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4. Mennesker og måneder  

VOXPOP 

Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? 

Nina 

Ja ... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne dem kan jeg i det hele taget godt lide … 

september og oktober. Og forårsmånederne kan jeg også godt lide, der hvor der sker noget. Jeg tror, det er de 

måneder, hvor at det … , som ligesom er sådan en overgang fra sommer til vinter eller fra vinter til sommer, 

hvor der sker en forandring. Dem kan jeg rigtig godt lide, for der lever ting, synes jeg. Og så kan jeg ikke 

særlig godt lide sommermåneder. Der bliver jeg tit i dårligt humør. 

Andreas 

Jeg kan bedst lide sommermånederne, og så kan jeg også godt lide december måned, for det er en rigtig 

hyggelig måned. Men altså sommermånederne klart, fordi der er sommerferie, og man kan komme udenfor 

og få bevæget sig, og ud og spille noget bold, og tage på stranden, og tage ned og bade og alt det fede ved 

sommermånederne. Nu er det selvfølgelig ikke altid det bedste vejr her i Danmark, så må man jo tage ud og 

rejse, hvilket jeg gør tit. 

Det jeg mindst så kan lide, det er så... Det må jo så være regnvejrsmånederne, … når man skal cykle i skole 

og bliver drivvåd. Det er hamrende irriterende! 

Uffe 

Altså jeg kan rigtig godt lide maj, når blomsterne springer ud. Men januar-februar kan jeg ikke lide, fordi det 

er koldt og mørkt. Føles langt. 

Camilla  

Øhm, jeg er rigtig glad for øh december måned. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, at det bliver mørkt hurtigt 

udenfor, og at der engang imellem er lidt sne og det ... Så bliver det snart jul, og der er pyntet op i gaderne, 

og det synes jeg er rigtig hyggeligt. 

Jeg er ikke så glad for februar og marts måned, fordi der er sådan … Det er koldt. Og der er måske en lille 

smule smeltet sne og sjap og vådt på gaderne. Og man glæder sig, til det bliver sommer, og det tager bare for 

lang tid. 

Issa 

Jeg kan godt lide januar måned, og det kan jeg, fordi at jeg har fødselsdag i januar måned. Og jeg kan også 

godt lide januar måned, fordi at der ofte er sne i gaderne, og jeg bor midt inde i byen. Og når man står op om 

morgenen, og der er noget helt urørt, nyfalden sne, som ligger på gaden, så synes jeg, at det er lidt ligesom at 

være med i en film. Og det kan jeg godt lide ved januar måned. 
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18 November 

Grethe   

Forbinder du nogen særlige naturoplevelser eller stemninger med november måned? 

Når du siger november, så tænker jeg allerførst på Henrik Nordbrandts digt "Året har 16 måneder".  Jeg tror, 

de fleste danskere kender det. Det starter med November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, 

juli, august, september, oktober, november, november, november, november ...  - Og jeg tror altså, at han 

illustrerer meget godt sådan danskeres forhold til november. At det er en uendelig lang måned og mørk og 

trist. Men sådan har jeg det slet ikke. Jeg kan rigtig godt lide november. Jeg synes ... Jeg kan godt lide, 

dagene er korte.  Altså solen står jo ikke op før ved otte-tiden og går ned ved firetiden. Og ja, så har man så 

nogle lange aftener. Og så regner det meget. Jeg kan godt lide regn, altså specielt den slags regn, man har i 

november, det er sådan en rigtig støvregnsmåned, som jeg holder meget af. 

Er der egentlig nogen særlige mærkedage eller traditioner i november? 

Ja, altså der er jo "Mortensaften". Og ja, det er en aften hvor man spiser "Mortensand". Og det er lidt sjovt, 

det hedder "Mortensand", for i virkeligheden handler det jo om gæs. 

Det var en munk … Den her historie har jeg fortalt mange gange til elever ... Det handler om en Morten. Han 

skulle være biskop, og det havde han ikke lyst til, og så så gemte han sig blandt nogle gæs. og de gæs de 

larmede så meget, så de fandt ham, og så blev han tvunget til at blive bisp. Så besluttede han, at den 11. 

november, det skulle være en dag, hvor man skulle spise gæs, så man slagtede og spiste dem for at straffe 

dem. Og når det så hedder "Mortensand" i Danmark, så tror jeg, det er fordi, gæs er så store og så dyre. Så 

kan man bedre klare en and. Så det gør vi "Mortens aften". 

Er der noget du plejer at gøre i november? 

Egentlig ikke. Altså november det er sådan en måned uden noget ... Ja, der sker ikke noget særligt. Og i min 

familie har vi ingen fødselsdage f.eks. Der er ingen private mærkedage, Så nej, der er ikke noget særligt der. 

Kan du huske nogen særlige begivenheder, der har fundet sted i november? 

Ja det kan jeg faktisk godt. Jeg tænker på John F. Kennedy. Han blev skudt i november. Jeg er ikke helt 

sikker på, hvad årstal det var.  

Har du selv et særligt øh novemberminde? 

Ja det er faktisk om John F. Kennedy.  Altså jeg tror alle i min alder, de kan huske, hvad de lavede den dag, 

fordi det var... Det gjorde så stort indtryk. Man kan sige, altså der er mange præsidenter og statsoverhoveder, 

der er blevet dræbt siden, men det var ligesom han var den første, og virkelig den … Det var det mord, der 

gjorde meget stærkt indtryk.  

