
Almanakken for 1877. 

 

Vi veit alle at i gamle dager var almanakken flittig i bruk for å følge med på årets gang, merkedager, 

månefaser, flo og fjære, osv. Men hva var det ellers helt konkret som sto i den?  

Ifølge Wikipedia er ordet almanakk av arabisk opprinnelse og skal bety klima. Almanakken skal altså 

egentlig gi informasjon om hvordan vær og klima kan påvirke jordbruket. Og da er sjølsagt også 

astronomiske forhold med og bestemmer. 

Hjemme hos oss har vi liggende en nesten komplett samling 

gamle almanakker etter min oldefar Jacob Knudtsøn (født 

1827) fra 1877 til 1902. Jacob bodde i Gausdal. Det er faktisk 

ganske morsomt og lærerikt å bla i de gamle bøkene. Det kan 

til og med være verdt å dele innholdet med andre!   

Nedenfor har jeg notert litt om hva det står om i den eldste 

almanakken som gjelder året 1877, og følgelig er trykket i 

1876. Den er utgitt på Jacob Dybwads Forlag. Jacob Dybwad 

(født 1823) var utdannet boktrykker. Forlaget ble stiftet i 1852 

og fikk med seg kjente forfattere som P. C. Asbjørnsen og 

Nordahl Rolfsen. Forlagets almanakkproduksjon strakk seg fra 

1877 til 1898. Min oldefar eide altså førsteutgaven. Men 

almanakker har vært brukt mye lenger her til lands. Den eldste 

kjente norske almanakken skal være fra 1644. 

 

 

 

 

Kalender og astronomi. 

Almanakken starter med å fortelle oss hvilket år vi er i. Det holder ikke med at dette er år 1877 etter 

Kristi fødsel. Vi gjøres kjent med at dette også er år 360 etter reformasjonen, det er år 63 etter Norges 

gjeldende konstitusjon og union med Sverige, og det er år 48 etter kong Oscar II fødsel. Deretter listes 

hele kongehuset opp med navn og fødselsdatoer. 

De neste avsnittene har med astronomi å gjøre. Vi får vite datoene for jevndøgn og solverv, og vi får 

vite hvilke formørkelser som vil inntre på sola og månen i 1877. Bl.a. skal det være total 

måneformørkelse 27. februar. «Formørkelsen begynder paa Underranden lidt til Venstre kl. 6 t 13 m 

og ender kl. 9 t 44 m; den totale Formørkelse varer fra 7 t 10 m til 8 t 46 m.» 

Så listes det opp en del symboler som blir brukt i kalenderen lenger ut i boka. Det er sjølsagt 4 

symboler for hver av månefasene. Videre er det ett symbol for hver av de 8 planetene, slik at en kan få 

informasjon om hvilke av dem som til enhver tid skal være synlige. Det er også flere andre symbol; 

bl.a. to tegn som skal vise om månen passerer «Banens opstigende Knude» eller motsatt. Dette skal da 

fortelle om månen går over fra sørlig til nordlig bredde og motsatt.  

 



 

Almanakkens to første tekstsider. Merk alle astronomiske symboler! 

De neste sidene viser nå kalenderen for 1877. Hver måned er delt i 2 sider med en blank side til notater 

mellom hver. Månedene er oppgitt med to alternative navn. Det ene er månedsnavnet vi kjenner. Det 

alternative navnet er derimot ikke bruk lenger, og de har kanskje heller aldri vært i alminnelig bruk? 

Det står: 

Januar Thorsmaaned 

Februar Gjømaaned 

Mars Vaarmaaned 

April Græsmaaned 

Mai Blomstermaaned 

Juni Sommermaaned 

Juli Hømaaned 

August Høstmaaned 

September Fiskemaaned 

Oktober Sædemaaned 

November Slagtemaaned 

Desember Christmaaned 

 

På hver dag i måneden kan en nå avlese dato, navnedag, sol opp og ned i Kristiania, måne opp og ned, 

planeter, månefase, mm. På hver søndag er det dessuten henvisning til et bibelsted; f.eks. «10 marts: 

Jesus bespiser 5000 mand. Joh. 6.» 

