
Kalendernes kulturhistorie

Effektiv kommunikation og transport i en globaliseret verden forudsætter i
endnu højere grad end tidligere, at dens indbyggere er enige om en bestemt
tidsregning. Med en fælles kalender – eller almanak om man vil – kan man
indgå præcise aftaler om fremtidige handlinger, synkronisere den elektro-
niske kommunikation og tidsfæste historiske begivenheder på et sammen-
ligneligt grundlag.
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Den globale landsbys mest udbredte kalender er af historiske grunde endt med at
være den gregorianske kalender, men der findes stadig et bredt udvalg af regi-
onale og religiøst baserede kalendere, som for forskellige grupper af mennesker
er identitetsskabende og kulturbærende. Her i almanakken opføres f.eks. vigtige
mærkedage i den mosaiske, romersk-katolske, græsk-katolske, russisk-ortodokse
og den islamiske kalender. Men hvad er egentlig den historiske baggrund for
disse kalendere? Hvorfor er de jødiske, islamiske og kristne kalendere enige om
hvilken ugedag, det er i dag? Og hvorfor falder den ortodokse eller græsk-katol-
ske påskedag for det meste senere end påsken efter den 'gregorianske' påskebe-
regning?

Opskriften på en kalender

I sit indflydelsesrige værk om kronologi, De temporibus, fastslog den lærde
angelsaksiske munk Beda Venerabilis (ca. 672-735), at al kronologi bygger på en
eller flere af følgende tre ting: naturfænomener (natura), sædvane (consuetudo)
og/eller en given politisk eller religiøs myndighed (auctoritas). Det passer godt
med, at opgaven for en kalendermager har til alle tider været at definere netop de
astronomiske konstanter, der skal indgå i kalenderen, at bestemme deres indbyr-
des relationer, og at vinde tilslutning til kalenderens udbredelse.

Det umulige kompromis

Solen som set fra jorden, angiver døgnet og året, måneden er (mere eller mindre)
baseret på  perioden fra nymåne til nymåne, mens uger, timer osv. er arbitrære
underinddelinger. Men ingen af de astronomiske konstanter (ligegyldigt hvordan
man vælger at definere dem) går op i hinanden i smukke matematiske forhold.
Hertil kommer, at døgnets længde på grund af jordens elliptiske bane om solen
forandrer sig efter et bestemt mønster året igennem med op til 50 sekunders for-
skel på korteste og længste døgn, og der er cykliske småvariationer i orienterin-
gen af jordens rotationsakse. Ydermere kan der iagttages en delvis uforudsigelig
forandring af jordens rotationshastighed på grund af tidevandets friktion mod jor-
dens overflade og tilfældig vulkansk aktivitet. Det betyder at jordens gennem-
snitlige rotationshastighed aftager ganske lidt over tid. På baggrund af observa-
tioner af disse ting indsættes der efter internationale forhandlinger somme tider
et ’skudsekund’ for at holde ’middelsoldøgnet’ synkront med jordens rotation.
Det er f.eks. tilfældet ved årsskiftet 2008-2009. Dengang, da de traditionelle



kalendere blev til, eksisterede der naturligvis ikke som nu caesium-133-atom-ure
til at generere en tilnærmelsesvis regelmæssig tidsmåling, men det er tankevæk-
kende, at ønsket om at opstille et kalendersystem, som både forløber fuldstændigt
regelmæssigt og samtidig tager hensyn til variationen i de astronomiske data, sta-
dig volder problemer.

Den islamiske månekalender

I dag varer en lunation, dvs. perioden mellem to nymåner, gennemsnitligt 29d
12h 44’ 2,88’’. I oldtiden var perioden lidt over ½ sekund kortere. Man kunne
observere, at der fra en nymåne til den næste gik enten 29 eller 30 dage. Tom-
melfingerreglen blev derfor, at en måned gennemsnitligt varede 29,5 dage og at
månederne derfor skulle alternere mellem 29 og 30 dage. Forskellen mellem
denne kalendermåned og den faktiske lunation ville oparbejde et underskud på
1 hel dag efter bare 33 måneder. Derfor måtte man indskyde nogle ekstra dage

Fasti Praenestini (ca. 9 e.Kr.).
Fragment af en romersk sten-
tavlekalender fra Palestrina,
Lazio. Udsnittet viser dagene
fra d. 7. til den 14. januar. Bog-
staverne A-H angiver dagenes
placering i den romerske 8-
dages ’markeds-uge’, nundi-
nae. (Billedkilde: Center for
Epigraphical and Palaeo-
graphical Studies, Ohio State
University).



