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Januari

Trettio dagar har november
april, juni och september,
tjugoåtta en allen,
alla de övriga trettioen.

Denna ramsa om hur många dagar årets olika månader har, lärde vi oss i skolan.
Kommer ni ihåg ramsan?

Januari är årets första månad i den gregorianska kalendern och har 31 dagar.
Namnet kommer från latinska Januãrius vilket betyder ”helgad åt Janus”.
Janus var en grekisk gud som förknippades med det som var i varandet, alltså det som 
”var på gång” och skulle ske eller startas. Janus betyder dörr. Han var gud över början och 
slutet och härskade även över krig och fred.
Januari kallades förr i Sverige för Torsmånad efter Torre Barfrost, son till Snö den Gamle, 
ur vår nordiska mytologi. Ett annat namn för januari var Högåldersmånad då man trodde att 
barn som föddes i januari skulle leva länge.

Särskilda dagar i januari:

Den 1 januari fi ras Nyårsdagen. 

Det nya året har man länge fi rat på olika sätt. 
Förr handlade det ofta om att försöka lista 
ut hur det kommande året skulle bli. För att 
kunna få se och uppleva sin framtid användes 
olika seder. Ett sätt var att gå Årsgång, vilket 
kunde innebära att man efter förberedande 
vaka och fasta, under fullständig tystnad gick 
runt tre eller sju kyrkor. Då gällde det att vara 
uppmärksam på vilka man mötte och vad för 
ljud man hörde. Mötte man ett bröllopståg 
skulle det bli bröllop i gården eller byn, mötte 
man istället ett liktåg eller hörde hammarslag 
trodde man att det varslade om ett dödsfall 
under det kommande året. Andra ljud av olika 
redskap kunde betyda god – eller dålig skörd.

En ung ogift kvinna kunde niga mot månen och 
fråga vems maka hon skulle bli och samtidigt 
slå upp en sida på måfå i en psalmbok. Var 
det då en bröllopspsalm som kom upp skulle 
hon få gifta sig under det kommande året. En 
man skulle göra tre bugningar och en kvinna 
niga tre gånger för månen och sedan önska 
sig något. Det kanske ni själva har gjort?

Andra uttryck för framtida önskningar kunde 
vara att stiga upp tidigt på nyårsdagen, för då 
blev man morgonpigg hela året. Eller att äta 
ett äpple som första måltid, för då höll man sig 
frisk under hela året. Känner ni igen sådana 
talesätt? Har ni själva gjort något liknande 
på nyårsdagen? Kanske har ni själva andra 
traditioner eller seder?
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Ungdomarna kunde också förr tävla 
sinsemellan med att ringa i kyrkklockor så högt 
som möjligt för att få den bästa skörden. På en 
del ställen sköt man istället med pistoler ifrån 
torngluggar. Nuförtiden är det nyårssmällar 
som låter högt under dagens nyårsfirande. På 
många orter håller man  nyårsgudstjänst och 
då hörs ånyo kyrkklockor ringa i samband 
med det nya året.

En borgerlig tradition var att hålla Sylvesterbal. 
Nuförtiden kallas det istället nyårsbal.
Det har ni kanske varit på någon gång? 
Brukar ni klä upp er till nyårshelgen? Hur firar 
ni? Vad föredrar ni som nyårsmat? 
Berätta gärna för varandra om era upplevelser 
och minnen.

Den 6 januari är det Trettondedag jul.

Detta firar vi ursprungligen till åminnelse 
av de tre vise männens besök hos Jesus i 
Betlehem den 13:e dagen efter hans födelse. 
Helligtrekongersdag kallas denna dag 
fortfarande i Norge och Danmark. I Sverige 
kallades dagen också ”tolftedagen”, då 
det ju är det tolfte dygnet efter juldagen 
då Jesus ansågs ha fötts. I Storbritannien 
kallas dagen ”Twelfthday” eller ”Epiphany” 
som kommer av grekiskans epifania vilket 
betyder ”uppenbarelse”.  Vi firar alltså Kristi 

uppenbarelse och dop denna dag.

