
L . P . Ped er sen : 

FYNSKE 
STAND URE 
- OG DERES MESTRE o. 1700 - o. 1850 

Udgivet af Gerda Rost 

1. del: ASSENS-HORNE 

ODENSE 1981 
HISTORISKE STUDIER FRA FYN - NR, lo, 1 

UDGIVET AF HISTORISK SAMFUND FOR FYNS STIFT 

Fynske standure / Del 1 HISTORISK SAMFUND FOR FYN



INDHOLDSFORrfilNELSE 

........................................................ Forord 

Billedfortegnelse ............................................. 
Assens ........................................................ 

Slregten Ostenfeldt s.l. - Slregten Willumsen s.2-4. 

Andre urmagere s.l og 5. 

Side 

I 

II 

l 

Bogense • • . • • • . • • • • • • . • • . • . . • . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • . • • . • . • . • • • • • 6 

Rasmus Jensen Dreier s.6. - Andre urmagere s.7. 

Brylle ........................................................ 
Knud Isak Adolphsen s.8. 

Diernes ....................................................... 
Mathias J0rgensen M0ller s.9-19. - Niels Larsen og hans 

efterkommere s.19-32. 

Fang el .................................................... 
Rasmus Christensen og hans familie s.33-45. 

Fjelsted ...................................................... 
Reier Jensen s.46. 

Fraugde ....................................................... 
S0ren Fischer a.47. 

........................................................ Faborg 

Caspar M.Maasi s.48-51. - Andre urmagere s.52. 

&rndrup •••..•.••••.••..•.••.•..•......•••••••••••••••......•• 

Anders Larsen s.53 

Helmes ........................................................ 
Jens Pedersen s.54-56 

Hesselager .................................................... 
Poul Rasmussen M011er s.57 

Horne ......................................................... 
Lars J<Z1rgensen 

Dreier s.63-80 

og hans efterkommere s.58-63. - Slegten 

8 

9 

33 

46 

47 

48 

53 

54 

57 

58 

Fynske standure / Del 1 HISTORISK SAMFUND FOR FYN



FORORD 

Js. min far deide i foraret 1973, efterlod han sig en del optegnelser og resi 

streringer af gamle fynske landurmagere og deres endnu eksisterende vrerker. 

Far var lokalhistoriker, og de vestfynske sogne med vregten pa :f'0deGognet Dresle cte, 

S0nderby og Krerum sogne havde hans store bevagenhed. Ha11 kendte navne og histo".'ier fra 

nresten enhver gard. Men urene var og blev dog hjertebarnet, som han havde beskreftiget 

sig med siden 1947. Efter at pensionsalderen var na0t i 1966, gik han med star energi 

op i registreringen af urene, og han naede at fa beskrevet Ga. 525 ure. En del a f stof

fet blev offentliggjort i artikelform. Den f0rste artikel om urmagermestrene Bonde 

Wibye og s0nnen Johan Christopher Wibye fra K0nG fremkom i Vestfyns Hjemstavnsforenings 

arsskrift "Vestfynsk Hjemstavn" 1956, og K0ng-urene blev fortsat reg'strer;:;t i arsskrif 

tet helt op til 1972. I 1967 blev to artikler trykt, den ene om Fangclklokkernes me

ster Rasmus Christensen i Arbog for Dansk Kulturhistorisk Musevnsforcr. ing, "Arv og 

l!~je", den anden om Rasmus Jensen Dreier fra Bogense udkom i "Fynske Minder". Den sidstel 

artikel, som naede at blive frerdig, blev om Astrup-urenes mester Hans Rasmussen, og den1 

u.dkom i "Arv og Eje" 1969. 
Registrerede ure af disse mestre, som ikke er omtalt i de nrevnte artikler, er med

taget her som tillreg. 

Da far ikke selv naede at frerdigg0re det nu foreliggende materiale om urene og 

deres mestre, skal der g0res opmrerksom, at det har nogle mangler. Beskrivelserne af de 

enkelte ure er saledes ret ujrevne, og dette skyldes, at far ikke selv naede at se elle 

ure, men maske kun havde en telefonisk meddelelse at bygge pa. Det ma ogsa bemrerkts, 

at det har vreret uoverkommeligt at unders0ge, hvor mange ure der har skiftet ejere, 

siden de blev registreret. Fortegnelserne over urmagerne ma heller ikke anses for at 

vrere fuldkomne. Urmageriet var oftest et bierhverv i landdistrikterne, og det beror 

pa rene tilfreldigheder, om det nrevnes i kilderne. I hyerne skulle en urmager i prin

cippet have borgerskab, men i praksis kan man ikke altid finde et sadant, og hvis en 

urmager kun har vreret nogle fa ar i en by, har han maske slet ikke efterladt sig spor. 