for at ’synkronisere’ med månens faktiske cyklus. Den islamiske kalender, som
er en ren månekalender, løser problemet ved over en cyklus på 30 år at fordele
11 skuddage efter et fast mønster. Skudåret har 355 dage mod det almindelig års
354. Herved bliver forskellen mellem den kalendariske og den astronomiske
nymåne reduceret til en enkelt dag over en periode på ca. 2500 år. Kaliffen Umar
d. I (regerede 634-644 e. Kr.) indførte denne tidsregning i 638 e.Kr, et år der blev
betegnet som år 17 efter hidjra, profeten Muhammeds udvandring til Medina.
Hidjra tilbagedateredes til fredag d. 1 Muharram, år 1, svarende til fredag d. 16.
juli 622 e.Kr. (juliansk kalender). Som i en ægte månekalender bevæger de isla-
miske kalendermåneder sig langsomt rundt gennem de forskellige (sol)årstider.
Set fra dette synspunkt begynder en given måned hvert år gennemsnitligt 10d 21h
1’ 26’’ tidligere end samme måned året før.

Middelalderligt Computus-håndkskrift fra benediktinerklostret Reichenau (10.-
11. årh.). Tabel over ’månens alder’ (De aetate Lunae), dvs. ’epakten’. Hånd-
skrift fra Köln, Domblibliothek, 102, fol. 6v. (Billedkilde: CEEC).

De ’lunisolare’ kalendere

I agerbrugskulturer er det nyttigt, at kalenderen følger årstidernes gang og derfor
tager udgangspunkt i solåret som observeret fra jorden. Oftest fastsættes dette
'tropiske' år (af gr. tropos, 'vending') som det gennemsnitlige tidsforløb mellem
to forårsjævndøgn, og det varer i dag 365d 5h 48’ 45,19’’. I den periode i old-
tiden, hvor vores kulturkreds’ kalendersystemer blev skabt i det mellemøstlige
område, var det tropiske år gennemsnitligt ca. 15’’ længere. Et af de tidligste for-
søg på at forene en måne- og en solkalender resulterede i konstruktionen af en
8-års-cyklus, hvor det almindelige år havde 12 måneder af skiftevis 30 og 29
dage, og i tre af de otte år blev der indskudt en ekstra måned på 30 dage. Men
systemet kom ca. 1½ dag ud af trit med månen allerede efter gennemløbet af en
enkelt 8-års-cyklus, og derfor eksperimenterede græske astronomer samtidig



med en gammel babylonisk cyklus på 19 år à 12 måneder og med en ekstra måned
indskudt i 7 af årene. Systemet er bl.a. sat i forbindelse med matematikeren og
astronomen Meton fra det 5. århundredes Athen. Den 'metoniske' cyklus har en
betydelig mindre forskydning i forhold til de astronomiske konstanter. Nitten-
årscyklussen fik senere hen stor betydning for både de jødiske og kristne kalen-
dere, og de såkaldte "Gyldental", der opføres her i Almanakken (se s. 7 og s. 8)
hører sammen med den.

Den mosaiske kalender

Den jødiske kalender fik sin nuværende form i 300-tallet e.Kr. Den afløste en
kalender baseret på observationer af nymånen i Jerusalem. Dens grundmodul er
en ’teoretisk’ og fuldstændigt rytmisk måned (hebraisk molad), der varer 29 d 12
h 44' 3,33'', hvilket gav mindre end et sekunds afvigelse fra den faktiske, astro-
nomiske lunation. Almindelige år indeholder 12 måneder à hhv. 29 og 30 dage.
For at holde denne månekalender i takt med solåret, interkaleres (indskydes) der
7 gange i løbet af en 19-års cyklus, således at den 6. måned, adar, i cyklens år
3, 6, 8, 11, 14, 17 og 19 gentages. I skudår får adar I 30 dage, og adar II 29 dage.
Kalenderåret har gennemsnitligt et beskedent overskud i forhold til det tropiske
år på ca. 6’, og det jødiske år forsinkes derfor i forhold til årstiderne med ca. en
dag pr. 216 år. I oldtiden holdt kalenderen nogenlunde trit med årstiderne, og den
jødiske påskefest, pesach, blev fejret ved forårsmånedens fuldmåne d. 15. nisan,
som takket være systemet med de interkalerede måneder oftest også var den før-
ste fuldmåne efter solårets forårsjævndøgn.

