




Omkring kalenderen. 
Av cand. mag. Ragnvald Wesøe. 

Dein n,u ia1im·i11Jdehg benytt,ede dmlender er s,om bekjendt 
den gr,eigm1iaruske der .ef,tevhaaruden har rntvik1et sig av den 
gamle r,oimernke. Hv10 11dan ka1leindenvæisenet var ordnet i det 
g,arrnle R,om, kjender main lifot til, de .for,slkj,eHi.ge forfattere 
benetiter morsikjel1hg; men siaa meget vet man dio.g at før 
J u 11 i us C æ is a r var llml,enderen i sfadig uorden. Aaret 
var ,da 1iin;ddel,t 1i 12 rnaaneder (i den tiidhgste iti<l J<:.a:nsike i 10) 
- maanemaaneder. En maanemaaned er tiden fra en maane
fas,e til næiste ,a,v samme n,a,vn, ,eHer som det og,saa kaldes den 
synotdisike maaneid, (hvi1l1ket er ca. 291/2 dag. fire av rnaane
dene ,hadtde 31 dager, 7 ha,dde 29 -dager, og .aarets siidste, 
februarius, ha,dde kun 27. Aaret blev saaledes kun 354 dager, 
a,H~aa sa1avel 11 ,d:aiger ifm ilmrt. Følig,ein ,herav blev dm at 
a,arntideme ,s,ta,dig vi1l,de komme tiidliigere ,og tiid1Li1gere; o,g for 
at ,naaide boit paa detite 1nd:skj'0t man a,v og ,till en slkudmaaned. 
Htv.i!S nu denne iskiuicumaaned hadde været av k,o,nisitaint længde 
og blit indskutt regelmæssig, saa kunde man ha bragt aars
hdene i overensistemmelse med s,oilens omløip p,a.a himmelen. 
Men ,deis.væne, ,der -var ingen lov orm denne silmdrrnaaned, 
pontiifex maximus ordnet det efter eget ønske, skudmaaneden 
blev indskutt uregelmæssig og vilkaarlig, og det hændte at 
den b1ev milsbnukt i rpolitiske øi,emed. 

Deit er 1,et cf,onsfaa,e1Iiig •art ka1lender,væsenet under shk,e for
holde kunde og o.naaitte ~omme i uor,den. V;i,stnioik bleiv der ii 
~vdens 1løp :gjort Ælere forsØlk para ait fonbedre ikalenderen; men 
tH iutfor,else ~om de4: fornt idenga1rng C æ s a r viar diik,tafor og 
beklædte konsulatet for 3dje gang og samtidig var pontifex 
maximus. 

24 
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C æ s a r s reform ,gjaldt ,to ting: F ønst gjaldt det at 
bringe m0.aneidene som da kom 80 dage for 1:i<lhg efter aiars
tiden, i orverens1s,temmel1s,e med denne, og for det anrdet maatte 
main frnde ,oo grei o,g e:11Jke1l maate iat ·ordne dette med skiud
maaneden paa. For at opnaa det første lot Cæsar aaret 
46 f. Kr. indeholde 444 dage, det er det saakaldte »forvir
ring,ens. a:ar«. M. h. t. idet ~mdert best,emte han at aaret sJmJ.de 
indeholde 365 dager, hvert fjerde aar 1 dag mere, og 
m.ia:anede:ne ifriik idet samme an.f:al ,dage som de nu har. 

Vi.dere henla Cæsar aarets begyndelse til 1. jan., og det 
hadde sin grund deri at i Rom i længere tid hadde det været 
almindelig at konsulene tiltraadte si~e embeder den dag. Det 
kunde muiliige111s være arv internsse at næv[le at i mange land 
som antok den j.uliarnsike kalender, var aiaæts begyrndelse Ææsitet 
til andre datoer, f. eks. var 1. mars, 25. mars, 1. sept. og 
25. dec. i bruk. 

Jeg .skal s:aia kiorM,i,g ITTævne nogen forandringer som den 
julianske kailen<ler Jed å. 6doois løp, forandringer som dog å1klke 
har ·froriandirnt iderr1s ,indens,te væisein. 

Naa·r man .skulde angi et be6ri:emt aiar, saa maatte man ha 
·ert utrgang1sipurr11kt' ari: tæHe aaren:e fra, og det blev i Rom valgt 
som utgiang19.punil.d byens grundlæ,g,gelse. Merr1 de lærde kun.de 
i1klke bli enj.ge ,om naar byen bl,ev grundliagt (,nu antar man 
som heikje111dil: aiar·et 754 f. Kr.), og .i det praik:Hsike liv blev 
denne 11naate a,t angi aaret piaa iS}ei}den ibenyitte,t. Folkets brede 
lag regnet deriim,orf: 1eifter 1(/ons,ul1a±is,aar, d. v. s. marr1 bertegnet 
aarnt cl:ter de to kions,uler som da regjerk Da konsulat.et gik 
over i keiserdømmet, regner man efter keiserens regjeringsaar, 
og senere ( efter 802 e. Kr.) regnet man endog efter pa venes. 
At dette i længden maatte bli ubekvemt, er let forstaaelig, og 
d,e,r opisfod dia deri: is;pørnmiaal om man ,ikke heller siku~de bli 
enige om et heis.tetmt tidisipurnk,t at .tæl1le aarene fra æor,tløpende. 
DeHe - ,epioiken - skulrde alts,aa ,danne utgang.sipllliniktet for 
al t1dsregning. Det naturligste vilde kanske ha været at 
vælge verdens skapelse som epoke; men desværre, det tids
punkt lar sig vanskelig bestemme med ønskelig paalitelighet, 
idet der skal foreligge ikke mindre end 108 angivelser og be
stemmelser for dette. Jødene.har jo paa grun<llag av bibelens 
beretning laget en aarsberegning som lægger verdens skapelse 
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til grund, og er saaledes 3760 aar forut for os. Hos mange 
f.olik har idet været aLmindeiiri,g at rngne fra en nationa1lbegiven
het, romerne ,r,egnet isiom tiid1hgere nævnt fra byens gmn<llæg
geilse, eifrter ~onsuleneis regjering,saar o. s. v. Den byzantinske 
æm bør .q,gisaa næw'11!eis, iden Jbeigynder med aaret 5508 f. Kr. 
og •synes at vææ a11wendt forst 630 e. Kr. (EHer denne æra 
begyndte aaret 1. sept.). Denne var i bruk i flere land og 
holdt sig i Rusland til 1. jan. 1700, da den blev avskaffet 
av Peter den sto re. 

Den kristelige æra som vi aHe kjender, benyttes nu i de 
Vli,gtigste kiuMm,st.ater. I aaret 525 e. Kr. forfattet abbed 
Di on y is i ,u :s. som dmganig 1l,eV1de .i R1om en ipaaskefav1l.e og 
benyttet her for farste gang Kristi fødsel som utgangspunkt, 
m. a. o. han talte aarene fra Kristi fødsel som han satte til 
25. dec. og henla aarets begyndelse til 1. jan. Man vet ikke 
hvorledes D ion y si u s er kommet til sit resultat, heller 
ikke vet man om han lar Kristi fødsel være 25. dec. aar 1 
eller aar 0. Der har mangen gang været gjort forsøk paa 
at bestemme naar Kristus blev født; men hittil er det ikke 
lykkes ai: komme til noget absolut sikkert resultat, og sand
synligheten taler for at det aldrig vil naaes. 