Materialet, som det nu foreligger, var ikke fremkommet uden hjrelp og st0tte fra 

landsarkivar dr.phil. Anne Riising, Landsarkivet for Fyn. Uden hendes store interesse 

for min fars arbejde med de gamle ure, ville det ikke have vreret muligt at fa manu-

sVriptet frerdiggjort; hun har ogsa foretaget den endelige redaktion a f materialet og 

Jdvalgt billedmaterialet. En hjertelig tak rettes hermed til Anne Riising for rad og 

vejledning undervejs. 

Jyllan.dspostens Fond takkes ligeledes for 0konomisk st0tte til udgivelsen. Ejerne " f 

de gamle ure, som beredvilligt har givet oplysninger og i mange tilfrelde billeder c f 

ren.:: , takkes ogsa for hjrelp og medvirken til oplysninger om urene, som det ·· ,:~r ~:; "·: 

' 1.rs :<:,b ville bidrage til bevaring af og hregen om de gamle klokker. 

<:eptember 1981. 
Gerda Rost 
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II 

BILLEDFORTIDNELSE 

Omslagstegningen er ur nr.2 af Hans Nielsen i Dier:nres, tegnet af ejeren. 

s. 4 a. ASSENS. Berndt Willumsen ur nr.3. 

s. 16 a. DIERNN.s. Mathias M0ller ur nr.32. 

s. 26 a. DIERNNS. Mathias M0ller ur nr.34. - Niels Larsen ur nr.23. 

s. 42 a. FANGEL. Rasmus Christensen ur nr.52 (437) og (nr.44). - FJELSTED. Reier 

Jensen ur nr.l. - FABORG. Caspar Maasi ur nr.6. 

s. 52 a. HELNN.S. Jens Pedersen ur nr.6. - HARNDRUP. Anders Larsen ur nr.1. 

s. 56 a. HESSELAGER. Poul M0ller ur nr.3. 

s. 6o a. HORNE. Lars J0rgensen ur nr.5 og lo. - J0rgen Larsen ur nr.l. 

s. 72 a. HORNE. J0rgen Hansen Dreier ur nr.12. - Rasmus Hansen Dreier ur nr.l. -

Jens Hansen Dreier ur nr.2. - Hans Hansen Dreier ur nr.6. 
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AS SENS 

r. Rasmus Larsen Schierb!_Ek: 
H0ker og urmager i Assens. - F0dt Lundager o. 1771, d0d Assens 1851 7/1 79 ar 

gammel. - Gift med Birthe Hansen, d0d Assens 1836 8/6, 63 8.r gamrnel. 

Han tog borgerskab som h0ker 1826 5/12, men ved sin ded kaldes han urmager. 

l. Et ur signeret R.L. Schjerbek, Assens, star pa Lerbjerggard i Krerum sogn. 

:I. Slregten Ostenfeldt 

• Jens Larsen Ostenfeldt 

Urmager og brandinspekt0r i Assens. - F0dt i Jylland ved Randers o. 1729, d0d 

Assens 1781 3/8 52 ar gammel, - Gift Assens 1760 3/12 med Maria Gl0erfeldt, 

fedt Assens o. 1733 (der er hul i kirkebogen), d0d sat. 1800 7/7 67 ar gammel, 

datter af svensk postmester Thomas Gl0erfeldt. 

Han tog borgerskab som urmager 1759 lo/7. 

• Nikolay Ostenfeldt 

Urmager og vognmand i Assens. S0n af A, d0bt Assens 1766 lo/lo, d0d sst. 1816 

19/12~ - Gift Assens 1791 4/5 med Elisabeth Kierumgaard, d0bt Assens 1768 4/5, 

d0d sst. 1831 4/8, datter af Axel Kierumgaard. 

Han tog borgerskab som urmager 1791 26/7. I 1795 reparerede han et stueur for 

herskabet p& Frederiksgave (Frederiksgave godsarkiv. Dokumenter til skiftepro

tokollen vedr. skiftet efter godsforvalter Stylsvig 1796). - Ved folketrellingen 

1801 havde han en urmagersvend Johan Adolph Lundberg, 2o ar. 