I våra folkliga traditioner började pojkar klä 
sig i vita kläder och gå runt med stjärnor 
under denna dag för att påminna om stjärnan 
över Betlehem, genom sång och kyrkliga 
dramaspel.

Under 1600-talet verkade denna sed vara 
ganska så allmän i åtminstone mellersta 
Sverige, för det finns rättegångshandlingar 
bevarade från denna tid där skolynglingar var 
anklagade för att ha lupit omkring i Stockholm 
med en stjärna och därigenom ha ”apats 
med Kristi födelse och andra heliga verk”. 
(Citat ur boken Årets festseder av Nils-Arvid 
Bringeus.)
Ur denna sed kommer våra stjärngossar som 
numera istället hör vår Luciatid till.
Hur brukar/brukade ni fira trettondedag jul?

Den 13 januari firas Tjugondedag jul eller 
Tjugondag Knut.

Nu är det dags att dansa ut julen och ha 
julgransplundring. Har ni varit med om det? 
Hur gick det till? Vad brukade ni få för gotter 
från julgranen då?
Namnet Tjugondag Knut kommer av att den 
13 januari infaller tjugo dagar efter jul och att 
Knut har namnsdag denna dag.

Ur Bondepraktikan:

Nyårsdagens väderlek går igen i 
augusti månad.

Om 29/1: Solsken den dagen och det 
blir ett välsignat bärår.

Är januari mild, blir februari blidare 
och mars blidast (Jämtland).

Om bäckarna rinner i januari, då ska 
de stanna i mars (Västergötland).

Fakta om Bondepraktikan:

Denna folkbok gavs för första gången 
ut år 1508 i Tyskland. Boken innehöll 
vedertagen information som genom 
århundraden av kunskap, bildade ett 
slags handbok för bönder.
Den innehöll kunskaper om hur vädret 
kunde förutsägas och även annan viktig 
information.  
År 1662 kom den för första gången ut 
på svenska.
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När luft som är mättad med vattenånga kyls 
ned under 0o bildas snö. Snö består av fi na 
iskristaller, ofta trearmade eller sexarmade. 
Dessa s.k. snöstjärnor fäster ibland på 
varandra och bildar då en snöfl inga. Riktigt 
stora snöfl ingor kallas lapphandskar eller 
lappvantar.

Snöfl ingor är vackra att fånga upp och titta på 
och de är alla olika varandra.

I Sverige faller omkring 10 procent av 
årsnederbörden som snö längst ner i söder och 
omkring 50 procent i norra Norrlands inland, 
enligt SMHI:s medelvärde för åren 1960-1990.

Snöar det mindre nu för tiden jämfört med vad 
vi minns från ”förr”?

Förr tog man vara på snöns isolerande 
egenskaper genom att använda packad snö 
och is som kylelement under sommaren. 
Genom att packa snön hårt och förvara den 
och isblocken under sågspån och halm, smälte 
det inte så snabbt.

Snö kan också ställa till en hel del bekymmer. 
Alla har nog någon gång upplevt elavbrott 
orsakat av snöoväder. Vad har ni för minnen 
av olika snösituationer? Berätta för varandra.
Mer väderleksinformation: www.smhi.se

Tema SNÖ

Att smaka & lukta på:

Recept på kryddad saft, ca 2 liter

1,5 liter vatten
5 kanelstänger
3 msk hackad färsk ingefära
6 hela kryddnejlikor
6 kardemummakärnor

Koka kryddorna i vattnet i 20 min.
Låt allt därefter stå och dra i några timmar.
Sila ifrån kryddorna och späd med 
koncentrerad saft av t.ex. 
svarta vinbär, lingon, tranbär och/eller 
blåbär till lagom smak. 
Servera saften varm tillsammans med 
pepparkakor.

När jag ser snö tänker jag på maränger och vispgrädde.
Kanske får ni själva andra associationer?
 