UtbrndeLsen aiv denne æra ,giil.{ meget .lian1gsomt. I Eng
land bilev den benyt,tet føriste g•a[!Jg .i 704 e. Kr., .i Franiknike 
7 42 o,g i TysMand 876. Med lov blev den inidif.ørt .i Aragionien 
1349, i Kastillien 1383 og i Portugal 1422. I Rusland blev 
den indrfør.·t 1700, .i Græikienfand JUnider foihetskampen og i 
Rruimæmien og Seribien iein<lnu s.enere. PaaJfalden:de er det a,t i 
Rom gj.oride :den nyie æra si,g s,ent gjældend:e, den første som 
beny#et den, var l]_)aive Jo h ·a n (965-972), og ikke før i 
1431 bilev den alrrrni111del.ig anvendt. 

I no,gen fa,a ipu[lJkter til fma.ndre.t den juiliansike ka,lender 
sig. Maainedsda,gene tt1i!k ,en greiere hetegnelisesmaate slik som 
nu. DesJU,ten b.lev 1uk·eindJdeI,i.ng,en almin:de11ri,g. En saadan bruk
tes bare hos ægypterne og jøderne, fra de sidste har de kristne 
faat iden, og me<l ikrisiteudiomunen:s utbredelse har uken ogsaa 
vundet inidpas. 

Diisse · simaa ifomnidringer i den juilianske kalender for
andret jo ikke dens væsen. Aarets gjennemsnitlige længde 
blev 3651u dag. Dette er nu litt for langt, solaarets ( det iro-
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piske aars) længde er 365,2422 dage eller om man heller vil 
365 d. 5 t. 48 m. 46 s. Allerede H i p p a r c h hadde været 
opmerksom paa at aaret var noget mindre end 365% dag, 
og merkelig kan det synes at Cæsar og hans astronomiske 
konsulent S o s i g e n e s ikke tok hensyn til dette. pet er litet 
rimelig at Hippa r c h s bestemmelse var dem ukjendt; men 
d'et kan være at de regnet feilen for saa liten at den liten eller 
ingen betydning vilde faa. Efter H i p p a r c h s bestemmelse 
vilde der gaa ca. 300 aar før der var indskutt 1 dag for 
meget. I virkeligheten gaar der ca. 128 aar for feilen blir 
1 dag, og denne kan for mange synes saa ]iten at man godt 
kunde la være at ta hensyn til den. Men la os erindre at i 
tidens løp vil det summere sig op, efter 1283 aars forløp er 
den steget til 10 dage, og om saavel 23 000 aar vilde man faa 
sommer i dec.-jan. og vinter i juni-juli. 

Det varte ikke saa længe før denne feil ved kalenderen 
blev iagttat, og det hænger .igjen sammen med paaskehøitiden. 
Paasken feiret man Iste søndag efter Iste foldmaane efter 
vaarjevndøgn, og da man dengang trodde at vaarjevndøgn 
.altid vilde falde paa 21. mars, saa kom regelen til at lyde: 
paasken er l'Ste søndag erHer den fuldmaane som falder paa 
eller nærmest efter 21. mars. Men da som jeg tidligere nævnte 
solaaret er 365,2422 dager, saa sees liketil at aaret efter den 
julianske kalender er 0,0078 dager for langt. Efter ca. 128 
aar er feilen vokset til 1 dag, man faar altsaa 1 dag for meget, 
og vaarjevndøgn rykker 1 dag tilbake. Dette vilde i tidens 
løp hope sig op, og følgen vi1de være den at paasken vilde 
falde tidligere og tidligere. Til paaskeberegningen ·benyttet 
man sig av den saakaldte mefonske cyklus som er opkaldt 
efter atenienseren Met on ( 432 f. Kr.), og den siger at efter 
19 aars forløp vil maanefasene falde paa samme datum igjen. 
Vi har nemlig: 

235 synodiske maaneder = 6939,6879 dager 
19 tropiske aar 6939,6018 » 

19 julianske aar = 6939,7500 » 

19 gregorianske aar = 6939,5975 » 
Som man lett ser er denne regel kun tilnærmet, og i det lange 
løp vil maanefasene beregnet efter Met on stemme daarligere 
og daarligere. 
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Dette var det allerede B e d a ( t 735) var opmerksom 
paa; men han fandt at det var ugjørlig at forandre kirkens: 
festkalender. Den første som rigtig har erkjendt kalenderens 
feilagtig!het, er vel J oh a n n e s d e S a c r o h o s c o, han 
har 1232 skrevet en avhandling derom og kommet med for
slag til en forbedring. Imidlertid blev det intet av. Fra den 
tid av kom der dog stadig reformforslag, og endelig maatte 
pavene og konciliene anerkjende nødvendigheten av en reform. 
Flere paver hadde det paa programmet; men først da 
0 reg or XII I var pave, blev der gjort alvor av det. Han 
lot et forslag av Li 1 i o og dennes bror Anton i 6 forelægge 
en kommission, denne sendte forslaget videre til forskjellige 
fyrster og universiteter med ønske om at faa en uttalelse. Der 
indløp flere som samtykket i forslaget, og 24. febr. 1582 kom 
pavens bulle som meddelte at en ny kalender var indført. 

Den nye kalender - den gregorianske - sløifer skud
dagen i secularaar naar disse ikke er delelig med 400. Herav 
følger at 

10,000 gregorianske aar 
10,000 tropiske aar 

= 3652425 dager 
= 3652422 » 

aHsaa maa der hengaa saavel 3000 aar før feilen beløper sig 
til 1 dag. Videre flyttet Oregor vaarjevndøgn s'Om dengang 
faldt paa 11. mars, frem til 21. mars, idet han lot 4. okt. 
1582 følges av 15. okt. 

Indførelse av den gregorianske kalender skedde i Spanien 
i overensstemmelse med den pavelige bulle, slik at man efter 
torsdag 4. okt. 1582 skrev fredag 15. okt. uten avbrytelse i 
ukedagenes rækkefølge. Frankrike fulgte allerede samme aar 
de nævnte landes eksempel, Henrik III indførte den ved et 
edikt som bestemte at søndag 9. dec. skulde efterfølges av 
mandag 20. dec. I Belgien ,samt den katolske del av Tyskland 
og Schweiz blev den gregorianske kalender indført 1583, i 
Polen 1586 og i Ungarn 15'87. I det protestantiske Tyskland 
samt i Holland, Danmark og Norge blev den indført i aaret 
1700, det aar - som vi senere skal se - .da siilforskjellen gik 
over fra 10 iil 11 dager. Disse 11 dager, skuddagen iberegnet, 
maatte aHsaa utelates, og man utelot disse dager, idet man 
efter søndag 18. febr. skrev mandag 1. mars. Ved det paa-
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følgende aar- og sekel-skifte skedde overgangen i den prote
stantiske del av Schweiz, idet tirsdag 31. dec. 1700 efterfulgtes 
av onsdag 12. jan. 1701. England' gik over til den grego
rianske kalender 1752, slik at onsdag 2. sept. efterfulgtes av 
torsdag 14. sept. I Sverige vilde man gradvis gaa over til den 
nye kalender; først skulde skuddagen i 1700 utelates, der
næst en uke i november samme aar, og endelig skuddagen i 
aarene 1704, 1708 ,og 1712, ialt altsaa 11 dager. Skuddagen 
blev utelatt i 1700; men saa begyndte den store nordiske krig, 
og svenskerne hadde andet at tænke paa end kalenderreform. 
Man ,gleim1e :at utela;te de 10 andre dager og blev saale:des 
I dag foran de øvri,ge julianere. Dette var ubekvemt i læng
den .at ha ien dater·i111g helt for sig selv, og i 1712 lo,t man 
aaret faa 2 skuddager, 29. og 30. feibr. Svenskerne hadde atter 
faat sin tidsregning i overensstemmelse med de andre juli
aner,e. I 1753 blev do•g den griegorianske kalender ·indført 
idet man fra O!nsdag 17. febr. ghl<: ·over til torsdag 1. mars. 
Russerne holdt som det vil være læserne bekj endt, længe paa 
den juliian:ske kal,enider, o.g først i 191'8 I.Dit man onsd.ag 31. 
jan. efterfølges av forndag 14. febr. I Rumænien fulgte paa 
søndag 31. mar:s mandag 14. april 1919, og i Grækenland 
lot man torsdag 1. mars følge efter onsdag 15. febr. 1923. 
Hermed er altsaa ,den greg,or.iansike kalender indført :i alle 
kristne stater; men ii enkelte av de stater hv,or den græske 
kirke er :statsrdigi,on, brukes den julianske kalender for kinke
aaret 