. Axel Ostenfeldt 

Urmager. S0n af B, d0bt Assens 1793 12/11, d0d sst. 1820 29/l. - Gift sst. 1819 

26/2 med Christiane Ludovikka Subcleff, som 1820 21/4 blev gift ~ed nedeCistaende 

urmager ~ Thomsen og d0d.e 1871 28/5. 
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A. Ure af Jens Ostenfeldt 

1. Standur, signeret Jens Ostenfelt. Oprindelig urkasse i barokstil. La.gen h~ 
forkr0ppede lister. . 
Farve: dyb m0rker0d med ildr0dt skrer (okseblod) og gr0nt. 
Uret er erhvervet pa auktion pa Helmes o.a. 19oo-19o5. 
(Hr. R.S. Bayer, Norrnasvej 29, Kbh. Valby har 1964 give\ oplysninger om u1 

der tilh0rer en bekendt). 

III. Slregten Willumsen , (Wilmsen, Wilms) 

A. Berndt Willumsen 

Urmager i Assens. F0dt ved Lubeck ca. 1730, d0d Assens 1800 8/3. - Gift mE 

Elisabeth Schmidt, f0dt ca. 1733, d0d Assens 1798 3o/4. Han tog 1787 lo/7 

borgerskab som urmager i Assens. 

B. Johan Christian Willumsen 

Urmager i Assens og g0rtler i Nyberg. S0n af A, f0dt .ca. 1761, d0d Nyborg 

26/11. - Gift Assens 1790 6/lo med Giert rud Hansdatter (ikke d0d i Assens 

ler Nyborg). 

Ved en datters dab 1798 16/1 betegnes han som urmager, men ved skiftet eft 

faderen og ved sin d0d kaldes han g0rtler i Nyberg. 

C. Ernst Friderich Willumsen 

Urmager i Assens. S0n af A, f0dt ca. 1767, (ikke d0d i Assens ) . ·- Gift As, 

1796 7/9 med Anne Kirstine Nielsdatter. 

Han tog 1801 lo/2 borgerskab som urmager i Assens og kom da fra ')dense. He 

opsagde borgerskabet 1804 25/lo og har form~nt:J.ig forladt byen. 

D. Christopher Peter Willumsen 

Urmager i Assens. Ikke s0n af A if0lge skiftet efter denne. D0dssted ukenc 

Gift Odense Set. Knud 1802 22/5 med Marinche Frederiche Petersen. 
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Ved folketrellingen 1801 var han svend hos urmager Frederik Angelou i Odense. 

Han tog borgerskab som urmager i Assens 1806 27/5, men sk0nt dette borgerskab 

ikke er opsagt, ma han have forladt byen, da hverken han eller hans hustru 

er d0de der. 

A. Ure af Bernt Willumsen 

1. Ur med d0gnvrerk og repeteranordning signeret Bernt Wilms . Assens. H0jde 2o4 cm. 
Ejer: Howard J0rgensen, Strandbygade 11, 6700 Esbjerg. 
(meddelt af ejeren 26.11.1969). 

2. Ur med li-d0gnsvrerk, signeret Berndt Wilmsen . Assens 1770. 
Ejer: Svend Kristiansen, H0jgard, Skamby. 
(meddelt af ejeren 19.1.1969). 

3. Ur med 2-d0gnsvrerk signeret Berndt Wilmssen nederst pa timekrans af tin med 
romertal og arabiske minuttal. En fugl med udbredte vinger bevreger sig i t akt 
med pendulet i en tinkrans med ordene "Tempus fugit". Pa hver side af denne 
tinkrans en svrevende engel med udbredte vinger og ansigtet vendt mod beskueren 
holdende grenvrerk til st0tte for kransen (jfr. K0ng-ur nr. 471 1797, der har 
ganske samme ornament). 
Urkassen, som er oprindelig og af fyr, er buet foroven og bar svejfet fodstykke. 
Uret har sideruder. :Lligen foran vrerket lukkes med klinkfald. Lagen i mellem
stykket lukkes med vrider af jern med plade. 
Slregtsur, der har staet i garden matr. nr. l6a, det gamle b0dkervrerksted i Dre
slette, fra gammel tid. -
Ejer: Gardejere s0skende N0rregard, Dreslette. 
(optegnet december 1967). 

4. Ur med 8-d0gnsvrerk, signatur Bernt Willmsen Aasens pa tinkrans, hvori der 
bevreger sig en fugl i takt med pendulet. Timekrans af tin med romertal og 
visere med udskrering, bronzerede. Hj0rneornamenterne er bronzerede aom side
ornamenterne er det. Urkassen er oprindelig, dog er buen foroven fornyet, 
fyrretrm. Sideruder. 
Slregtsur i garden mtr. nr. 2a, i Skaarup, Dreslette sogn, hvor uret stod i 1838 
if0lge skiftebrev, da gmd. S0ren J0rgensen afstod garden til sin s0n J0rgen 
J0rgensen, hvis s0nnes0n gdr. Hans J0rgensen er urets nuvrerende e jer. 
Men da denne nu (1971) har solgt garden og bygget hus i Haarby f 0res uret med 
hertil. 
(optegnet og beskrevet 18.9.1971). 