På de blanke sidene har Jacob stadig gjort notater; mest om besøk og reiser. Vi kan ta romjula der det 

står: 

• 25. var Hofnes og Sven Waulen her. 



• 25. var doctor Poppe og Fredrik her. 

• 26. var Dagmar og jeg på Fykso. 

• 27. var jeg paa Nørstevold og Nilsens her i Visit. 

• 29. var jeg hos Holm på Toftner. 

 

Almanakken for 1. halvdel av fiskemåneden september med Jacobs notater. 

Almanakken fortsetter så med ytterligere informasjon om astronomi. Her er det bl.a. forklaring om 

hvordan en kan bestemme «Middagslinjens Retning» (dvs. nord) ved hjelp av polarstjernen, et lodd 

med snor og en tabell over tidspunktene for polarstjernens kulminasjon gjennom året. Det er også 

tabeller som viser tidene for midnattssol og mørketid i de største byene i Nord-Norge.  

 

Titallsystemet til penger, mål og vekt. 

Så kommer flere sider med folkeopplysning som har med to nyinnførte lover år gjøre. Dette gjelder 

«Lov om Pængevæsenet af 17. April 1875» og «Lov om metrisk Maal og Vægt af 22. Mai 1875». 

Begge lovene dreier seg egentlig om å innføre enheter som passer inn i titallssystemet; noe som 

sjølsagt vil lette muligheten for enkle regnstykker om mynt, mål og vekt.  

Vi kan bl.a. lese i almanakken ang. ny myntenhet: «Grundlaget for Norges Myntsystem skal være 

Guld. Pengeenheden (som før var Speciedaleren) skal være en Krone. Kronen svarer i Myntværdi til 

¼ Spd. og deles i 100 Øre; altså er 10 Øre = 3 Skill. og 1 Skill. = 3 1/3 Øre. 

Vi kan også lese om mål og vekt: Loven træder i Kraft ved Beregning af Told og andre offentlige 

Afgifter fra den Tid som Kongen bestemmer, dog ikke tidligere end 1878. I de følgende 3 Aar er 

Benyttelsen af det gamle og det nye System lige berettiget. Valget skal være den Part overladt, som 



leverer Maale- eller Veieapparater, dog skulle offentlige Maalere og Veiere, naar Kjøberen forlanger 

det, benytte metrisk Maal og Vægt. Justering og 

Stempling af andre Maal- og Vægtredskaber end 

metriske ophører fra førnævnte af Kongen 

bestemte Tid, og Brugen af saadanne i Handel og 

Vandel bliver efter Udløbet af den 3-aarige 

Overgangstid strafbar». 

  

Almanakken lister så opp inndeling av de metriske 

enhetene for lengde, areal, volum og vekt. Viktigst 

av alt er likevel bolken som viser hvordan en 

omregner de gamle enhetene til det nye metriske 

systemet. Dette tok det naturligvis svært lang tid 

for mange å venne seg til. - Og da kan det jo være 

verd å minne om at til og med for folk i min 

generasjon har det vært naturlig å snakke om 

firtoms plank og favner med ved. Det har altså tatt 

innpå 150 år å bli fullstendig kvitt de gamle 

enhetene! 

 

 

 

 

 

Markedsdager hos naboen. 

Nå følger bolken med temaer en kan bli litt overrasket over å finne i almanakken. Et av disse er 

oversikten over Svenske grensemarkeder. For folk i vårt område ville kanskje markedene Värmlands 

len vært mest interessante. Almanakken opplyser her om at det er marked i Arvika Köping 5. des., 

Carlstad 15. feb. og Christinehamn 10. april. Spesielle tegn forteller at alle disse tre markedene varer 

mer enn 1 dag, og at ved markedet i Arvika vil «betydeligere Kreaturhandel finde sted.» 

Norske markeder står derimot angitt med tekst i sjølve kalenderen. En kan f.eks. lese at markedet på 

Lillehammer starter 23.januar, Christiania 6.februar, Røros 20 februar og Grundsetmarkedet 6. mars. 

De to siste er fortsatt levende og arrangeres på samme tid i også i år 2020. 

 

Skogbruk. 