Jeg .skal her nævne en ting som nu neppe har saa stor 
interesse, men som før da iden j ulian:ske kalender blev be
nyttet, hadde en viss betydning - det er :stilfornkjellen. De 
to kalendere Mev betegnet med g.ammel og ny stil, og som vi 
tidH,gere har :set, var den gregorianske foran den julianske, 
den .hadfde høiere daitum. Stilforskjellen er det antal d:ager 
som den ,gregorian.si'ke kalender er foran den julianske, og 
den f ind'es ved følgende formel: 

T 
T- 4 -2 

T 
naar aarstallet skrives som 100 T + S og resten i 4 ka-

stes bort. Vi finder da: 
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1582 - 1699 
1700 - 1799 
1800 - 1899 
1900 - 2099 
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Stilfors.kj,el: 

10 dager. 
11 
12 
13 

0. S. V. 0. S. V. 

Det kunde være ønskelig at gaa 1,iN .i detaljer og vise 
nogen merkelige egenskaper ved de ovennævnte kalendre; men 

da jeg frygter for det 'kunde føre for vidt, .saa vil jeg md
skrænke mig til at nævne et par iting som mulig-ens kun ele 
interessere læserne. 

La os ta spørsma,alet: Hvilken ukedag er en bestemt 
.opgit .datum? Der firndes en gammel rngel til at finde dette, 
i »Naturen« for 1894 er den ·omfalt, og siden 1913 er den 
optat i Halv,ornein og Larsen\; fommealmanak og-i saakdc.:s 
meget let tilgjængelig. Nummereres ukedagene fortløpende fra 
1 (søndag)' til 7 (lørdag) ·og skriv,es aarstallet som 100 T 
+ S, ·saa ,er ukedaigen bestiemt ved' syverresten av følgende 
sum 

s D+ M+ H+ S + 4 
hv,or D er den ,o,pgivne daitum, M maanec:Lens karakteristiske 

s 
tal, H aarhundredets. I kvotienten ·4 sløifes resten. For 

begge kalendere er M fortløpende 

1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6. 

f.or den gregorianske kalender findes H a:v følgende ta.bel: 

T H 
16 6 
17 4 
18 2 
19 0 
20 6 

0. S. V. ·O. S . V. 

For den julianske kalender er H syverresten av 7 n + 
4 - T, hv.or n :er 1et vil:kaarliig helt .tal. Herav findes føl
gende tabel for H: 
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T H 
12 6 
13 5 
14 4 
15 3 
16 2 
17 1 
18 0 
19 6 
20 5 

0. S. V. 0. S. V. 

Ovennævnte regel er ufeilbar naar undtages januar og 
februar i skudaar, da maa den fundne ukedag flyftes et skridt 

s 
tilbake (p. g. a. spranget i S + 4). 

Et par eksempler fra den gregorianske kalender: 
1) Hvilken ukedag er 22. juni 1923? 

s 
Her er D == 22, M == 5, H == 0, S == 23 og - == 5. 

4 

Altsaa: 22 + 5 + 0 + 23 + 5 == 55, hvis syver
rest er 6. Det blir en fredag. 

2) Hvilkien ,ukedag er 22. jan. 1924? 
s 

Her er D = 22, M == 1, H == 0, S == 24 og - == 6. 
4 

AJ.tsaa: 22 + 1 + O + 24 + 6 _ 53, hvis syverrest 
er 4. Det slkuLde hli ,omdlag; men da 192:4 er skudaar og 
dagen var i januar, blir det følgelig en tirsdag. 

Vi kan ,ogsaa ta et eksempel fra den julianske kalend1er. 
1) Hvilken ukedag er 3. dec. 1684 (Holbergs fødselsdag)? 

s 
Her er D == 3, M == 6, H = 2, S == 84 og - = 21. 

4 

Altsa:a: 3 + 6 + 2 + 84 + 21 = 116, hvis syverrest 
er 4. Det hl ir onsdag. 

Man :}runde ,o.gsaa spørre: Hvilke dafoer i .september 1925 
er mand:aige? 

Vi kan da s:kriv,e 

D + M + H + S + ~ == 7k + d, 
4 
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hvor k er et helt i:al og d angir ukedagens nummer. Her 
s 

har vi M == 6 H == 0, S + - == 25 + 6 = 31 og 
' 4 

d == 2. Vi faar da 
D + 6 + 0 + 31 = 7 k + 2 

eller D = 7 k - 35. 
Gir vi her k værdien 6, saa blir D = 7 og vi finder at 7., og 
likes.aa 14., 21. og 28. sept. er mandage. 

Videre kunde man spørre: I hvilke aar ( f. eks. det 
20. aarh.) er 5. juni en tirsdag? 

Vi har: 

D + M + H + S + ~ == 7k + d. 
4 

Her er D = 5, M = 5, H = 0 og d == 3. Vi faar da 

5 + 5 + 0 + S + ~ === 7k + 3 

eller S + ~ = 7 k - 7 = 7 [k - 1]. 
4 

m. a. o. S + ~ maa være delelig med 7, og prøver vi os 
4 

frem, finder vi at 5. juni er en tirsdag i aarene 1900, 06, 
17, 23, 28, 34, 45, 51, 56, 73, 79, 84 og 1990. 