7–dages-ugen er sandsynligvis en gammel orientalsk tradition. I overensstem-
melse med Skabelsesberetningen er den syvende dag, sabbatten, den vigtigste til-
bagevendende helligdag. Samtidig er der i den religiøse kalender visse hellig-
dage, der ligger på faste kalenderdatoer, f.eks. forsoningsfesten Jom Kippur. For
at undgå at en sådan helligdag kommer til at ligge lige op ad en shabbat, dvs. at
den falder på en fredag eller en søndag, udsættes nytårsfesten, Rosh Hashanah
med en enkelt dag, som siden indhentes ved en tilsvarende forkortelse. Det
'almindelige' jødiske år har derfor en længde på 354 dage, ved forkortelse dog
353 og ved forlængelse 355 dage. Skudårene er 30 dage længere, dvs. med en
længde på enten 384, 383 eller 385 dage.

Fandt Big Bang sted på en søndag?

I den jødisk-kristne tradition har der været flere forskellige bud på verdens alder,
og tidsregninger 'efter verdens skabelse' er blevet udtænkt ved at kombinere
Bibelens sparsomme informationer om kronologi på forskellige måder. Oplys-
ningerne om Adams efterkommeres levealder, f.eks. Metusalem (1 Mos 5.28),
der blev 969 år, er overraskende, men tallene blev omhyggeligt bogført og lagt
sammen. Den almindeligste jødiske tidsregning tager sin begyndelse i året 3761
f.Kr. Ved en tilbagedatering af nytårsdagen og den ugedagsplacering, som med
baggrund i den jødiske tradition anvendtes i Mellemøsten på det tidspunkt, kalen-
deren blev designet, fandt man frem til at første nymåne efter verdens skabelse
måtte placeres mandag d. 1. Tishri år 1, hvilket svarer til mandag d. 7. oktober
år 3761 f.Kr. (efter tilbagedateret juliansk kalender). Der er i øvrigt også en del
kristne kronologier, som har taget udgangspunkt i dateringer 'efter verdens ska-
belse', f.eks. det Byzantinske Riges kalender, der stadig anvendes i visse østkir-



ker. Her sættes verdens skabelse til søndag d. 1. sept. 5508 f.Kr. Men både de
kristne og islamiske kalendere har videreført 7-dages-ugen og opretholdt uge-
dagstællingen efter jødisk forbillede.

De første kristne kalendere

De kristne kirker voksede frem i det sene Romerriges store byer omkring Mid-
delhavet. Efterhånden som menighederne blev større, valgte biskopperne at
holde styr på de ny religiøse fester ved hjælp af forskellige lokale kalendere.
F.eks. brugte man i Alexandria en version af den gamle ægyptiske kalender, hvor-
imod den officielle romerske kalender, den julianske kalender, blev brugt andre
steder. Troen på Kristi opstandelse blev først fejret ved en daglig morgenguds-
tjeneste, men efterhånden var det også blevet almindeligt at forlade de jødekrist-
nes tradition for at holde sabbatten hellig og i stedet at gøre noget særligt ud af
ugens første dag, dvs. søndag. Den fik navnet ’Herrens dag’, gr. kyriakê / lat.
dominica, eller efter en ældre orientalsk tradition for ’planetariske’ ugedags-
navne 'solens dag', lat. dies solis, en betegnelse som også var forenelig med den
kejserlige solkult.

Kirkeåret som kampplads

Allerede omkring år 200 e.Kr. var ideen om et egentligt kirkeår blevet udviklet.
Årets gang skulle anskueliggøre både Jesu liv og den kristne dogmatik. Ofte var
de forskellige lokalkirker rygende uenige om udlægningen af teologien. Det var
en almindelig fremgangsmåde at indstifte religiøse fester og traditioner til fremme
for netop ens egen udlægning af den kristne dogmatik, og derfor kom de religiøse
konflikter ofte til udtryk netop gennem forskelligheder mellem de kirkelige kalen-
dere. Fejringen af årets vigtigste højtid, Påsken, var ingen undtagelse.