Marängtårta med bär

Baka eller köp färdiga marängbottnar.
Vispa grädde och smaksätt med lite vaniljsocker och/eller kakao.
Varva marängbottnar med vispgrädde och bär eller frukt.
Riv gärna lite choklad ovanpå det översta lagret.
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Aktiviteter för känsel, hörsel & syn:

Kanske kan någon ur personalen eller någon anhörig göra en snölykta av snöbollar, strategiskt 
placerad utanför fönstret där så många som möjligt kan se den.
Eventuellt kan man placera en snölykta på balkongen, kanske på ett bord, för dem som bor 
högre upp i huset.
Låt gärna alla få känna på snö och krama en snöboll. Det gör inget om det blir lite blött inne, 
smält snö går att torka upp från golvet.
Tänd lyktan när det har blivit mörkt ute. Samlas vid fönstret till lite dämpad belysning, kura 
ihop er i filtar och drick lite kryddad varm saft tillsammans. 

Att samtala om:

Hur var det där ni bodde tidigare, fick ni skotta mycket snö?
Vad lekte ni i snön som barn?
Gjorde ni snögubbar? Snölyktor? Snöänglar? Snöhästar? Eller annat?
Åkte ni kälke? Eller på vaxduk? På något annat?
Hade ni skridskor? Skidor? 
Kanske har någon av er åkt Vasaloppet eller någon annan tävling under vintern?

Det finns olika typer av snötäcken. Känner ni till vad dessa innebär? Kanske kallar ni dem något 
annat? Har ni namn på ännu fler snösorter?

Dagsmeja (när snön smälter av solvärmen trots minusgrader)
Firn (mycket grovkornig snö som kan bildas då den ligger kvar under sommaren)
Klubbsnö (när snön fastnar som klumpar på kläder och djurpälsar)
Klibbsnö (eller Klabbsnö, när snön klibbar fast under skor och skidor)
Konstsnö (bildas av luft och vatten av en snökanon vid snöbrist, t.ex. i skidbackar)
Kramsnö (mjuk, fast och fuktig snö, ibland rent av vattnig. Lätt att krama till bollar)
Nysnö (nyfallen snö, torr och luftig eller blöt) 
Pulversnö (finkornig, luftig, torr snö) 
Skare (hårt övre skikt på snötäcket, bildat när ytskiktet tinar och sedan fryser igen)
Snöslask (smältande snö, blöt och rinnig)
Spårsnö (sådan snö som ger spår om djur eller människor går i snön)
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Liknelse:
Vit som...(snö)

Ordspråk:
Det som göms i snö…(kommer upp i tö)
Mulen morgon gör ofta...(klar dag)
Man är inte äldre...(än man känner sig)
 
Vad betyder ovanstående liknelse/ordspråk?

 

Sjung gärna tillsammans:

Månaderna
Nej, se det snöar!
Ju mer vi är tillsammans
Man ska leva för varandra

Välj också fritt ur allsångerna.
Avsluta gärna sångstunden med
Nu går sista visan

Tema HEMBYGD

”Där som sädesfälten böja sig för vinden”, 
”Hälsa dem därhemma”, ”Röda stugor tåga vi 
förbi”, ”Hemlängtan”, ”Kära mor”… Det fi nns 
många fi na och populära sånger som handlar 
om hemlängtan och kärlek till hembygden. 
Kanske är det så att vi i unga år mest längtar ut 
i världen för att vidga våra vyer och efterhand, 
i takt med att vi bildar familj och blir äldre, 
istället vänder vår längtan hemåt till den plats 
där vi bodde när vi var unga. Är det tiden då 
vi inte hade så mycket ansvar vi längtar efter? 
Tiden då vi var omhuldade, trygga och –  

förhoppningsvis, kunde få vara barn och ägna 
oss åt lek. 
Att få hjälp med att gå in i denna tid genom sitt 
minne, är för många en stor glädje och trygghet, 
särskilt om man har en demenssjukdom. 

Många människor känner sig så starkt 
engagerade i sin hembygd, att de vill vara 
med och bevara och lyfta fram gamla tider 
och traditioner. Är det någon av er som har 
varit aktiv i en hembygdsförening? 
Som en följd av Romantiken (sent 17- till tidigt 
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1800-tal), väcktes intresset för den folkliga 
kulturen. Industrialismen slog igenom och 
människor flyttade på sig, ofta från land till 
stad. Känslan av att den gamla bygdekulturen 
var på väg att försvinna och måste räddas åt 
eftervärlden, gjorde att hembygdsrörelsen 
tog fart. Från 1850-talet och framåt skapades 
föregångarna till dagens länsmuseer och 
friluftsmuseer. Vi fick Skansen i Stockholm, 
Kulturen i Lund och en mängd lokala 
hembygdsgårdar.