Det er sju tettskrevne sider som omhandler skogbruk. Teksten er skrevet av forstmester Th. Meidell. 

Teksten inneholder en del statistikk, men den er til dels også noe en må kunne kalle en moralpreken. 

Meidell er tydeligvis oppgitt og opprørt over at mange skogeiere steller sin skog for dårlig og hogger 

tømmeret for tidlig. Hva skal en si om dette: «Skovens Eier haandterer den ofte skaanselsløst med sin 

Billie (øks). Det er ingenlunde altid af Ukyndighed, Nød eller i Medfør af god Økonomi, men af en 

forfængelig Begjærlighed efter i en Hast at rive Guld og Glimmer til sig, naar Væksterlige Skove 

nedsables og kjøres til Sagbrugene.» 

 

Litt av undervisningen om de nye måleenhetene. 



Det bør vel nevnes at rundt 1870 hadde det bl.a. på grunn av kriger i Europa, som den fransk-tyske 

krigen, vært høykonjunktur i skogbruket. Det kan vel derfor hende at Meidell hadde en viss rett i sine 

påstander om at noen skogeiere var blitt fristet av kortsiktig gevinst. Han oppsummerer sine 

anbefalinger om skogsdrift slik: 

1. at for Øjeblikket er det det mest fornødne, at de udtynnede Skove maa gives Hvile for at 

komme paa Fode igjen. 

2. at der i intet Tilfælde maa hugges andre end udvoxne og uvæxterlige Træ……….. 

3. at man i den hugbare Skov skiftevis samler Aarshugsterne under længre Omløb i mindre 

Flader paa hvert Sted, saa der aldrig bliver store snaue eller tyndsatte og ureglmessige 

Flænger i Marken…… 

4. at Hugstflaterne og Skoven i det hele maa holdes vel ren…… 

 

Dyrking av pil og fredning av vilt. 

Professor dr. J. G. Shubeler har skrevet et langt stykke om å plante til jord med pil for å kunne 

produsere kvister til tønnebånd og kurvfletting. Han mener det her fins et stort marked, og at dette er 

en produksjon som kan egne seg også for små, fattige husholdninger. Disse kan produsere 

bruksgjenstander på egenprodusert pilekvist. Altså et kapittel fra norsk landbrukshistorie vi vel knapt 

har hørt om eller tenkt på. (Vi kan her ane en slags forløper til KK Heies lommealmanakk, som kom ut 

første gang i 1883, og ble utgitt med mengder av tips og råd til bønder helt opp til våre dager.) 

Det er også tatt inn i teksten et par sider med oversikt over fredningsbestemmelser for vilt. Men her 

finner en nok ikke ørn og ulv og andre rovdyr, som i våre dager! Her er det kun «nytteviltet» som er 

beskyttet. En kan f.eks. merke seg at røy og orrhøne var fredet fra 15. mars til 15. august, mens tiur og 

orrhane kun var fredet 15. mai til 15. august. Dette betyr at spilljakt var lovlig, men at det kun var lov 

å skyte hannfuglene på spillplassen. Spilljakt ble forbudt i 1932. 

 

Folketelling 1875. 

Det har vært folketelling i 1875. Resultatene av denne er tatt inn i almanakken. Det er sekretær Mohn 

som har satt opp statistikken og gitt lange kommentarer. I forhold til det nærmeste tiårene forut, var 

befolkningsutviklingen mellom 1865 og 1875 svak. I 1875 bodde ca. 333.000 nordmenn i byer. Dette 

var litt over 18 % av befolkningen. I 10-årsperioden gikk befolkningen på bygdene opp kun 4%, mens 

den i byene steg med 22%. Byveksten var altså godt i gang. Men Mohn skriver også: «Det er endnu 

meget mere den stærke Udvanding som har bevirket den svage Forøgelse. Denne har været betydelig 

større end nogensinde før. Der er i Tiaaret paa denne Maade tabt 119.000 Mennesker, hvoraf de 

allerfleste fra Bygderne.» 