Disse opgaver kan man løse grafisk paa en meget let
vint maate ved de saakaldi:e nomogrammer.1 

). Jeg skal saa 
kortelig forklare hvorledes man benytter det nomogram som 
her er gjengit s. 370. Det indeholder 4 skalaer som vi tænker 
os nummerert fra venstre mot høire med I, II, III og IV. I er 
bæreren for datoen. Som det vil sees er der bare datoene 
1--7, idet man har at den n-te er samme ukedag som den 
(n + k. 7)te, hvor k er et helt tal. Paa høire side av skala I 
er der sat nogen streker opover, det er tallene T som kommer 
ind i formelen under betegnelsen H. (T kurniv er gregoriansk 
aarihundrede. Tallene i parentes juliansk aarhundrede). 
Skala II er bæreren for ukedagene, II I for maanedene og IV 

s 
for syverresten av S + -. Denne kan man lage en tabel for 

4 

1) In_teresserte henvises til Nordisk astronomisk Tidsskrift, aar
gang 1923 hefte 3, hvor justerdirektør D. Isaachsen har skrevet en 
kortfattet og meget grei artikel herom. Herfra er ogsaa nomogram
met hentet. 
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7- - l i sept. <lee.--

I• 
- f i 
- to ; - 18 
- 0; 

-ti ; - 17 
- m i 
- s i - 16 
- l e; 

6- - fo juni 
-to (; 
- o ,; - 15 
- ti 6 
- m i; 14 
- S G 

- 1~ - 13 
- f5 

5- - to ,, febr. mars- - nov. 
- 0 ;; 

- ti 5 - 12 
- m;; 
- S 5 - 11 
- l .1 
- f± -10 

~1 - to 4 

- 0 .1 aug.-- - 6 
- ti ,1 
- m., - 9 
- S 4 

- 13 - 8 - 5 
- f ,; 

i't 
- to ,i - 7 
- 0 ,i 

3- I LI - ti 3 mai-- - 4 
1--, ,f - m3 

- ~ 3 - 6 
- 12 

- 16, 20 - f2 - 5 3 
(5, 12, 19) - to 2 

- (6, 13. 20) - 0 2 - 4 
- ti 2 

2 - 17 - m 2 jan. okt.- - - 2 
7, 14) - S 2 

- (1, 8, 15) - 11 - 3 

- f l 
- 18 -to1 

- 2 - 1 
(2, 9, .16) - 0 1 

- (3, 10, 17) - ti l - 1 
- m1 

1- - 15, 19 - s l apr. juli- - - 0 
(4, 11, 18) M s 

D I T s +T· 
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saa man direkte kan læse av ·syverresten (tal 0-6). Her 
er den: 

[s + 1L ') 
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 

00 01 02 03 04 05 
06 07 08 09 10 11 

12 13 14 15 16 
17 I 18 19 I 20· 21 22 
23 24 25 26 27 
28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 
56 57 58 59 60 61 
62 63 64 65 66 67 

68 69 70 71 72 
73 74 75 76 77 78 
79 80 81 82 83 
84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 

96 97 98 99 I 
0 

I 
1 

I 
2 I 3 I 4 I 5 I 6 

F remgangsmaaten for at fin de ukedagen for en bestemt 
,datum blir nu følgende: Man forbinder datum paa skala I 
med maaned paa skala III og avlæser paa skala II. Dette 

punkt forbindes med syverresten av S + _s paa skala IV, 
4 

og man avlæser paa skala III. Dette sidste punkt forbindes 
med aarhundredet paa skala I, og ukedagen avlæses paa 
skala II. 

Naturligvis faar vi ogsaa her den før nævnte undtagelse, 
man maa i januar og februar i skudaar gaa et skridt ned 
under det fu·ndne punkt paa skala I I. 

La os saa anvende fremgangsmaaten paa vort tidligere 
eksempel. Hvilken ukedag er 22. juni 1923? ' 

1) Indeks 7 betegner syverresten. 



Her er· T == 19, D~ == 1, [s + ~L == 0. 

1 paa skala I forbindes med juni skala III, og man av
læser h paa skala II. Punktet 13 forbindes med O paa skala 
IV, og man avlæser 4 paa skala III. 4 forbindes med 19 paa 
skala I, og der avlæses paa skala II fredag. 22. juni 1923 
var altsaa fredag, det samme som vi tidligere fandt. 

Skematisk kan det opstilles slik. 
I I II II; II IV I II; III II 
1 juni 111 13 0 4 4 19 fredag. 
Vi kan ogsaa prøve et av de andre eksemplene. Hvilke 

datoer i sept. 1925 er mandage? 

Her er: T = 19 og [ S + 1L == 3. 

Man faar skematisk: 
I II III; lll IV Il; II III 

19 m 2 mai mai 3 la 
19 m3 12 12 3 17 sept. 7 
19 m4 17 

AH:saa er 7 ., 14., 21. og 28. sept. man dage. 
La os saa til slut finde i ,hvilke aar (i det 20. aarh.) 5. juni 

er en tirsdag. 
Man faar : 

III II; 
5 juni 

II 
19 ti2 
19 ti3 
19 ti4 

III; 
7 

febr. 
18 

II I ll IV 
7 0 

[ S + ~t skal altsaa være O og av tabellen ( side 371) fin der 

vi følgende aar : 

1900, 06, 17, 23, 28, 34, 45, 51, 56, 62, 73, 79, 84, 1990. 

Vi skal dernæst se hvordan kirkeaaret er ordnet efter den 
gregorianske kalender. Kirkeaaret er et ti-dsrum som om
trentli'g svarer til det borgerlige aar; men det beregnes og 
ind.deles efter de deri forekommende søn- og hellig-dager. En 
nøiagtig overensstemmelse mellem de to aar kan der selv
følgelig ikke bli av den grund at kirkeaaret altid begynder med 
en søndag, nemlig 1. søndag i Advent, der falder paa 4. søn
dag før jul eller i uken 27. nov.-3. dec. 
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Kirkeaaret falder i to deler: 1) Herrens aar og 2) menig
hetens aar. 

1) Herrens aar inideholder som b:ekjendt vare tre st,ore 
høitider: a)' jul, b) paaske og c) pinse, hver med sin for
beredelseshd og sin eftertid. 

a)' Julens f.orberiedlelsestid hegynder med 1. sømfag i 
Advent som efterfølges av 2., 3. og 4. søndag i Advent. Saa 
kommer selve høitiden med 1. og 2. Juledag faldende paa hen
holdsvis 25. o.g 26. dec. Hvis der !kommer en søndag i tiden 
27.-31. dec., kaldes. den simpelthen søndaa efter Jul. Ofte 
hører man betegnelsen søndag mellem jul ,og nytaar, den er 
hkesaa tungvindt som korrekit. Dernæst har vi julefestens 
oktav (,attende dag, egentliig octava dies, en levning fra den 
katolske -tid, da man foir,et høitiden i 8 dager), Kristi omskjæ
relsesfest som falder sammen med det borgerlige aars nyt
aarsdag. Fa.J.rder dier ,en .søndag i tidlen 2.-8. jan. henævnes 
den Kristi aabeniharings :søndaig. 6. jan. er Kristi aaben
haring:s dag, tidli.gere Hellig tre .Jmirnger, som nu ikike længer 
gjælder som heHigdag i Norge. I Sverige kaldes denne ·dag 
>>itrettondedagen« fordi den falder pa.a 13. dag jul, dens oktav 
er 13. jan eller 20. dag jul, som enik,elte steder har en festlig 
interiessie som juletidens endelige avslutning. Julekredsen i 
sin helhet avsluttes med 1-6 søndage efter Kristi aaben
harings søndag, alt eftersom paasken kommer tiidlig ,eller sent. 

h) Paaskens forberedelsestid begynder me,d følgende 4 
søndager: 

Septuagesima - 70 da,ger før 7. p.aasurndag. 
Sexagesirna - 60 dag,er før 4. paasikedag. 
Quinquagesima (fastelavn) - 50 dager før 1. paaskedag. 
Quadragesima ( 1. søndag i Faste) - 40 dager før skjær-

torndag. 