5. Ur med 8-d0gnsvrerk, signeret Bernt Wilmsen. 
Ejer: Grdske •• Hansine Ravn, Voldtofte, Fleml0se sogn., 

6. Ur med 8-d0gnsvrerk, signatur Bernd Vilmsen Assens pa tinkrans om en fugl, der 
bevreger sig i takt med pendulet. Timekrans af tin med romertal . 
Ejer: G1r. Hans Schak Hansen, Skaarup, Dreslette sogn. 

7. Ur med 8-d!Zlgnsvrerk. Datoviser. Signeret Berndt Wilhelmsen. Timekr ans af tin 
med romertal - en fugl? svane - bevreger sig i takt med pendulet . 
Slregtsur, der stammer fra ejerens hjem Blangstrup, Turup sogn. 
Ejer: Fhv. lrerer Ejler Hansen. 
(meddelt 14/12 1969 af konsulent H. Balle). 
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C. Ur af Ernst Friderich Wilms :_ :, · 

1. Standur i S0gaard, mtr.nr. 39, i S0I).derby by og sogn. 
8-d0gnsvrerk med sekundviser, signeret E.F. Wilms Assens. Signaturen findes 
pa en tinkrans, der omgiver en 0rn~ som i vandret (horisontal) flugt bevrege 
sig i takt med pendulet. Timekransen er af tin og har romertal og arabiske 
minuttal (12 tal). Viserne, som er af messing, har nyklas(?:i,sk, -~e!_lkel uds.kre
ring. Sideornamenterne har engle, en i hver side, holdende -grenvrerk. Hj0rne 
ornamenterne har ogsa grenvrerk, symmetrisk. Alle ornamenter er af messing. 
Uret har optrrekning med n0gle og 2 ladder af jern, original, og ligeledes 
original ret stor pendul. 
Urkassens hoved er oprindeligt, hvorimod mellem- og fodstykket er helt for
nyet savel som bagklredningen, da uret i mange ar var henlagt upaagtet pa 
loftet i gardens stuehus og derefter bekostet istandsat og anbragt i dagli@ 
stuen; tidligere havde det plads i folkestuen. 
Urhovedet, som har sideruder, er buet foroven og har en udskaret dekoration 
0verst midtfor. 
Uret, som er nymalet i gr0nne og r0de farver, er slregtsur helt tilbage t il 
oprindelsen i 19. arhundredes begyndelse, da S0gaard, som da h0rte under 
Frederiksgave gods, beboedes af gardfrester Diderik Larsen og hustru Maren 
Jensdatter, urets f0rste ejere, nuvrerende ejeres tipoldeforreldre. 
Ejer: Gdr. Carl J.D. Jacobsen, S0gaard, S0nderby by og sogn. 
(optegliet og beskrevet 13.1.1971) · 
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:v. Jens J 0rgen Anthon 

Urmager. Deibt Assens 1805 26/3, d0d sst. 1857 12/6, s0n af badf0rer Bertel 

Anthon og Maren Jensdatter. - Gift Assens 1839 12/1 med Kirsten Madsen, d0d sst. 

1888 14/2. 

Han tog borgerskab som urmager 1832 5/6. 

• Peder Trockmann 

Urmager i Assens 1836-46, derefter i Faborg, se der. 

I. Christian Pingel 

Nrevnes ved folketrellingen 1834 som urmager, 4o ar gammel, men ma_ have forladt 

byen inden 1845. 

II. Mathias Jacob Kanneworff Pingel 

Urmager, f0dt ca.1796, ikke d0d i Assens. - Gift Assens 1834 13/7 med Marie 

Theresie Klimt, d0d Assens 1835 15/3, 26 ar gammel. 

Han tog borgerskab 1834 25/2. 

III. Hans Thomsen 

Urmager. F0dt ca.1789, d0d Assens 1870 22/4, 80 ar gammel. - Gift Assens 1820 

21/4 med Christiane Ludovikka Subcleff, enke efter ovennrevnte urmager Axel Osten

feldt. Hun d0de i Assens 1871 28/5, 73 ar gammel. 

Han tog borgerskab 1813 15/6 efter at have staet i lrere hos urmager Anders J0r

gensen Schmidt i Odense. Ved folketrellingen 1834 havde han en svend, Carl J0r

gensen, 22 ar, og i 1845 en lrerling, Rasmus Bredegaard, 16 ar, f0dt i Viborg. 

