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Viktiga årtal i utvecklingen av vår kalender
f.Kr.
46
Julius Caesar fastställde den julianska kalendern
e.Kr.
1448 utkom i Tyskland den första kända kalendern, tryckt av Gutenberg
1488 boken Missale Aboense innehöll en för finländska förhållanden
anpassad helgonkalender
1544 Agricola publicerade i sin bönebok ett kalendarium, som också
omfattade tiderna för solens upp- och nedgång
1559 årets början i Sverige–Finland flyttades till sin nuvarande plats
1582 den katolska kyrkans påve bestämde, att den gregorianska kalendern skulle tas i bruk för tideräkningen
1608 finländaren Sigfrid Aronus Forsius publicerade sin första
(svenskspråkiga) almanacka
1660 Åbo Akademi publicerade den första (svenskspråkiga) almanackan för Finland
1705 utkom den första finskspråkiga almanackan, redigerad av Tammelin
1749 den svenska Vetenskapsakademien fick privilegium på utgivningen av almanackor
1753 Sverige–Finlands almanacka övergick från den julianska kalendern till den s.k. förbättrade kalendern (som frånsett påskregeln sammanföll med den gregorianska kalendern)
1809 almanacksprivilegiet övergick till Åbo akademi; akademin flyttade sedermera till Helsingfors och fick namnet Helsingfors universitet
1833 den finländska almanackans horisont flyttades från Åbo till
Helsingfors
1833 en andra almanacka för Uleåborgs horisont började utges i
Finland
1869 Finland övergick till den fullständiga gregorianska kalendern
1886 väderprognoserna försvann ur den finländska almanackan
1930 i tidsangivelserna i den finländska almanackan övergick man från
beteckningarna fm. och em. till det nuvarande 24-timmarssystemet
1976 Universitetets almanacka förnyades till storlek och innehåll och
den separata almanackan för Uleåborg upphörde att utkomma
1995 Helsingfors universitets almanacksprivilegium upphörde
2000 skottdagen flyttades i Finland till slutet av februari
Gamla almanackor på webben: http://almanakka.helsinki.fi.

Titelbladet på almanackan för år 1608. Årtalet skrevs med romerska
siffror. Från “Werldennes Skapelse” hade det gått 5570 år och från
“högloflig K. Gustafs första regements begynnelse” 87 år. Almanackan
hade beräknats till Stockholms horisont. (Stockholms Kungliga biblioteks samlingar)
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Prognosticon

(Almanach 1608)

Thet IV. Capitlet, Om Hösten
Hösten ingår oss medh daghaiämpningen then 13. Septemb. widh
klockan 4.57 min. om morgonen. Then 20.23 h är i upgången, Then
15.45 c mitt på himmelen. Mercurius och Venus behålla Regementet
öffuer thenne Höst, och 1 inmänger sigh mykit medh them. Och
låffua oss effter all Signification, en kallachtigh tempereret, blåsachtigh
och beblandat wederlek.
Fullmånen medh sitt Quartter tillsegher ostadigh wederlek, kall och
wåtachtigh, skadeligh och siukachtigh, medh stormweder: Hela October är inclineret til en tempereret mera fuchtigh, och kall wederlek,
bläst hagel eller snö. Lijka så hela November. ...

Thet V. Capitlet, Om Förmörkelser och onde Aspecter,
Krijgh, Åårswäxten, Resor, och Siwkdomar

Första hälften av januari i almanackan för år 1608. “Söndagsbokstaven”
var c, så att a = fredag, b = lördag, c = söndag, d = måndag osv. För varje
dag anges månens position i djurkretsen. Det finns en stor mängd
väderprognoser. På sidan intill ett exempel på prognosdelen, som följde
efter kalenderdelen.

I thetta Åår skee i werlden 3 förmörkelser, 2 i Solen, och 1 i Månen, aff
them wij allenest en i Solen i thesse land fåå at see, then 31. Julij, widh
klockan 5. och 39. min. effter midda: I Helsingefors och Reffle [=
Reval] widh 6. 9. min. I Wiborg widh 6. 39. Hon skeer til 1. punct och
3 fierdel stoor på then nedre delen aff Solen sneedt tillseendes iffrå oss,
vthi then 17 gr. 49 min. e, j sielffua dödshuset.
Warar j 1 tima, 10 min. Thes Effecter begynnas effter 312. daghar, thet är
på then 8 Junij Åhr 1609. Och wara
öffuer 1. åår och 2 månader, thet är in
till then 3. Augusti på thet åår 1610.
The land som liggia under e, f,
och A, förnimma mäst hennes effecter, Såsom äre, alltings fördärff igenom heta och torcko, eldznödh, Inbördes haatt emellan menighe män och
the höghe, och mykin twist oc uproor,
en stoor Konungs eller Förstes
Landsflychtighet, fengelse eller dödh,
en stoor häärs uptågh och förfärligit
krijgh, mord, brand och röffuerij, ...
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Två almanackor för år 1705 finns bevarade men båda saknar framsida.
Almanackans omslag har troligen varit mycket likt följande års, 1706,
omslag, som finns bevarat. (Helsingfors universitetsbiblioteks samlingar)
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År 1705 började med en söndag, varför söndagsbokstaven är a. b =
måndag, c= tisdag osv. Djurkretsens tecken på den mittersta raden
anger månens position och i högra kanten finns datum enligt den “nya
stilen” d.v.s. den gregorianska kalendern. I Finland följde man ännu
den gamla julianska kalendern, vars datum finns i vänstra kanten.
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Prognostikon (Almanackan 1705)
(Den finska ursprungstexten har översatts till modern svenska)