Påskeberegningen – computus

Allerede på det første store internationale kirkemøde, koncilet i Nikæa (i det nuv.
Tyrkiet) i 325 e.Kr., forsøgte man at finde fælles fodslag. Det siges ofte i kalen-
derhistorier som denne, at Nikæa-koncilet bestemte, at den kristne påske frem-
over skulle fejres "på første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn",
som fastsattes til 21. marts. Koncilets bestemmelser indeholder nu intet om dette.
Kilden er derimod et separat brev fra koncilsfædrene til kirken i Alexandria. Bre-
vets ordlyd er indirekte overleveret gennem den syriske kirkehistoriker Theo-
doretos (ca. 393- ca. 460 e.Kr.). Heller ikke dette brev nævner udtrykkeligt
påskereglen, men det fastslår, at det fremover skulle være en opgave for biskop-
perne af Alexandria, der stadig i det 4. årh. e.Kr.var et af den antikke verdens lær-
domsscentre, at udbrede byens traditionelle påskekalender til resten af
kristenheden. Det lykkedes i praksis først flere hundrede år senere, nemlig da den
lærde græske munk Dionysios den Lille (lat. Dionysius Exiguus) blev indkaldt til
Rom for at indrette pavernes påskepåskeberegning efter de alexandrinske normer
med virkning fra 532 e.Kr. Det var sammen med denne reform, at tidsregningen
e.Kr først blev præsenteret, selvom der endnu gik adskillige århundreder før det
blev en almindelig udbredt dateringsmåde i Vesteuropa. Dionysios tog udgangs-
punkt i en 'metonisk' cyklus på 19 år kombineret med en 28-års-cyklus, dvs. en



periode på i alt 532 år, hvorefter dato, ugedag og månens fase vil gentage sig i
præcis det samme kombinationsmønster. Således kunne Dionysios i året 532 (19
x 28 = 532) sætte verdenshistoriens anden stor-cyklus for Påskedagens placering
i gang, idet han, rent teoretisk, lod den første cyklus begynde omkring Kristi fød-
sel, som han fastsatte til år 1 = 754 år efter Roms grundlæggelse. Udregningen
af påskedagens placering, computus, blev en særlig disciplin i middelalderens
klerikale uddannelsessystem. Som en sen udløber af denne tradition forklarer
Almanakken på s. 7-8, hvordan man beregner påskens og hele det bevægelige
kirkeårs placering ud fra en kombination af 28- og 19-års cyklusserne.

Ti dage, der forsvandt

Så kunne man tro, at kalenderproblemerne en gang for alle var løst. Men allerede
Beda Venerabilis bemærkede i 700-tallet, at fuldmånen i virkeligheden indtraf før
tabellernes angivelser. Senere i middelalderen var den akkumulerende fejl blevet
tydeligt mærkbar. Mere præcise astronomiske tabeller og kommentarer til antik-
kens astronomiske værker blev i 1200-tallet oversat fra arabisk til latin, og der
begyndte at fremkomme adskillige forslag fra både biskopper og astronomer om
at udelade f.eks.10 dage fra kalenderen for at bringe den tilbage i takt med måne-
fase og solår. Det blev ikke til noget i første omgang. Først i forbindelse med
modreformationen besluttede pave Gregor XIII i 1582 at justere kalenderen.

Pave Gregor XIII (1502 - 1585), sam-
tidigt kobberstik. Gregor samlede en
lille gruppe videnskabsmænd, som
stod bag udarbejdelsen af kalender-
reformen i 1582.
(Billedkilde: www.sil.si.edu/
digitalcollections/hst/scientific-
identity/explore.htm).



Tyrkisk kalenderhåndskrift, Gurrename, (1600-tallet). Cirkeldiagrammet viser
mærkedage og månedernes begyndelse i året 1096 efter hidjra (1684-85 e.Kr.).
Håndskrift nr. 116 fra Kandilli Observatoriet, Istanbul. (Billedkilde: UNESCO).

Den vigtigste forskel mellem den julianske og den gregorianske kalender har
med skudårsreglerne at gøre. For at opnå en bedre middelværdi for solåret,
besluttedes det, at skuddagen skulle suspenderes i alle årstal som er delelige med
100, undtagen i dem, som også er delelige med 400. Herved sættes det grego-
rianske års middelværdi til 365d, 5h, 49’ 12’’, dvs. nu kun ca. 15’’ kortere end
det tropiske år. Reformen blev sat i kraft således at torsdag d. 4. oktober 1582
efterfulgtes af fredag d. 15. oktober 1582 i katolske lande. Derefter blev kalen-
deren lidt efter lidt indført i resten af Vesteuropa. I Danmark-Norge-Island blev
der i 1700 ’stjålet’ hele 11 dage, da søndag d. 18. februar (juliansk) efterfulgtes
af mandag d. 1. marts (gregoriansk).