Altså jeg gik i skole dengang, og jeg skulle til korprøve om aftenen, og jeg havde lige spillet badminton, og 

så cyklede jeg ud til vores lærer, hvor vi skulle have korprøve. Og jeg kan så tydeligt huske, at jeg havde min 

badmintonketcher med i min badmintontaske, og hun blev meget interesseret, fordi hun ville gerne se, hvad 

jeg havde i tasken. Så jeg lukkede tasken op, og så blev hun så skuffet, da hun så ketcheren. Hun havde 

garanteret troet, det var et ... Eller det troede hun ... Hun troede, det var et musikinstrument. Og det syntes 

hun jo, var mere interessant end en badmintonketcher.  
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Men der gik vi i gang med at øve til vores korprøve der, og så øh, kom hendes mand hjem og fortalte, hvad 

der var sket. Og så blev der ikke mere korprøve den aften. Vi græd faktisk alle sammen.  



5 
 

22 December  

Bodil  

Forbinder du nogle øh særlige naturoplevelser eller stemninger med december? 

December. … Ikke sådan specielle naturoplevelser, men stemninger ja, fordi der er jo julestemning. Meget 

vigtigt. Og den kommer man i på forskellige tidspunkter. Da jeg havde børn, så startede den ... Eller da jeg 

havde børn hjemme ... Der startede det 1. december, med alle de obligatoriske julekalendere: 

pakkekalenderen, u-landskalenderen og julekalenderen i fjernsynet, og det kørte. Så talte man ned til 

juleaften. Så der var jul hele december. 

I dag hvor vi bare er voksne derhjemme, der er der julestemning, når vi har tid, fordi vi har travlt hen ad jul... 

men øh, vi har adventskrans, og vi … ja der er lidt hy…, der kommer lidt julepynt op, for jeg synes det skal 

der være, men det er ikke nær så... så meget som dengang børnene var hjemme. 

Hvordan fejrer I jul i din familie? 

Ja ... Det varierer lidt, men vi er altid rigtig mange. Jeg har tre søskende og vi har hver vores familie, så de 

her fire familier, vi holder jul sammen i vores fælles sommerhus ude på landet, hvor vores forældre har været 

… boet. 

Og vi skiftes, eller vi vi deles om alt arbejdet, så i løbet af december, det er noget, nogle af forberedelserne, 

det er at finde ud af hvem der sørger for rødkål, og hvem der sørger for at købe ænder og måske stege dem 

hjemmefra. Og hvem der laver risalamande og køber mandelgave og bruner kartofler, det er meget 

traditionelt. 

Det ikke-traditionelle det er, at vi deler alle opgaverne. 

Hvem pynter juletræet? 

Det gør ... Det står alt sammen på en arbejdsseddel, som en af … I dag er det en af de unge der ... eller nogle 

af de unge, der laver hele arbejdsfordelingen, og så står der altid, hvem der skal pynte juletræ med de yngste 

af børnene, og det er jo en loppetjans i forhold til at bære møbler ind og ud, for at få plads til os alle sammen. 

Det er rigtig hyggeligt, at være den, der skal pynte juletræ. 

Med hensyn til julegaver ... øh ... der har vi lavet et system. Det er jo meget at skulle give gaver til tyve 

mennesker, så det … Det kan vi simpelthen ikke magte, hverken økonomisk eller at skulle sørge for det, så 

der har vi udtænkt andre former. Det varierer lidt, hvordan det er, men vi er endt på, at børnene får julegaver 

og ens allernærmeste. Altså jeg giver min mand en gave, han giver mig en, og vi giver vores børn noget, de 

ønsker sig ... Og svigerbørn. 

Men alle de andre børn, de får så en lille ting, og alle de andre voksne, de får noget symbolsk. Og det kan 

være alt fra hjemmesyltede agurker eller til ja … Hvad kan det mere være? Et eller andet man har 

masseproduceret eller en fælles invitation. En julegave var, at vi alle sammen tog til … ud og så den ny 

opera, da den lige var bygget, det var sådan en invitation til alle de voksne. Så det kan man variere. 

Kan du huske nogen særlige begivenheder, der har fundet sted i december? 

Altså historiske begivenheder? 
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Ja ... 

Øh ... Ja, der er jo en meget nylig en. Der var klimatopmøde her i København i december, for nogle år siden. 

Jeg mener, det var i 2009. Det kunne have ... Det kunne være blevet en rigtig stor historisk begivenhed, hvis 

de var nået frem til en, en god klima … global klimaaftale, men det lykkedes desværre ikke. 

Men det var en ... Det var en stor begivenhed for Danmark, at være vært for sådan et stort arrangement, og 

jeg var selv med til sådan en stor, meget meget stor demonstration foran Christiansborg for at støtte en god 

aftale. 

Har du selv et særligt decemberminde? Personligt? 

Øh... Ja. For et par år siden der var min lille familie, børn og mand og svigerbørn. Vi var i Madrid og holde 

jul, fordi vores, min svigerdatter er fra Spanien, og vi holdt jul hos hendes familie, og det viste sig og være 

øh ligeså sjovt. Altså der var ligeså mange mennesker, der kom og gik ud og ind i løbet af juledagene. Og der 

var rigtig meget øh spændende julemad, og vi havde lidt med fra Danmark og ... Det var meget, meget 

hyggeligt. Og så var Madrid sjov at gå rundt i om natten, fordi der var folk på gaderne alle vegne, og der var 

virkelig liv i byen. Det er der jo ikke i de danske byer juleaften, der er ret dødt. 

Der er faktisk meget stille. 

Ja... Det er der. Men i Madrid, der er virkelig gang i den døgnet rundt. 

 