JANUARIUS eller torsmånad
Börjar med rätt hård kyla, som dock lättar med yrväder och snöfall. Då
nymånen infaller den 15 medför också uJV hård kyla, sammalunda
det första kvarteret med en del klara dagar. Med fullmånen den 30
börjar den hårda vinterkylan åter lätta.

FEBRUARIUS eller göjemånad
Börjar med snöfall och yrväder. Men nymånen den 13 ger klarare väder
och kommer med hård kyla, likaså det första kvarteret. Men vid fullmånen lär det bli mildare. ...

Om några andra tecken för detta år
Då vi betraktar det angenäma vädret detta år och de mestadels fruktbara tecken som visar sig på himlen, så är Gud den Allsmäktige god mot
oss och ett fruktbart år är att vänta...
Vad gäller alla slags sjukdomar, så har de mångahanda orsaker och på
grund av människornas mångfaldiga natur lär inte stjärnorna påverka
envar på likadant sätt. Mången fördärvar också sin natur med för
mycken mat och dryck, så att ingen kan skriva om denna fullständigt
utan envar må hålla sig beredd och hoppas med gudsmannen Moses,
att Herren lär oss betänka att vi skall dö, så att vi undfår vishet och evig
salighet, Ps. 90. I år hotar oss dock i januari KSA med svår sjukdom
och bröstlidande, i juli uSA med allehanda febrar, i november
OSA med bråd död men Gud den Allsmäktige kan förhindra allt
sådant. Han och ingen annan vet vem som detta år skall dö och ge sig ut
på den sista resan. ...
Krig och strider kan ingen planet eller stjärna inleda eller förhindra,
endast Gud i vars hand konungars hjärtan ligger och han styr dem som
han vill, i enlighet med vad vi genom vårt onda liv förtjänar. Därför
finns det inte skäl att i Almanackan framställa några som helst förmodanden om krigets gång med ledning av händelser på himlen, ty om
sådant ger dessa alls ingen säker kunskap.

Under några år på 1700-talet utkom en särskild svenskspråkig almanacka också för Torneå horisont. (Helsingfors universitetsbiblioteks
samlingar)
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Almanackan för år 1805 är uppgjord i Stockholm, då almanacksprivilegiet i mitten av 1700-talet hade givits åt Kungliga Vetenskapsakademien. För Finland gjordes endast en finskspråkig version till Åbo horisont;
finlandssvenskarna fick använda almanackan för Stockholm. (Helsingfors universitets astronomiska institutions samlingar)
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Efter datum står veckodagens begynnelsebokstav, såsom också numera.
(Övergången från “söndagsbokstäver” till veckodagarnas namn skedde i
almanackan för år 1787.) I högra kanten av sidan finns notiser om
väder och vind, mitt på sidan om månen. På nästa sida visas ett exempel
på en artikel ur almanackan år 1805, som redogjorde för den nyligen
upptäckta vaccineringen mot smittkoppor.
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Om ympning med vaccin, såsom ett säkert medel til
smittande Koppors förekommande och utrotande
(Almanacka 1805)
Det är en allmänt känd sak, att Kopporna höra till de mäst folkförödande sjukdomar. Hwar kopp farsot dödar tusendetals menniskor och
lämnar derjemte efter sig en stor mängd lytte personer, som blifwa för
Staten onyttige och för sig sjelfwe beswärlige. Att förekomma och
utrota denna grymma sjukdom, har hittils warit omöjeligt, emedan
man ej känt ett nog kraftigt medel deremot. Men dessa senare åren är
ett sådant upptäckt, som är mildt och oskyldigt och som tillika med
säkerhet afwärier smittkopporna. Detta nya förwaringsmedel kallas
waccin, som är en tunn och klar wätska, danad på Kors jur innom små
blemmor, hwilka i England och Tyskland, der de mera allmänt på
åtskilliga orter yppas, fått namn af Kokoppor. Flere hundrade tusende
menniskor hafwa dermed låtit ympa sig; icke en har deraf dött, icke en
derefter blifwit af Kopporna angripen.
Äfwen i Finnland har waccin med wälwilja blifwit emottagen. I de
Socknar Kopporna förtidne Sommar härjade, upphörde dessa genast, så
snart ympning med waccin blef widtagen. Man misstrodde detta medlets skyddande kraft emot Kopporna. Att winna fullkomlig öfwertygelse därom, blefwo de waccinerade barnen införde till dem, som woro
angripne af Kopporna, ja, man äfwen twättade dem med samma watten, hwaruti koppsjuke förut blifwit twagne. De waccinerade undweko
koppsmitton och erforo ej den minsta olägenhet afi dessa undergängne
prof. Ju spädare ett ympadt barn är, desto lindrigare äro följderna.
Sällan skönjes deraf någon synnerlig feber eller någon annan sjukdoms
anstöt. Alla årstider äro tjenliga för denna ympning, hwartill ej behöfwes någon beredning, ej eller någon ändring i det förut förda lefnadssättet.
Ympningen med waccin kan beqwämligen förrättas på twänne sätt,
antingen genom inskärningar eller genom sting. Om det förstnämnde
sättet wäljas, fattar ymparen med wänstra handen uti bakre och öfre
delen af den armen, hwarpå ympningen skall anställas; härigenom
blifwer huden på främre sidan af samma arm spänd. På detta stället
göras med lancett nära till hwarandra 10 till 12 små och fina inskärningar, som ej få så djupt ingå i huden att de blöda. Uti dessa fina
inskärningar, som öppnas derigenom att huden spännes, införes waccinen medelst lindrig tryckning med flata sidan af lancetten.

