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Københavns Universitets Almanak står for det saglige, tidens
viden om tid og vor plads i universet.. Der er kik bagud med
dagens navne og en del andet. Her nævner jeg noget af det.
Endnu betegnes året f.eks. ’for det år efter Kristi fødsel’,
hvilket jo er unøjagtigt, da det år slet ikke kendes. Desuden
burde der måske ikke stå Kristus men Jesus. Kristus er kristendommens mening om, hvilken rolle Jesus indtager i religionen, andre kan have en anden mening, og dette spørgsmål
bør vel ikke blandes sammen med en rationel redegørelse for
årets gang.
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Før man begyndte at udarbejde almanakker for hvert år,
betjente man sig af evighedskalendere i en eller anden form.
Det var også ganske praktisk før bogtrykkerkunstens opfindelse. Da kalenderen kunne trykkes, fandt man på at tilføje
tillæg med formidling af nyttig viden, især lægekunst. Da almanakkerne blev sagen, var der en mængde materiale, som
havde fulgt med trykte evighedskalendere, som man kunne
trykke i en selvstændig publikation, som kunne bruges igen
og igen i modsætning til almanakken, som skulle fornys hvert
år.
Bogen Bonde-Practica blev i sin noget udvidede form fra o.
1540 et resultat heraf. Slidt op blev den alligevel, hvorfor den
kom i utallige oplag i det meste af Europa.
Indholdet i Bonde-Practica blev hurtigt forældet set ud fra
oplysningstidens standpunkt. Det forhindrede dog ikke, at
den fortsatte med at udkomme, og i Sverige den dag i dag. I
Danmark slap man af med den i 1804, først ved mit initiativ
‘Vejrudsigten’ for den kommende måned!

Månens gang I Dyrekredsen!
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1835: Ingen vejrforudsigelser og ikke månens gang i Dyrekredsen

til udgivelsen af en faksimile af udgaven fra 1744,blev der fra
1975 mulighed for, at den igen blev almen kendt.
Almanakkens forvandlinger har også været mange, både med
hensyn til de kalendariske oplysninger og til de artikler som
fulgte med. Indtil 1833 fulgte der spådomme om vejret med, i
1834 fik man fjernet månens gang i dyrekredsen, som var
blevet bragt, fordi man engang i overensstemmelse med humoralpatologien troede, at åreladning skulle finde sted på bestemte steder af kroppen alt afhængig af månens gang i
dyrekredsen.
Solens gang i dyrekredsen er stadig angivet, men vi ved jo
godt, at dette ikke skal tillægges særlig betydning uden for
astrologernes kreds. I den henseende er forsiden af almanakken også meget oplysende. Her ser vi Københavns Observatorium i Botanisk Have afbildet, som det har været tilfældet
siden 1864. Men vi ser også en bort med dyrekredsens billedside 3

Min mindste almanak

er og med de fire årstider i hjørnerne – en hilsen til BondePractica og dens astrologi og humoralpatologi! Hvem der har
tegnet borten, ved jeg ikke, men vignetterne i dens hjørner er
i hvert fald aftegninger af Thorvaldsens relieffer, som kan ses
i mange antikvitetsforretninger den dag i dag. (se s.8)
I almanakken for 1985, som fejrede, at Ole Rømer i 1685
havde fået den reformeret, er der en artikel af Thorkild Damgaard Olsen om almanakkens historie. Her kan man følge
bevægelserne og forandringerne. Det kan da i dag forekomme
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mærkeligt, at det først var i 1911 man slap af med angivelsen
af, hvilket år det var siden verdens skabelse! Hvis vi havde
fulgt op på angivelsen stadigvæk, skulle vi i år 2014 skrive, at
det er 5981 år siden verdens skabelse! Et overskueligt antal
år, i forhold til de talstørrelser vi siden er blevet introduceret
til!
Artiklerne i almanakkerne spænder gennem årene vidt – fra
videnskab til almen kulturelle emner. I år er det astronomiske
artikler, som løser opgaven. (Hvis man er interesseret i, hvilke artikler der i tidens løb har været, er der i almanakken for
år 2000 en oversigt over artiklerne siden 1782.) Og apropos
’verdens skabelse’ er det da interessant at læse, at emnet stadig optager almanakken:
”Vi lægger ud med de allerseneste overraskende præcise
resultater om selve Universets fødsel – ”Big Bang” og udviklingen umiddelbart derefter – netop indhentet fra den
europæiske satellit Planck.”
Vi nøjes nu ikke med fattige 5981 år – vi skal bruge hele omkring 14 milliarder år for at komme på højde med ’start’-tidspunktet. Hvad angår ’skabelsen’ var menneskene før 1911
henvist til de teologiske autoriteter (i hvert fald i almanakken!), i dag er autoriteterne andre, min forståelse er dog
næppe voldsomt meget større, end bondens var for ’skabelsen’. Min autoritetstro er endog vaklende, hvad bondens
måske ikke var!
Øvrige artikler handler om sorte huller, gamma-glimt, om
dannelsen af stjerne og planetsystemer, om udforskningen af
Mars og jagten på jordlignende planeter, med vigtig dansk
deltagelse i eftersøgningen! Og om dansk arbejde på at få en
dansker ud i rummet i en dansk raket!
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Derudover har almanakken selvfølgelig alle de faste indslag,
som man kan læse om på dens hjemmeside. Der er en ændring i forhold til, da jeg senest beskæftigede mig med almanakken, at angivelse af markederne landet over i Almanakken
2014 nu er svundet ind fra 16 sider i 1985 til kun to sider!
Om almanakken http://almanak.ku.dk/
Om Københavns Observatorium
http://www.ind.ku.dk/om/observatoriet/
Blog om Bonde-Practica http://bondepractica.wordpress.com/
Mine ældste almanakker

side 6

Den vigtigste almanak -år 1700, som lod februar standse med den 17.!
For at indføre den gregorianske kalender i Danmark.
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Bertel Thorvaldsen: Fire årstider.
Billeder af plaketter med tilladelse af Skovs Antik i Silkeborg
http://www.skovsantik.dk/platter%20bisquit.htm
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