Har ni någon hembygdspark/gård i er närhet? 
Brukar ni gå dit och besöka evenemang?
Har någon av er varit aktiv i verksamheten 
där?

Se er omkring där ni bor. Har ni gamla ting 
stående på hyllor och i skåp? Vad är det för 
föremål, vad har de använts till? Kanske har ni 
husgeråd av koppar, trä, glas, tenn, keramik?
Gamla möbler förknippade med mycket 
historia och minnen? Tavlor, vävnader, 
textilier eller annat?
Plocka fram era gamla saker och berätta för 
varandra om ursprung och funktion.

Aktiviteter för känsel, hörsel & syn:

Prova med att göra ett personligt fotoalbum för var och en på hemmet, med bilder från barndomen, 
med foton på syskon, föräldrar och andra släktingar. Sätt också in foton från bostad, skola och 
omgivningar. Fyll sedan på med foton från ungdomstiden och prova hur långt fram i tiden det 
går att minnas vad gäller egna barn och familjeliv, yrkesliv med mera.

Lyssna på musik från ungdomstiden. I bokhandeln finns CD:s att få tag på med musik och sång 
från olika årtionden som teman. Även biblioteken har sådana skivor att låna ut.

Var bodde ni som barn? Tag fram kartor och berätta för varandra.
Kanske kommer någon från en annan kommun, annat landskap eller till och med från ett annat 
land?
Vad finns det för likheter och/eller skillnader i era olika traditioner och vanor vad gäller 
bostadsförhållanden, mat, högtider, familjesammansättningar – bodde ni tillsammans i flera 
generationer?

Tag fram papper och pennor och måla er barndomsmiljö; hus, omgivningar, trädgård, skog, 
favoritplatser etc.

Wilhelm Mobergs utvandrarepos om Kristina & Karl-Oskar, Utvandrarna, Invandrarna, 
Nybyggarna och Sista brevet till Sverige är gripande att ta del av och innehåller mycket längtan 
och kärlek till hembygden. Läs dem gärna tillsammans eller lyssna på dem som ljudböcker. Björn 
Ulvaeus och Benny Andersson har gjort härliga sånger till musikalen Kristina från Duvemåla, 
som bygger på Mobergs utvandrarepos. Denna musik finns också att låna på biblioteken eller 
via mediauthyrare.
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Att smaka & lukta på:

Bondkakor, drömmar, skrabbelucker, sockerringar, havrekakor,  fl ottringar…
Alla hade sina egna varianter på de kända kaksorterna. 

Vad brukade det bjudas på för kakor och bakverk hemma i er barndom?
Dela med er av varandras minnen. Försök att baka och smaka tillsammans.
Varför inte ha ett gammaldags kafferep med sju sorters kakor!
Baka tillsammans och bjud in anhöriga och vänner.
 

Sockerringar
cirka 48 st

100 gr rumsvarmt smör
1 dl grädde
1/2  pkt jäst
2 1/2 - 3 dl vetemjöl + lite mjöl till utbakningen

Rör ihop smör, grädde och jäst och tillsätt lite mjöl tills degen blir 
blank och slät men ändå lite kladdig.
Rulla smala längder av degen, forma dem till ringar och vänd dem i pärlsocker. 
Grädda kakorna i ca 15 min. i 200-225°.
Torka sedan sockerringarna i 50-100° tills de är hårda och spröda.