År 1905 utkom almanackan på finska och svenska. Den finskspråkiga
almanackans omslag var rött, den svenskspråkigas blågrått. I början och
slutet av almanackan fanns tiotals sidor med annonser, som gjorde
reklam för bl.a. banker, försäkringsbolag, jordbruksmaskiner och järnhandlar. (Universitetets almanacksbyrås samlingar)
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Om eldfara och dess förebyggande
(Almanack 1905)

I almanackan år 1905 användes ännu ålderdomlig frakturskrift för
texten. Nuvarande typsnitt infördes först år 1936. I högra kanten av
sidan finns datum enligt “gamla stilen”, eftersom man i moderlandet
Ryssland ännu använde den julianska kalendern. Till höger ett exempel
på en artikel ur almanackan; en andra artikel behandlade “Något om
betydelsen af ett godt utsäde”.

Naturens krafter äro oss människor till ofantlig nytta, då wi lyckas
tämja dem och leda deras yttringar in i wissa af oss utstakade fåror. Få de
däremot wärka på egen hand, så blifwa de oss lätt öfwermäktiga och
bringa fördärf i stället för wälsignelse.
Det kan wärkligen låta litet öfwerraskande att höra, att wi själfwa äro
skulden till de allra flesta eldsolyckor, men så är emellertid fallet. Huru
ofta förtälja icke tidningarna om, att eldswåda uppstått, genom att
elden lämnats att brinna i spiseln, oaktadt ingen befunnit sig i rummet;
en brand, ett kol har fallit ned och antändt tapeten eller golfwet, som
till och med saknat en skyddande plåt. Wi fördöma hwarje gång ett
sådant handlingssätt, men wi göra icke desto mindre precis på samma
wis själfwa, förwillade af det falska hoppet, att ingenting skall hända, då
alt tils dato gått lyckligt.
Huru handskas wi med belysningsmedlen! Hwem of oss har icke på
sitt samwete att han någon gång fört ett ljus lättsinnigt nära en gardin,
eller hafwa wi icke rört oss med ett sådant på ganska farliga ställen
såsom kontor, windar, källare o. s. w. Kanske du, kära läsare, är försiktig
nog att slika fall begagna lykta. Men, har den alltid warit hel? Helt
säkert icke. Och dock har du tagit den med exempelwis på en höwind.
Icke är detta riktigt som sig bör. Och hwad skall man slutligen säga om
dem, som ogeneradt wandra omkring med öppna bärtbloss!
Det allmännaste lysämnet i wår tid är petroleum. En petroleumlampa är att anse såsom en ganska eldfarlig inrättning, och en tysk författare
säger, att man borde behandla den med samma försiktighet som ett
laddadt gewär. ... De farligare härwidlag äro bordslamporna. Huru lätt
kunna de ej komma att skjutas för nära en bordskant eller neddragas af
barnen ja, fast kullstjälpas af en katt!
För uppgörandet af eld begagna wi oss af tändstickor. De nu för tiden
anwända stickorna äro betydligt eldsäkrare än de förr brukliga fosforstickorna, som kunde råka i brand genom skakning eller påtrampning,
eller genom att råttor gnagde på dem. ...
Wi hafwa tydligt nog sett, huru nära det i själfwa wärket ligger till
hands, att eldens förstörelse någon gång skall kunna drabba oss. Hwem
wet, om icke därwid alt, hwad wi äga, går förloradt, så att wi med ens se
oss bragta till tiggarstafwen, i fall wi icke warit omtänksamma nog att
skydda oss för denna ewentualitet genom – brandförsäkring. ...

Bilagans redaktion Heikki Oja och Arja Latvala. Vi tackar Marianne Blomqvist, Karl Johan Donner och Aage Sandqvist.
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En egen almanacka för Uleåborg utgavs i över ett sekel. Ovan omslaget
till den sista almanackan för Uleåborg från år 1975. Från och med
följande år publicerades uppgifterna för Uleåborg i samma almanacka
som de för Helsingfors, och också Jyväskylä, Sodankylä och Utsjoki
togs med.