Saa kommer 2., 3., 4. o,g 5. søndag i Faste, de to sidste 
kaldes gjerne :henhoLdsvis Midfaste søndag og Marias bud
skapsdag. Derefiter hegynder den stille uke eHer korsets 
paaske med palmesøndag, saa Skjærtorsdag og Langfredag. 
Efter paaskeaften kommer den egentlige :paaske med 1. og 2. 
Paaskedag som helligdager. Paaskens eftertid begynder med 
,dens oktav I. søndag efter Paaske, saa 2., 3., 4., 5. og til 
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slut 6. søndag efter Paaske. Mellem 5. og 6. søndag efter 
Paaske kommer Kristi himmelfarts dag. 

c)' P.insen:s forberedelsestid begynider med 6. sønidarg ei.ter 
paaske og efterfølges av høitiden med 1. og 2. Pinsedag som 
helligdager. Dens oktav er Trefoldighets søndag. 

2) Menighetens aar begynder med 1. søndag efter Tre
foldighet og for·tsætter med 22.-27. søndaig ,efter TrefoMig.het. 
V,i fa.ar nævne Alle Helgensdagen, 1. søndag i november og 
Bededagen som falder paa_ fredagen før denne og altsaa kan 
komme i tiden 30. okt.-5. nov. 

Av det nævnte følge1: a.t julen aHid vil falde paa samme 
datum det ene aar som det andet. Anderledes med paiasken 
og pinsen, paasken varierer fra .aar til .andet og med :den 
pinsen, idet der altid er 7 uker meHem disse to høi.tiider. 

Jeg har tidligere nævnt at paasken feires Iste søndag efter 
den f,uldimaane som falder paa ener nærmest efter 21. mars. 
Herav følger at p.aasken kan .falde mellern temmelig vide 
grænser. fr nemlig maanen fuld 21. mars og dette er en lør
dag, saa er 22. mars 1. Paaskedag, det hændte i 1818 og vil 
hænde næste ,gang i 2285. Senest kan p.aaskefuldmaanen 
falde 18. april, og er dette en sønda:g, saa vil først 25. april 
være 1. Paasked.ag, det hændte i 1886 og vil gjenta sig næste 
gang i. 1943. M. a. o. 1. Paaskedag kan falde i tiden 22. mars 
-25. april, hegge dager inklusive. 

Ber maa jeg gjøre opmerksom p:aa følgende: Den maane 
man regner efter, er .ikke den v<irkehge maane, det er en saa
kaldt cyklisk maane, en tænkt maane, som med jevn fart kred
ser om jorden og er befridd for den virkelige maanes mange 
ujevnheter i bevægelsen. Det er ikke saa sjelden at folk mener 
almanakken er feil og tror paasken kommer for tidlig eller for 
sent; men saa er nok ikke tilfælde. I 1923 indtraf den cyklisk 
beregnede fuldmaane lørdag 31. mars, og følgelig var dagen 
efter, 1. april, Paaskedag. Den virkelige fuldmaane indtraf 1. 
april kl. 2 em., og hadde man benyttet denne, saa hadde vi hat 
Paaskedag 8. april. Vi feiret altsaa paasken sammen med 
jødeme, paa selve fuldlmaanerdaigen, det gjorde v<l ogsaa i 
1903 -0!g vil gjøre det i 1927, 1954 og 1981. Undertiden kan 
det ,hænde at den cyklis:ke beregning sætter paaskefuldmaanen 
en hel maaned senere end den astronomiske. Det hæn:dte i 
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1905. Da indtrnf i Greenwich fuldmaanen (den virkelige) 
.tirsdag 21. mars kl. 4 t 56 m fm., og hadde man benyttet 
denne, skulde Paaskedag blit 26. mars. Efter den cykliske 
beregning dlerimoi indtraf paaskefuldmaanen tirsdag 18. april 
- senere .kan den jo ikke tk,omme - ,og paasken feiret man 
23. apr'il. Den forrige fuldmaane, cyklisk beregnet hadde 
man nemli.g det .aar 19. mars. Hadde man beregnet fuld
maanen astronomisk vilde man i 1905 hat Paaskedag 23. 
aipril ·i Amerika, men 26. ma.rs i Euro pa; for i W ashingfon 
inidtraf fiukllmaanen mandag 20. mars kl. 11 t 48 m em., alt
saa .før 211. mars. Benyttes den cykliske beregning, saa ind
træffer fuldmaanen paa samme dag for hele jorden, den 
astronomisk beregnede ,gir foruten ·dagen ogsaa tiden, og man 
vil.de, hvis denne blev benyttet, faa slike komplikationer som 
tilfældet vilde ha været i 1905. 

Jeg skal saa gi Gauss' metode til beregning av paasken 
for et igit .~·ar .1 ) Div,ider aarstallet med 19, kald resten a. 
Divider aiarsitallet med 4, kald resten b. Divider aarstallet 
med 7, kald resten c. Multiplicer nu a med 19 og læg deriil 
M fat av nedenstaaende fabel. Summen 19 a + M divideres 
med 30 og resten kaldes d. Multiplicer saa b med 2, c med 4 
og d med 6 og 1æg sammen disse 3 prnrduk,ter samt N tat av 
nedenstaaende fabel. Summen 2 b + 4 c + 6 d + N divi
deres nu med 7, og resten kaldes e. Saa fin des P aaskedag at 
indtræffe den (d + e + 22}de mars eller den J;d + e - 9) 
de april. 

Tallene M og N for den gregorianske kalender findes av 
følgende tabel: 

Aar M N 
1583-1699 22 2 
1700-1799 23 3 
1800-1899 23 4 
1900-2099 24 5 
2100-2199 24 6 
2200-2299 25 0 

For den julianske kalender regnes med de faste tal 
M = 15 og N = 6. 

1) Findes i den officielle almanak paa side 35. 
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Regelen er ufeilbar paa to undtagelser nær, som begge 
gjælder den gregorianske kalender. 

1) Hvis d -:- 29 og e = 6, skal Paaskedag ikke feires 
26., men 19. april. Det indtraf i 1609 og vil gjenta sig i 1981. 

2) Hvis d = 28 og e = 6 og samtidig a større end 10, 
saa er Paaskedag ikke 25., men 18. april. Det hænder første 
gang i 1954. 

Til slut vil jeg kortelig omtale det kalenderforslag1
) som 

man i de sidste aar har samlet sig om, og som muligens blir 
gjennemført engang enten i den nuværende form eller endel 
modificert. 

Som jeg tidligere nævnte er vor nuværende kalender 
meget nøiagtig, der skal gaa saavel 3000 aar før avvikelsen 
fra det rigtige beløper sig til 1 dag. Der er dog et par ting 
som det kunde være ønskelig at ændre litt paa - f. eks. uke
dag og maanedsdag skifter fra aar til andet, idet en bestemt 
datum i en bestemt maaned rykker 1 dag frem, i skudaar 
2 dager, og desuten paasken som kan falde paa dagene 
22. mars-25. april, begge dager inklusive. 

Jeg skal ikke her omtale alle de forskjellige forslag som 
har været oppe, men kun nærmere behandle det forslag man 
er blit staaende ved, og som blev diskutert paa astronom
kongressen i Rom i mai 1922. Dengang blev desværre tiden 
for knap til at man kunde fatte nogen endelig beslutning. 