C. Christian Ferdinand Schmidt 

Urmager. D0bt Odense Vor Frue 1798 5/3, s0n af urmager Andreas Jeirgensen 

Schmidt. Ikke d0d i Assens. 

Han tog borgerskab i Odense 1824 25/2, i Assens 12/lo samrne ar, men havde forladt 

byen inden 1834. 

Mogens Christian Subcleff 

Tidligere urmager i Haderslev og Abenra. D0bt Nyberg 1807 12/4, deid Assens 

1859 11/9, s0n af amtsfuldmregtig Jeirgen F. Subcleff og Maria Elisabeth Meiller. -

Gift med Marie Petersen, f0dt Haderslev ca.1823, ikke deid i Assens. 

Han tog borgerskab 1837 19/9. I 1845 havde han en svend, Hans J0rgensen, 22 ar, 

f0dt i Mygind, og en lrerling, Morten Rasmussen, 19 ar, f0dt i Fredericia • 

.• Levin Heymann 

Urmager. D0d Keibenhavn 1895 3o/12. - Gift med Henriette Cohn, d0d K0benhavr. 

1892 29/12. (Se Reirnann:Asse~s j~diske me~ighed. Arbog f.Odense og Assens Bl!!-
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BOGEN SE 

I. Rasmus Jensen Dreier 

Urmager i Esterb0lle, Nr. Sandager sogn til ca. 1779, urmager i Bogens e 

ca. 1779-1800. 

Se LeP• Pedersen: En nordfynsk urmager. (Fynske Minder 1967, s. 96-103) . 

Foruden de to ure, der er beskrevet i denne artikel, er nedenstaende ur si 

registreret. 

3. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekundviser og repeteranordning, men uden s ;5natur. 
Dateret ar 1800 pct inderskiven under visercentret pa en blank p1ade, som 
skiven af messing. Uret har en svane af messing, der i en aben ~ing af tin 
bevreger sig i takt med pendulet. Denne fugl og den abne ret sma , le ring, 
hvori den bevreger sig, ligner n0jagtig de tilsvarende dele pa Farstrup
uret, (se beskrivelsen af uret, tilh0rende gdr. Anders Haugaard, Haugaard, 
pr. Farstrup i "Fynske Minder" 1967), som er fremstillet af urmageren Ras
mus Jensen Dreier i Bogense . Endvidere star arstallet 1800 indridset pa u
rets pendul og pa dets trisser, som er af trre og oprindelige. Timekrans af 
tin med romertal og almindelige minuttal (12 tal). 
Viserne er med udskrering, m0rkfarvede, og af stal med gamle filemrerker. Ur 
har en original n0gle til optrrekning af 2 lodder af bly. Sideo~namenterne 
med grenvrerk i rokoko ligesom hj0rneornamenterne - alle ornamenter er af b 
og forgyldte. Bagskiven er af brunr0d farve, inderskiven med plantemotiv, 
symmetrisk. Urkassen, som er a f fyr, er oprindelig og lige foroven med top 
stykke med bueslag, der dog er fornyet i samme stil som det oprindelige. 
Derunder tandsnit og roset, en i hver side foroven. Uret har rektangulrere 
s i deruder, hvis glas ligesom forrudens er det oprindelige. La.gen i rnellem
stykket er kanneleret ligesom dew ovale medaljon pa fodstykket. Dette har 
rosetter af samme form og st0rrelse son' de to pa urhovedet. Uret io;t ar pa 
4 lave ben pa en ramme. Denne er fornyet ligesom topstykket og samt i di g me 
dett_e. 
Urets vrerkplader er abne, mere end sredvanligt hos ure med 8-d0gnsvrerk . 'P i l 
lerne er af messing (som vrerkpladerne) og dekorerede. 
Urets farve er antikhvid med guldkanter, nyere maling, den oprindelige f ar 
er brunr0d, som farven pa bagsk:iven. 
Uret, som er slregtsur, stammer fra Veflinge , hvor det stod hos k0bmar.d H. J 
Pedersen, fra hvem det gik i arv t il nuvrerende e jer: J 0rgen Tronstr0m, L<lE 

vej 76, 2770 Kastrup. 
(beskrivelse 27.8.1971). 
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II. Friderich August Schorse 

Urmager i Odense ca.1774-1804, i Bogense 1804- ? 

F0dt ca.1740, ikke d0d i Bogense. - Gift l.gang o.1768 med Inger Kirstine Harboe, 

enke efter urmager Christen Caspersen Sibbern i Odense. Hun blev begravet i Oden

se Set.Hans 1801 13/3, 87 ar gammel. - Gift 2.gang Odense Set.Hans 1801 23/9 

med Anne Sophie Lacoppidan, datter af sogneprrest Mogens Laeoppidan i S0by. Hun 

d0de ikke i Bogense. 