De ortodokse kirkers kalendere

Trods tilløb til forhandlinger med den græske kirke blev reformen ensidigt gen-
nemført af pavestolen. Konstantinopels patriark Jeremias II Tranos fordømte den
i skarpe vendinger: den gregorianske kalender var i modstrid med traditionen,
med bibelen, koncilerne og kirkefædrenes skrifter. De fleste ortodokse kirker
anvender endnu i dag den julianske kalender og den gamle ’dionysianske’ påske-
beregning. Vil man selv beregne den ortodokse påske, skal man gå ud fra årets
placering i solcirklen og finde søndagsbogstavet fra før 1582 (se Tabel 1, s. 8).
Gyldentallet er det samme som i den gregorianske kalender, f.eks. 15 i 2009. Den
tilhørende ’epakt’ for år før 1582 er 4 (se Tabel 2, s. 8). Epakten angiver i den
julianske kalender månens alder d. 22 marts, dvs. den tidligst mulige placering
af påskedag. Den ’kalendariske’ eller 'teoretiske' fuldmåne indtræder på månens
14. dag, dvs. 10 dage senere, hvilket giver mandag d. 1. april 2009 (juliansk). Før-
ste søndag herefter er 6. april (juliansk). Forskellen mellem de to kalendere er i
øjeblikket vokset til 13 dage, og det svarer til at den ortodokse påske i 2009 falder
d. 19. april (gregoriansk). Disse regler indebærer, at den ortodokse påske kan
falde sammen med den vestlige (som f.eks. i 2007), den kan falde hhv. én (som
f.eks. i 2009), fire eller fem uger senere. Den finske ortodokse kirke samt de
græsk-katolske og orientalske kirker, der er i union med den romersk-katolske
kirke, anvender dog den gregorianske påskeberegning.

Den 'reformerede julianske' kalender

Ved en synode under ledelse af patriarken af Konstantinopel/Istanbul i maj 1923,
lige før Det Osmanniske Riges endelige sammenbrud, blev en del af de ortodokse
nationalkirker, bl.a. den rumænske og græske kirke, enige om at reformere den
kirkelige kalender, så det faste kirkeårs datoer igen blev bragt på omgangshøjde
med årstiderne. Lørdag d. 30. sept. 1923 (juliansk) blev i disse områder efterfulgt
af søndag d. 14. okt. (gregoriansk). Reformen blev lanceret under navnet ”Den
reformerede julianske kalender”. Forskellen mellem kalenderårets længe og det

Datering af byzantinsk håndskrift til ”Skærtorsdag d.18. april år 6958 efter 

verdens skabelse” (1450 e.Kr.). Årstallet er angivet med græske bogstavtal 

(, ’ ’ ’). Subskription fra håndskriftet Fabricius 78,4°.(Billedkilde: Det 

Kongelige Bibliotek, København)  



tropiske var i denne reform reduceret til kun ca. 2’’, og det blev opnået ved at
modificere skudårsreglerne endnu en gang. Som et resultat af dette vil ”den refor-
merede julianske” og den gregorianske kalender igen komme en enkelt dag ud af
takt i år 2800. Den græsk-ortodokse (græsk-katolske) kirkes kalender fremstår
derfor i dag som en blanding af den gamle julianske, hvilket gælder påsken og
de bevægelige fester, og den gregorianske (nominelt den 'reformerede julianske
kalender') for det faste kirkeårs vedkommende. Den russiske kirke under Patri-
arkatet Moskva følger dog fortsat kun den gamle julianske kalender, og de fleste
helligdage må derfor i praksis angives med to datoer, fordi den gregorianske
kalender bruges i alle andre sfærer end den religiøse.

Kalendernes symbolværdi

Der har igennem tiderne ikke været ret mange forsøg på gennemgribende kalen-
derreformer, og endnu færre vellykkede. Et eksempel er den franske revoluti-
onskalender, ’Fornuftens kalender’, der var modelleret over 10-talsystemet. Den
slog aldrig rigtig igennem og blev afskaffet, da den gregorianske kalender i 1806
blev officielt indført i Frankrig - for anden gang! Også et forslag i FN-regi om
en ny ’Vedenskalender’ fra 1950’erne viste sig ikke praktisk gennemførligt.

Bindingen til astronomiske fænomener - uanset, hvordan denne binding er
konstrueret - giver uafvendeligt brugeren det indtryk, at selve kalenderen er en
naturgiven ting. Kalenderne er desuden i tidens løb blevet vævet tæt sammen med
menneskers, nationers og kulturers historie, og ikke mindst med religiøs praksis.
Kalenderen strukturerer vores verdensbilledes historiske dimension. Alt dette har
bidraget til kalendersystemernes høje symbolværdi, og efterladt sig sine tydelige
spor i kalendernes brogede kulturhistorie.