Det man først og fremst har samlet sig om er at lage 
en kalender slik at maanedsdagen blev knyttet til ukedagen, 
m.a.o. slik at en bestemt maanedsdag skulde ha en bestemt 
ukedag, og det skulde gjælde til alle tider. Men aaret inde
holder som bekjendt 52 uker plus 1 dag, i skudaar plus 2 
dager, og av den grund vil ukedagen rykke frem 1 dag for 
hvert aar, efter skudaar blir det 2 dager, og hele 28 aar maa 
gaa hen før maanedsdagen og ukedagen atter har samme srn
ling i forhold til hinanden. For at opnaa at en bestemt 
maanedsdag skal falde paa en bestemt ukedag maa man gjøre 
et av to: enten lægge uken til grund eller bryte dennes konti
nuitet. Man kunde da i 1. tilfælde la aaret indeholde 52 uker 

1) I "Aftenposten"s aftennr. for 14. juni 1924 har jeg offentlig
gjort en artikel herom. 
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= 364 dager som er 1 dag for litet - i skudaar 2 dager - · 
og saa naar forskjellen var vokset til 7 dager, utjevne denne 
ved at indskyte en hel uke, en ekstra uke; men dette synes ikke 
_at ha vundet videre tilslutning. I 2. tilfælde kunde man 
indskyte 1 »blank« dag som hverken hadde ukedags- eller 
maanedsdagsbetegnelse; i skudaar maatte man ha 2 slike 
»blanke« dager. 

Samtidig har man ogsaa tænkt paa om det ikke kunde 
være heldigere at maanedene fik omtrent samme længde og 
ikke slik som nu, hvor 7 har 31 dager, 4 30 dager og 1 enkel 
28, i skudaar 29 dager. F. eks. kunde man dele aaret i 4 
kvartaler, hvert paa 91 dager, og slik at de 2 første maanedene 
i hvert kvartal hadde 30 dager hver og den tredje 31 dager. 
Den »blanke« dag kunde man passende føie til ved aarets 
slutning. 

Vi vil ta 1923 som eksempel og se hvordan det vil falde 
ut hvis vi indfører den her nævnte kalender. 1923 begynder 
med mandag, altsaa maa januar, april, juli og oktober altid 
begynde med mandag, februar, mai, augm;t og november med 
onsdag og mars, juni, september og december med fredag. 
Slik vilde det bli hvert aar, man hadde faat en evighetskalen
der, alle maanedene vilde begynde med en av de 3 dager, og 
aaret vilde altid ende med en søndag. Den manglende dag 
kunde man saa føie til ved aarets slutning som en »blank« 
dag og fik da aaret til 365 dager. P r o f. S c h r o et e r fore-
slaar at denne dag kaldes Sylvesterdag. Nytaarsaften kaldes 
hos os Sylvesterdag; men nu kunde man kalde den Sylvester
aften og den »blanke« dag Sylvesterdag, saa hadde man en 
betegnelse som ikke kunde forveksles, og som man snart blev 
vant til at bruke. Denne dag burde man ikike la være hellig
dag, vi vilde i saa fald faa 3 helligdager paa rad, søndag 
31. <lee., Sylvesterdag og Nytaarsdag, og det vilde vel være' 
mindre heldig f. eks. for bankene og handelsverdenen. I skud
aar maatte man indskyte en »blank« dag til, passende kunde 
være efter 31. juni, og den kunde vi kalde Skuddagen. En 
datobetegnelse kunde muligens være praktisk at ha paa disse 
»blanke« dager, Sylvesterdag kunde betegnes 3lbis dec. og 
Skuddagen 31bis juni (bis er latin og betyr 2 ganger). 

Det har ogsaa været paa tale at forandre maanedenes 

25 
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navne; men som med saa meget andet er man ikke kommet 
til enighet. Vistnok er navnene september, oktober, november 
og december mi.sv,isende, ,1det de betyr den 7., 8., 9. og 10. 
maaned, mens det virkelig er deri 9., 10., 11. og 12. maaned. 
Nogen vilde kanske mene det vilde være praktisk at gi 
maanedene navn efter aarsiiden - det gjorde man i Frank
rike under den store franske revolution - men det er mindre 
heldig da klimaet er høist forskjellig i de forskjellige land. 

· En maate at ordne det paa vilde være at nummerere maane
dene I-XII, og saa kunde hvert land lage sine egne navne 
til »rent privat bruk« - vi f. el<s. kunde ta op de gamle 
norske maanedsnavn. 

Desuten har det været foreslaat at flytte aarets begyn
delse til vintersolhverv. Det var Cæsar stemt for; men turde 
ikke, fordi han var ræd for at han da ,ikke vilde faa incHørt 
sit forslag. Strengt tat er vel dette mindre nødvendig, da det 
anfagieliig kan være .det samme ncrar aaret begynder. 

Et andet spørsmaal som stod paa dagsordenen ved 
astronomkongressen i Rom 1922, var fastsættelsen av paasken 
til en bestemt søndag i aaret. Jeg har tidligere gjort rede 
for hvorledes paasken beregnes efter Gauss' metode, og at 
den kan falde i tiden 22. mars-25. april, begge dager inklu
sive. Da paasken ingen astronomisk interesse har, bestemte 
kongressen at de kirkelige autoriteter skulde uttale sig angaa
ende spørsmaalet. Der er holdt et møte av repræsentanter 
for den romerske, · græske og engelske kirke, hvor de har 
behandlet spørsmaalet om at fæste paasken til en bestemt 
søndag i aaret. N oget bestemt forslag er de ikke kommet med. 
Dog kan man av de oHentliggjorte referater slutte at de ikke 
vil sætte sig imot en slik ordning, hvis stemningen ellers er 
for .denne. for vort lands vedkommende har kanske dette med 
paasken mindre interesse; men i flere land utløper enkelte 
terminer med paasken, og da er det klart at disse vil bli av 
høist variabel længde, idet der kan være 50 uker mellem to 
paa hinanden følgende paaskedager, og enkelte ganger op til 
55 uker. fæstet man nu Paaskedag til en bestemt søndag, 
saa vilde ogsaa Pinsedag falde paa en bestemt søndag, og 
likesaa viJ.de de andre helligdager falde paa bestemte dager 
hvert eneste aar. 
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Vi vil indfør,e nævnte kalender, idet vi lægger aaret 1923 
til grund. Fæster vi Paaskedag til 1. søndag i april, 7. april 
- som foreslaat av p r of. S c h r o et e r - saa vil . Faste 
altid begyn<le 19. febr., vi faar 9 ukers Faste med 5. febr. som 
søndag Septuagesima, 16. mai vil altid bli Kristi himmel
fartsdag, 26. mai Pinsedag, Bededag blir 3. nov., og kirke
aaret vil altid begynde 3. <lee. 

Kalender kunde v·i Dpsitille slik: 

Mandag 
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 
Lørdag 
Søndag 

Jan·., Apr·il. 
Juli. Okt. 

1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 
4 11 18 25 
5 12 19 .26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 

hv,or vi altsaa hair: 

Febr. Mai. 
Aug. Noi\7. 

6 13 20 27 
7 14 21 28 

1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 
4 11 18 25 
5 12 19 26 

Mars. Juni. 
Sept. Dec. 