Han tog borgerskab som urmager i Bogense 1804 11/12. 

III. Christian Frederich Schou 

Urmager og k0bmand. F0dt ca.1793, ikke d0d i Bogense. 7 Gift Bogense 1816 24/6 

med Anne Johanne Ahrensbaeh, enke efter k0bmand Jens L3rsen. Hun d0de i Harslev 

1847 7/9, 80 ar gammel og var da atter enke, sa manden ma vrere d0d fo t' 18Lf7. 

Han tog borgerskab som urmager 1813 12/lo, som k0bmand og brrendevinsbrrender 

1815 2/8, men opsagde borgerskabet 1840 23/4 og forlod byen inden 1845. 

IV. Lars Henrik Larsen 

Urmager. F0dt Bogense 1802 17/3, d0d sst. 1855 1/12, s0n af k0bmand Jens Larsen 

og Anne JohaIUle Ahrensbach(gift 2.gang med ovenstaende urmager C.F.Schou). -

Gift med Dorthe Marie Duemann f0dt ea.1785 i Viborg, ikke d0d i Bogense. 

Han var tidligere urmager i Rendsborg, tog borgerskab i Bogense 1834 8/4. 
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BRYLLE SOGN 

Knud Isak Adolphsen 

Skoleholder og urmager i Verninge og Brylle. - D0bt 0rslev 1771 27/lo, d0d Brylle 

1835 15/2, s0n af b0dker Adolph Jensen og Mette Margaretha Frederiksdatter. - Gif 

1. gang Diernres 1793 4/lo med Maren Carlsdatter Drejer, f0Ct Diernros 1763 4/12, d 

Verninge 1802 8/6, datter af degn Carl Dreyer. -· Gift 2. gang Bellinge 1802 26/11 

med Anne Hansdatter, f0dt Bellinge 1766 3o/12, d0d Brylle 1834 16/5, datter af Ha 

Mortensen. 

Han var seminarist fra Assens prrestegardsseminarium, blev 1793 skolel:older i Ver

ninge og 1813 i Brylle. I Folketrellingerne betegnes han kun som skoleholder, men 

han lavede ure i sin fritid, navnlig 8-d0gnsvrerker. I Skiftet efter· ham nrevnes 

f0lgende urmagervrerkt0j: Et drejefad, 2 skruestikke, 8 file, 1 delemaskine, 1 spi 

gerhage, 3 hammere, 2 sauge og 1 sp&nkniv. (John M. M011er: Historiske oplysningE 

om Verninge sogn. Odense 1916. - Samme: Historiske oplysninger om Brylle sogn) 

(Historisk Arbog for Odense og Assens arnter VI.1918). - K. Bang Mikkelsen: Degne 

og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns Stift indtil 1814). 

(Historiske studier fra Fyn nr. 2 1977). 
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DIETu~A!:S SOGN 

I. Mathias J0rgensen M0ller 

Husmand, hjulmand, organict og urmager i Dierm.es. - F0dt Diernres 17'S3 27/2, d0d 

sst. 1841 27/3, sem af skrreder J0rgen Eliasen ~faller og Maren Jensd :.tter. - Gift 

Diernres 1801 26/11 med Maren Eriksdatter, f0dt sst. 1765 21/4, d0d sst. 1821 8/4, 

datter af Erik Madsen og Anne Hansdatter. 

Ved folketrellingen 1787 var han urmagersvend i Faborg, men i 1788 var han bosat 

i Diernres (Faborg byfogeds arkiv. Auktionsprotokol 1788 28/7). 1802 frestede han 

sit barndomshjem. Ved folketrellingen 1801 betegnes han tillige som hjulmand og 

ved sin d0d kaldes han husmand og organist. 

Ure med d0gnvrerk 

1. Ur med d0gnvrerk, signeret Mathias M0ller pa tinkrans, der omgiver en svrevende 
engel, der med krans i den fremstrakte hand bevreger sig i takt med pendulet. 
Sideornamenter med delfiner. Timekrans af tin med romertal og arabioke minut
tal, bagskiven r0dmalet. Visere med udskrering, messing. Hj0rneornamenter med 
muslingskaller. Inderskiven har planteornamenter (plantesl~_g). Urkassen er 
af fyr, buet foroven og med et lr..nrek 0verst foran. Gennembrudt udskrering for
oven over ruden foran vrerket og ligeledes over sideruderne. :follemstykkets 
lage lukkes med vrider af jern. 
Slregtsur. Ejer: M0llebygger M. P. Petersen, Vester Aaby. 
(optegnet 13.5.1969) 