Gammaldags bondkakor

200 gr rumsvarmt smör
2 dl socker
3 msk ljus sirap
4 1/2 dl vetemjöl
1 tsk bikarbonat
(ev. 75 gr skållad och hackad mandel)

Rör ihop smör, socker och sirap till en porös massa.
Blanda i mjöl, bikarbonat och ev. mandel och rör ihop till en smidig deg.
Forma degen till en rulle och lägg i kylen någon timme att vila.
Skär sedan rullen i 1/2 cm tjocka skivor och lägg på plåt.
Grädda i 175°, ca 10 min.
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Att samtala om:

Var bodde ni som barn? Vilket land, landskap, län, härad, socken, kommun?
Hur såg det ut i omgivningarna?
Hur stor var er familj?
Finns barndomshemmet kvar ännu? Vet ni vilka som bor där idag?
Byggde ni själva er bostad? Hyrde ni eller ägde ni bostaden själv?
Hurdan var standarden: el, vatten, toalett, duschmöjligheter, kylskåp och tvättmaskin?
Hade ni lekkamrater? Vad hette de? Vad lekte ni?
Vad fi ck ni hjälpa till med därhemma som barn, i hushållet, på gården?
Odlade ni er egen mat?
Var handlade ni det ni inte kunde tillverka själva?

Liknelse:
Stor som ... (ett hus)

Ordspråk:
Borta bra…(men hemma bäst)
Egen härd...(är guld värd)
Gammal kärlek...(rostar aldrig)

Vad betyder ovanstående liknelse/ordspråk?

Sjung gärna tillsammans:

Månaderna
Änglamark
Flickorna i Småland
Ju mer vi är tillsammans

Välj också fritt ur allsångerna.
Avsluta gärna sångstunden med
Nu går sista visan
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Tema FÅGLAR

Enligt SOF – Sveriges Ornitologiska Förening, 
finns det ca 250 olika arter av häckande fåglar 
i Sverige. Att häcka betyder att bygga bo och 
föda upp ny avkomma.
Därtill kommer ytterligare drygt 100 andra 
arter som är här i landet på genomresa på 
väg till andra länder där de häckar. Ibland 
händer det också att någon fågel, ovanlig här i 
Sverige, råkar följa med kraftiga vindar till vårt 
land. Då går larmet bland fågelskådarna och 
många reser omedelbart iväg för att få kryssa 
denna raritet. Ölands södra udde, Haparanda, 
Stockholm, Falsterbo – ingen plats ligger för 
långt bort för en storkryssande fågelskådare.

En del fåglar är flyttfåglar, andra stannfåglar. 
Våra fåglar häckar i holkar, sandhålor, 
ladugårdar, kyrktorn, under takpannor, på 

platta tak eller i egenbyggda bon i träd. 
Somliga fåglar jagar föda i vatten, andra i 
luften eller på buskar och träd. På näbben kan 
man ana vilken föda en del fåglar lever av. 
Insektsätare har smal, lång näbb. Fröätare har 
kort, knubbig näbb.

En riktigt aktiv fågelskådare kan komma att 
kryssa närmare 400 olika fågelarter i landet, 
knappast under samma år, men som så kallade 
”livskryss”. 
Många fågelskådare och ornitologer har flera 
olika krysslistor, sådana som gäller livskryss, 
årskryss (så många olika arter man ser under 
ett år), kommunkryss eller tomtkryss (de arter 
man ser stående på sin egen tomt). Börja kryssa 
ni också, det är både roligt och intressant.
Läs mer hos SOF: www.sofnet.org

Aktiviteter för känsel, hörsel & syn:

Skaffa en fågelmatare och placera den strategiskt utanför ett fönster där det är lätt att komma åt 
för flera att sitta och titta.
Fyll mataren med frön av solros och hampa, det äter de flesta fåglar. Häng upp talgbollar.
Man kan också lägga ut halverade äpplen i snön. Det är mums för trastar och sidensvansar.
Finns det snickarbänk i huset kanske ni kan hjälpas åt med att göra holkar. Gör då helst holkar 
som går att öppna och rengöra varje år. Man kan fästa holkens framsida med en stor spik som 
lätt går att dra loss när man vill öppna holken under höst/tidig vår för att skrapa ur gamla 
borester och ohyra som finns kvar.