4 11 18 25 
5 12 19 26 
6 13 20 27 
7 14 21 28 

1 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 
3 10 17 24 31 

Nytaarsdag 1. jan. Fastelavn 19. febr. Paaskedag 7. 
april. Krist,i himmelfart&dag 16. mai. Pinsedag 26. mai. 
Bededag 3. nov. 1. søndaig ·i Advent 3. dec. Juledag 25. dec. 

Hertil maa vi da efter 31. dec. føi,e ,den »blanke« dag, 
31 bis dec., som ikke har nogen ukedagsbetegnelse, og i skud
aar nok en »blank« dag, nemlig 31 bis juni. 

Bokanmeldelser. 

V. Bjerknes: C. A. Bjerknes. Hans liv og arbeide. Træk 
av norsk kulturhistorie i det nittende aarhundrede. 240 s.,, 
8vo. Illustrert. Oslo 1925. Forlagt av H. Aschehoug og Co. 
(W. Nygaard). 

Den 24de oktober iaar var det 100-aars dagen for pro-fes
sor C. A. Bjerknes' fødsel, og paa denne dag holdt universi
tetet en min def est for vor berømte fysiker. I den anledning 
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har hans søn, professor V. Bjerknes skrevet sin fars biografi, 
som er utkommet under ovennævnte titel paa Aschehoug og 
Go.s forlag. 

Boken skildrer et liv som ofret sig for videnskapen og 
som i fuldt maal fik føle hvor dyrekjøpt dette offer kan være. 
Billedet av C. A. Bjerknes' liv og virksomhet blir belyst mot 
den bakgrund som kulturforiholdene herhjemme gav i midten 
av forrige aarhundrede. Man følger Bjerknes og hans nær
meste kreds i deres daglige liv i byen og paa landet: Det er 
Kongsberg med det eiendommelige præg som bergmandsbyen 
dengang hadde. Det er hovedstaden saa vidt forskjellig fra 
hvad den er nu. Det er Østlandet og det er Vestlandet. Gjen
nem en række skildringer av forhold i by og paa land gir 
boken adskillig av kulturhistorisk interesse. 

For utviklingen av landets unge universitet var der 
vanskelige iider, og de kaar som blev budt <lem der ofret sig 
for videnskapen var alt andet end lyse. Likesaavel som i 
nutiden manglet der dengang hos landets ledere den rette for
staaelse »for det videnskabelige arbeides væsen og de betin
:gelser som fører til seier eller nederlag«. Maatte derfor denne 
biografi naa frem til o,g vække eftertanke hos rigtig mange 
av dem der har ansvaret for hvorledes landets kuHurpolitik 
ledes. Ind over bille-det av C. A. Bjerknes og hans livsarbeide 
sendes der og.saa streiflys fra det samtidige utland, streiflys 
som gir træk av det utviklingsstadium hvortil videnskapen 
her hadde naadd frem. · Og som derfor gir billedet øket relief. 

Optat med tilsynelatende verdensfjerne »uprakiiske« pro
blemer - studiet av de hydrodynamiske kræfter - kom C. A. 
Bjerknes til resultater der paaviste merkelige analogier mellem 
disse kræfter paa den ene side og de magnetiske og elektriske 
kræfter paa den anden side. Paa grundlag av disse resultater 
grundla Bjerknes sin nærvirkningsteori for overføringen av 
gravitationskræftene og de elektriske og magnetiske kræfter 
mellem legemene. Ut fra sine studier over de »hydromagne
tiske« og »hydroelektriske« strømme kom han derfor til at 
utarbejde en teori som har git slike praktiske resultater som 
roforskibet, aeroplanet, turbinen og propellen. Og- den fort
satte utdypelse av teorien (gjennem hans søn prof. V. Bjerk
nes) har ført til hydrodynamiske læresætninger som blev av 
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den største betydning for diskussionen og forstaaelsen av luf
tens og havets bevægelser. Derigjennem er bl. a. ogsaa op
naadd store forbedringer for veirvarslingen i vort og andre 
land. I sandhet et teoretisk livsarbeide som har baaret frug
ter og git store fremskridtsmuligheter for bedringen av men
neskenes kaar. 

Men hvad det har kostet dette arbeide, av slit og savn 
·og resignation, derom gir biografien et levende indtryk. Der 
gaar gjennem boken en sterk og varm understrøm av dyp 
sympati og hengivenhet overfor C. A. Bjerknes og hans 
:skjæbne som uvilkaarlig ogsaa griper læseren. Maatte denne 
interessante og velskrevne bok bli læst ogsaa av andre end 
dem som har interesse for videnskapen og dens kaar i vort 
land. Og maaite den, som forfatteren sier i sit forord »øke 
forstaaelsen og skape sympati for dem som av indre kald 
-ofrer sig for et arbeide som ikke gir synlig rente for dagen, 
men kun den rentesrente som kommer kommende slegtled til-
gode.« T. 0. 

Handbuch der Zoofo.gie. Begriindet von Dr. W i 11 y 
K ii k ent ha 1. Unter Mitarbeit zaihlreicher Fachgelehrter 
herausgegeben von Dr. T hi 1 o Kr u rtJ. ba c h. lste bind. 
W a 1 ter de Or u yter et C o.'s forlag. Berlin 1925. 

Ved fremkomsten av dette standardverks første hefte 
·hadde jeg anledni.ng til at omtale planen for utgivelsen fo r 
>>Naturen«s læsere (»Naturen« 1923, pag. 381). Nu, hvor 
med det syvende hefte første bind foreligger avsluttet, er der 
anledning til at meddele litt mere om -denne stort anlagte 
haandbok i zoologien. 

Bindet - i statelig kvartformat - behandler paa 1060 
:sider med 868 tekstfigurer protozoer, svampe, colenterater og 
mesozoer i en række enkeltavhandlinger. Protozoene av 
R hum b 1 er, J o 11 os og Har i: mann. Svampene av 
Hent sch e 1. Colenteratene av Broch, Moser, Krum
b a c h, K ii k e n t h a 1 og P a x og mesozoene av H a r t -
m a n n. De almindelige indledningsoversigter over de store 
grupper er utarbeidet av K ii k ent h a 1 inden denne for
i:jenstfulde forskers død. 
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Som jeg allerede fremhævet ved verkets fremkomst fylder 
det uten tvil et behov indenfor zoologien, idet de sidste decen
niers kol]ossale tilvekst i vor viden har gjort de foreliggende 
større engelske og franske haandbøker noksaa forældede og 
dermed i høi grad vanskeliggjort en nogenlunde lettilgjænge-
lig oversigt over zo·ologiens nuværende standpunkt indenfor 
de .forskjellige forskningsomraader. 

Stoffets enorme størrelse har nødvendiggjort at bearbei
delsen blev overdraget et større antal specialforskere. Dette 
indebar naturligvis en række vanskeligheter i retning av en 
ensartet fremstilling, som man imidlertid har søkt at komme 
over ved at de enkelte forfattere følger en av prof. K ii k en -
t ha 1 utarbeidet almindelig fremstillingsplan, som for de 
enkelte avsnH ser saaledes ut: Diagnose. Forskningshistorie . 
.Morfologi. Utviklingshistorie. Fysiologi. Økologi. Geogra
fisk utbredelse. Fylogenese. Systematik. Literaturfortegnelse. 