2. Ur med d0gnvrerk, signatur Mathias 0verst, M0ller nederst pa tir:krans omgi'rende 
en figur (8.lestanger), der bevreger sig i takt med pendulet. Sideornamenter med 
delfiner og grenvrerk. Timekrans af tin med romertaJ. og arabiske minuttal (12 
taJ.). Prik:ker som minuttegn. Visere af messing med udskrering. Hj0rneornamen
terne har grenvrerk og muslingskal i den rette vinkel. Inderskiven, som er af 
messing og ste_r i metallets farve, er med skreve vinkler (rhombiske) med "0jer" 
i hj0rnerne: 9 punkter i den vandrette linie og 5 i den lodrette akse. Bag
skiven er af jern og bronzeret. Alle ornamenter er bronzerede. Vrerkpladerne 
er af messing og brudte. Pillerne er af jern og firkantede. Uret har optrrek
ning med n0gle og originaltrisser. Slagskiven findes pa bageste vrerkplade. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr, buet foroven med knrek 0verst og spor 
af toppe pa de to forreste hj0rner. Uret har sideruder, og lagen i mellem
styk.k:et har vrider med plade af jern. Farve: Almuebla med r0d hulkel. 
Uret er erhvervet ved k0b af en slregtning, men kommer fra Vindinge, hvor det 
har staet fra gammel tid. 
Ejer: Styrmand Mogens Hansen, Martinus Rasmussensvej 13, Nyberg. 
(optegnet og beskrevet 3.11.1969). 

3. Ur med d0gnvrerk og signatur Mathias M0ller pa tinkrans, der omgiver en 0rn i 
f1.ugt bevregende sig i takt med pendulet. Sideornamenterne har en kronet trane 
i flugt og delfinrnotiv. Timekrans af t j n med romertal. Visere a.f messing med 
udskaret m0nster. 'ro lodder af bly og optrrek.ning med n0gle. Hj ;:irneornamentern : 
har grenvrerk og musli.ngskaller i spidserne. Inderski ven er med ra:Aemotiv. 
Vrerkpladerne er af messing og brudte, - pillerne er af jern og firk.s.iJ.td.f:. 
Urkassen, som er oprindelig, er buet foroven og af fyr. Der or spor af toppe 
pa de to forreste hj0rner. J.,agen i mellemstyk.k:et har las med ~~gle 0; lase
skilt i rokoko (messing). 
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Farve: M0rkebrun, sandsynligvi s i kke oprindelig. H0jde 187 cm. 
Slregtsur, nrevnt i Hannemosegards skiftebreve (skiftepapirer) f0rste gang 181 
Ejer: Hanne og Viggo Hannemose, Hannemosegard, Vester Skerninge. 
(optegnet 20.4.1968) 

4. Ur med d0gnvrerk, signatur Mathias 0verst, M0ller nederst pa tinkrans der om ... 
giver en fugl med krone, h0jrevendt i flugt, bronzeret. Pa hver side er et 
ornament med delfin og grenvc.erk. Uret he.r timekrans af tin med tomertal og 
arabiske minuttal, og visere af messing med udskrering. Hj0rneornamenterne, 
som ogsa er bronzerede, har grenvrerk og en muslingskal i den r Gtte vinkel. 
Urkassen er oprindelig, er buet foroven :1ed knrek midt for og har s i deruder. 
Farve: Kitfarvet, forud egetrresmaling, men ogsa gr0nt med forgyldning har 
uret haft. 
Slregtsur, har fra gammel tid staet i garden Adamslyst, som 1828 udflyt t edes 
fra Vester Aaby og da beboedes af gmd Rasmus Pedersen, frester under HolsteEs 
hus, efter hvis ejer Adam Christopher baron Holsten garden har navn . 
Ejer: Grdj. Erik Nicolajsen, Adamslyst, Fjellebroen pr . Ulb0lle . 
(optegnet 11.12.1969) 