Kopiera artlistan som finns på sidan 6 och börja kryssa för de olika fågelarterna efterhand som 
de dyker upp utanför huset. Placera gärna listan och en penna nära ett fönster där ni ser fåglar. 
Fyller ni dessutom i datumen för första gången ni ser varje specifik art, kan ni senare jämföra 
det med andra år och se om det var extra tidigt eller sent fågeln första gången var synlig. Ha 
gärna en fågelbok till hands så att ni lättare kan artbestämma fåglarna ni ser.
Hjelms Förlag tillverkar en kortlek med fina bilder på olika fåglar, se hemsidan: 
www. hjelms.se

Ett tips för er som är riktigt intresserade av fågelskådning, är att köpa en CD med fågelkvitter. 
Då kan ni lära er hur de olika arterna låter. Det är bra träning för varseblivning och koncentration 
samt väcker minnen.
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Kokostoppar

50 gr smör smältes och blandas med 
4 dl kokosfl ingor
1 dl socker
2 ägg

Låt det svälla i 10 minuter.
Blanda sedan i 1 dl solrosfrökärnor, 
gärna rostade och saltade.

Forma till cirka 25 toppar och 
grädda 12-14 minuter i 175 grader.

Att samtala om:

Vilka olika fågelarter känner ni till? Kan ni peka ut dem eller beskriva dem?
Vilka fåglar ser ni utanför fönstret? Ha gärna en lättöverskådlig fågelbok tillhands.
Känner ni till några arter som stannar kvar i Sverige under vintern? (Exv. domherre, gråsparv, 
pilfi nk, talgoxe, blåmes.)
Känner ni till några arter fl yttfåglar? (t.ex. sånglärka, tofsvipa, bofi nk, sädesärla, svala.)
Känner ni igen någon fågel på kvittret?
Har någon haft fåglar som husdjur eller som lantdjur?
Har någon av er fågelskådare i släkten eller bekantskapskretsen?
Kanske kan ni få ett besök av en fågelskådare och få lite inspiration och information?

Att smaka & lukta på:

Ställ fram en skål med 
solrosfrökärnor, rostade 
pumpakärnor och russin. 
Sådant fi nns att köpa i vanliga 
livsmedelsbutiker och är både gott 
och näringsrikt.
För den som har svårt att tugga 
kan man fi nhacka fröer och russin 
och sedan äta det med lite mjölk, 
nyponsoppa eller dylikt.

Här är en gammal ramsa  om göken, 
upptecknad i Halland:

Norrgök ä sorggök,
östergök ä tröstegök,
sörgök är dörgök,
västergök ä bästegök.

Och så här sade man förr i Lycke, 
Bohuslän:

Om göken gal i nor,
blir säa riktigt gor,
gal göken uti väst,
blir korn och havre bäst,
hoar den i öst,
då blir det allas tröst,
och ropar han i sör,
då spörs det någon dör.
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Liknelser:
Fri som en... (fågel)
Glad som en...(lärka)
Frisk som en...(nötkärna)
Att se som en…(örn)

Ordspråk:
Bättre en fågel i handen…(än tio i skogen)
Var fågel sjunger efter...(sin egen näbb)
Även en blind höna...(fi nner ett korn)
De tidiga fåglarna får…(de feta maskarna)
Där det fi nns duvor…(saknas inte hökar)

Vad betyder dessa liknelser/ordspråk?

Sjung gärna tillsammans:

Månaderna
Tjo, va det var livat i holken i lördags
Ju mer vi är tillsammans

Välj också fritt ur allsångerna.
Avsluta gärna sångstunden med      
Nu går sista visan

Texter till alla föreslagna sånger fi nns med i boken. Sjung gärna tillsammans!

Har ni någon särskild dag ni vill uppmärksamma i Januari? 
Kanske har någon namnsdag eller födelsedag?
Har ni någon hos er som kommer från ett annat land, med andra 
högtidsdagar? Eller någon som tillhör en annan religion eller etnisk minoritets-
grupp och som önskar att fi ra eller minnas en särskild dag eller helg?

Vad brukade just ni göra eller uppmärksamma under Januari månad? 
– i familjen, hemmet, arbetet, jordbruket, fi sket, hembygden, skolan, förenings- 
livet, kyrkan...

Hur ser det ut i naturen hos er just nu? Finns det något ni kan ta in och 
samtala om? Blad eller blommor från träd och plantor, fröställningar, 
barrkvistar, kottar, ekollon, lönnäsor, stenar…