Som man ser behandler haandboken noksaa alsidig de 
forskjellige forskningsgrene indenfor zoologien, og gjennem
førels.en av denne plan har - foruten at skape en viss ens
artethet i fremstillingen - den store fordel, at det letter læse
ren at finde frem til samme stof indenfor de forskjellige dyre
grupper. Paa den anden side lægges fremstillingen natur
ligvis i en prokrustesseng, som til tider foraarsaker vanskelig
heter, og derfor tvinger bearbeideren utenfor rammen med 
nye underavdelinger o. 1. Man faar ganske særlig et indtryk 
derav i utgiveren, dr. K r u m ba c iJJ. s avsnit om ribbemanæ
tene, ctenophorene, som forøvrig ogsaa forekommer anmel
deren at være skrevet med en utførlighet og i en bredde, som 
ikke helt harmonerer med de øvrige avsnit. Det forringer 
naturligvis i og for sig ikke avsnittets brukbarhet og værdi, 
ivertom, men naar fremstillingen av denne ganske lille dyre
gruppe fylder 93 store kvartsider, saa fyldes man uvilkaarlig 
med bange anelser om verkets endelige omfang - anelser. 
som iøvrig allerede i forordet til det foreliggende første bind, 
viser sig berettiget, idet ·det her meddeles, at det oprindelig
planlagte omfang, fem bind, vil bli øket til otte. Bokens viden
skabelige værdi og brukbarhet vil naturligvis økes derved, men 
den dermed følgende prisstigning vil sikkert gjøre den saa 
kostbar, at den ikke vil kunne faa den utbredelse den burde faa. 
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Det lar sig ikke her gjøre at gaa ind paa enkeltheter i frem
stillingen, det maa være nok at si, at de forventninger man 
møter med ved at se bearbeidernes anerkjendte navne ikke 
skuffes. fremstillingen staar fuldt paa høide med de tidligere 
engelske og franske haandbøkers, har et fortræffelig og i stor 
utstrækning helt nyt billedstof og gjør uten tvil verket til den 
haandbok man i den kommende menneskealder vil ty til, naar 
det gjælder at skaffe sig en moderne oversigt over en dyre
gruppe. 

Medarbeiderne er i det væsentligste tyske forskere, blandt 
andre medarbeidere bør dog her nævnes, at docent dr. H. 
B ro c h i Oslo har skrevet -de bra kapitler om hydroider og 
trachyliner. 

Boken blir som sagt desværre dyr, men den blir uund
værlig i ethvert wologisk laboratorium, og vilde sikkert og
saa gjøre udmerket nytte i de høiere skolers haandbiblioteker. 

A. Br. 

Smaastykker. 

Norsk geologisk forening. Møte 6te oktober 1925. 
Professor C. W i man, Upsala: Om flygod/or. Upsala univer
sitet har i tidens løp skaffet sig meget værdifulde paleontologiske 
samlinger, blandt andet en enestaaende samling fossiler av den 
merkelige utdøde dyregruppe, flyveøglene. Professor W i m an 
har ofret denne dyregruppe et indgaaende studium og er delvis 
kommet til nye synsmaater om deres bygning og levevis. 

Deres flyveapparat kan bedst forstaaes ved sammenligning 
med nutidens flaggermus; lemmenes utvikling og omforming til 
flyveorganer hos disse to flyvende dyregrupper viser mange ana
logier: Faller en flaggermus paa vandet, svømmer den uten van
skelighet til land; formodentlig har ogsaa flyveøglene kunnet 
svømme paa lignende maate. 

Flyveøglenes levevis svarer til fuglenes i nutiden; det er 
derfor sandsynlig, at de har hat mange fysiologiske likhe1er. 
Flyvningen fordrer en stor energiomsætning; fuglene har derfor 
en kraftig hjertevirksomhet og høi blodtemperatur. Wiman mener 
at ogsaa flyveøglene har været varmblodige. Ogsaa nutidens 
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krypdyr kan ha varmt blod under rugetiden; paa den anden side 
kan pattedyr ha koldt blod under vintersøvnen. Det er saaledes 
ikke noget væsentlig skille mellem varmblodige og koldblodige dyr. 

Halvor Rosendahl, 
sekretær. 

Regnormens klatrefærdighet. I betragining av at regn
ormene er fuldstændig lemmeløse dyr med trind krop, skulde 
man neppe vente at de var istand til at . bevæge sig paa I od rette 
murvægger. Det gjør de imidlertid ret ofte, hvad jeg i de 
sidste par aar har hat mange anledninger til at iagtta. Paa en 
cementert mur, ca. 11/2 meter høi, har jeg, især ved vaar og 
høst, mange gange set dem krype omkring i alle retninger, 
mest nedover, men ogsaa næsten lodret opover. Betingelsen for 
at de skal kunne holde sig fastklamret til murflaten er naturligvis 
at denn~ er overtrukket av vand, og de fleste av mine iagtta
gelser er derfor gjort paa milde regnveirsdage, hyppigst om for
aaret, men ogsaa i maanederne august-september. Bevægelserne 
er under disse omstændigheter i almindelighet meget langsom, 
men ved at pirre dem har jeg faat dem til at glide med næsten 
samme fart som paa et vandret underlag. Ogsaa opover en 
bøkestamme har jeg et par gange fundet dem klatrende, en gang 
til en høide av ca. 3 m. over jorden, og flere gange har jeg 
ogsaa fundet dem i jord, dannet av smuldrende løv, i hulninger 
paa ældre løvtrærs stammer. At det ikke bare er helt unge dyr 
som er istand til at bevæge sig paa den her anførte maate vil 
forstaaes, naar jeg anfører, at enkelte av de saaledes iagttagne 
eksemplarer har maalt endog over 15 cm. i utstrakt stilling" 

Lie-Pettersen. 

Temperafur og nedbør i Norge. 
(Meddelt ved Kr. Irgens, meteorolog ved Det meteorologiske institut) .. 

Oktober 1925. 

Tempera tur Nedbør 

s~:;o- ,-M-d-~d-
1
--1-A_f_;;_·_i_M_ax. jDag I Min. jDag Suml t:· , t:- I Max.

1 

;E 
norm. norm. norm. , , 

o c. i o c. / o c. J I o c. I 
Bodø... ... 2.1 1- 2.0, 9 I 1 / - 6 1 15 
Tr.hjem 3.0 I - 2.1 1 12 i 25 I - 10 1 19 
Bergen.. 6.3 1 - 1.0

1 
13 I 23 I - 4 I 19 

Oksø. .. ... 7.6 1 - 0.7 1 15 I 2 3 I 19 
Dalen.... 4.2 ! - 0.5 . 17 I 1 9 j 19 
Oslo ... ... 5.3 i - 0.2, 20 ! 2 7 , 19 
Lille- I I 

hammer' 2.7 I - 0.91 17 I 1 - 10 j 191 
Dovre .... -0.4 i - 1.21 10 I 6 I - 15 1 19 

mm. mm. 
1 0/o mi;n. 1 

150 + 5\+ 52 22 120 
198 +110,+ 1251 30 12 
285 1 + 58 + 26 46 I 3 
100! - 26 - 21 ; 20 22 
1271 + 23 + 22J 30 j 24, 
78[ + 13 + 20! 21 124 
50, - j 2 - 191 14 24 
40 + 101+ 331 15 I 3 
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