Statistikken er satt opp kommunevis. Det framgår at folketallet i Gausdal der Jacob bodde, var 

redusert fra 6470 i 1865 til 5913 i 1875 (-8,5%). I Gjerdrum var befolkningen redusert fra 1984 til 

1726 personer (-13%). Samme utvikling gjaldt også alle øvrige kommuner i Øvre Romerike fogderi.  



 

Resultatene av folketellingen 1875. Gjerdrum står som nr. 6 i kolonnen helt til høyre. 

 

Oldsaker. 

Neste tema som tas opp er om jordbundne oldsaker. Forfatteren her er en veldig godt kjent nestor i 

norsk historieforskning, nemlig professor Oluf Rygh. Dette er samme mann som ga seg i kast med å 

tolke den språklige opprinnelsen til norske gardsnavn. I sitt avsnitt i almanakken slår han et slag for å 

oppmuntre folk som finner oldsaker i bakken, om å innlevere dem til en offentlig samling. Han viser 

til en endring i lovverket i 1868. Tidligere var det slik at statskassen skulle ha en andel av verdien av 

oldsaker. Nå derimot, skriver Rygh: «den Statskassens tilkommende Andel i jordgravet Gods altid vil 

blive frafalt, naar Godset oplyses og tilbydes offentlig Samling til Indløsning, selv om Samlingen ikke 

finder Grund til at erhverve det og saaledes sender det tilbage.» Det står at det offentlige betaler godt 

for oldsaker og mer enn metallets verdi. Litt lenger ut i teksten står det: «Man maa ikke lade sig 

afskrække fra Indsendelsen ved de fundne Sagers tilsyneladende Ubetydelighed. Undertiden kan et 

forrustet Jernstykke i den kyndiges Øine være af større Vigtighed end et kostbart Guldsmykke.»  

En merker ellers av teksten at det å ta seg til rette og grave ut gravhauger skjer, men at Rygh ikke har 

noen lovhjemmel for å hindre dette. Han henstiller derfor til bønder som har gravhauger de ønsker å 

fjerne, om be om utgravingshjelp fra «Foreningen til norske Fortidsminnesmærkers Bevaring». 

Fortidsminneforeningen var blitt stiftet i 1844. I dag driver den stort sett med bygningsvern. Men i 

siste halvdel av 1800-tallet drev foreningen også med arkeologiske utgravinger og innsamling av 

oldsaker. Det var først i 1905 at staten overtok ansvaret (og eiendomsretten) til oldsaker fra tida før 

reformasjonen. Rygh har skjønt at det manglende lovverket kunne gi store tap av kulturskatter. Vi får 

håpe de som leste almanakken noterte seg det han skrev! 



Hjerte og lungeredning anno 1877. 

Det siste avsnittet i boka har den særeste overskrifta. Artikkelen er skrevet av det medicinske Selskab i 

Christiania og har tittelen: «Anvisning til Behandling af skindøde druknede». Dette er rett og slett 

forløperen til våre dagers hjerte og lungeredning. Det står: «Naar et Menneske er trukket op af Vandet 

og kun giver svage Livstegn eller ser ud som dødt, men dog ikke viser sikre Dødsmerker, maa ingen 

Tid spildes, men hjelp øieblikkelig anvendes.» 

En skulle først rense munn og nese for slim. Så skulle pasienten legges på magen med hodet litt lavere 

enn kroppen, slik at evt. vann i halsen kunne renne ut. Deretter skulle pasienten legges på ryggen med 

hodet høyt. Noen munn til munn metode var ikke kommet, men ved å bevege pasientens armer 15 

ganger i minuttet slik teksten beskriver, kan det muligens ha skjedd en viss utskifting av luft i lungene. 

Ellers anvises tørre klær og å gni kropp og lemmer. Lege skal selvfølgelig om mulig tilkalles, men en 

skal uansett holde hjelpen gående i 1 til 2 timer. Ut fra datidens metoder var dette sikkert gode råd. Og 

et godt råd var sikkert også følgende setning: «NB. At stille ham (pasienten) paa hovedet eller hænge 

ham op ved Fødderne er meget farligt.» 

 

Boka slutter med ytterligere en del blanke sider til notater. Jacob har brukt bare en av dem.  

 

 

Østre Åmot  

Desember 2019 

Tor Laache  

Gjerdrum Historielag 