5. Ur med d0gnvrerk og datoviser, signeret M. M0ller Diernisse pa tinl<rans der 
omgiver en lille hest, der bevreger sig i takt med pendulet. Hest en er ikke 
oprindelig, men har erstattet en fugl, som ikke mere kunne sretteF fast, (re
pareret af urmager Clausen, Faaborg). Sideornamenter med slyngvrer'c og guir
lander og ansigter i profil. Timekrans af tin med romertal, mege+ bred tin
krans. Visere af messing, formet som en rrekke 0jer der ender i ei. spids od. 
Hj0rneornamenterne har rosetter, alle ornamenter er bronzerede. l nderskiven 
er stjerneformet dekoreret (kompasrose-motiv), en tak til hvert timetal. Op
trrekning med n0gle. Urkassen, som er oprindelig, er af fyr uden topstykke, 
lige foroven med tandsnit og kannelering, s0jler ved urhovedets sider, hulke 
Farve: Antikhvidt med gul konsol, gul liste under tandsnittet, gule s0jle
hoveder og fodstykke. Den rektangulrere lage i mellemstykket har gul kant og 
rudeformet laseskjold af messing. 
Uret har ejeren k0bt i947 i en gaw.mel gard af garnle folk i Espe ved Ringe. 
Ejer: Salgsinspekt0r Egon Hansen, Ingolfs Alle 8, Fruens B0ge. 
(meddelt af ejeren ved tlf. 14.12.1969) 

6. Ur med d0gnvrerk og signatur M. M0ller 0verst, Dierness nederst pa tinkrans mi 

aben ring, hvori en 6-takket stjerne af messing bevreger sig i takt med pendu· 
let og fastgjort til en cirkelrund plade. Timekrans af tin med r omertal og 
arabiske kvartertal. Visere uden udskrering, messing, klassicisme . Ornamenter 
Sideornamenterne har hoveder i profi.l - rmsigter - og rnreander foTneden , for
oven ·et overfl0dighedshorn. Hj0rneornamen.terne ha.r rosetter og grenvcerk . A~_.1_ , 

ornamenter er bronzerede. Inderskiven er smukt graveret {punslet ) og har odd· 
en til hvert af timetallene og trekanter som halvtimetegn (kornpa srose--motiv) 
Bagskiven er af jern og hvidmalet. Vrerkpladerne er brudte og a :f mess i ng . 
Pillerne er af jern. Slagskive pa bageste vrerkplade. 
Urkassen er oprindelig og a f fyr, lige foroven med trekcnt i torstvkket •Ziv er: 
foran. Rektangulrere sideruder, medens forruden har halvcir kel. Alt gla.' er OJ 
rindeligt. Uret har 2 blylodder med oprindelige trisser. Det hecr smukt udfor
mede lasebeslag og gennemstu:kne hrengselblade. Urets h0jde: 200, 5 e n. 
Farve: Antikhvid med bladguld. 
Uret er en gave fra slagtermester H. P. Larsen, Faaborg til fru . _M, r ie Gel tin1 
Hansen fra hvem det er gaet i arv til Birgit og Niels Svolgaard, ' ':lkkedraget 
4, 3060 Espergrerde. 
(optegnet 27.12.1969, medd. om ejerskifte 13.6.72) 

7. Ur med d0gnvrerk, signatur M. M0ller 0verst, Diernese nederst pa tinkrans, hv< 
en dragon til hest med bjelm og dragen sa.bel bevreger sig i takt med pendulet . 
Timekrans a f tin med romertal. Viser e af messing med ret enkel udskrering . Si c 
ornamenterne har medal j oner, en i hver t , omgivet af guirlander og mrea.nder f01 
neden, foroven overfl0dighedsho:rn. Hj0rneo:rnamenterne har roset og gr envrerk . 
Alle ornamenter er br onzerede . Ogs a bagski ven, som er af jern, er bronzeret , 
meden.s inderskiven star i metal let s f'a r ve , messing , og har dekor ation som k on 
n!=l ~T'nq~ 11r1fr\rm A+ _ \_T~Y""k- A t e:.,.-. ::if' mf..:,.Rqi"'f1t7 (°'\O' r p.+_ .~'Y':1nk ~#l i"'. rn~0 1'--1 r 11rl + s:::. \r~·, ... ;!.r ~f!!;!r~ t-
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og firkantede pi1ler af jern. Slagskiven aidder pa bageste vmrkplade. Optrek
ning med n0gle - 2 lodder af bly. 
Urkassen, som er oprindelig og af fyr, er lige foroven med fastsiddende top
st~e med bueslag. Sideruderne er tilspidsede foroven og har ligesom ruden i 
lagen foran verket oprirideligt glas. Denne lage gar pa metalpinde i ringe af 
metal.. Stilen er klassicistisk med islret af barok. Mellematykkets lage har 
vrider med messingbAndtag. Farve: Hvid med gule lister, forud ogsa hvid, men 
mindre gult. 
Uret er i sin tid k0bt pa auktion. 
Ejer: Arkitekt M. Bohn-Jespersen, 0sterb~o, Faaborg. 
(registreret og beskrevet 20.8.1970) 

Ur med d0gnvrerk, signeret Mathias M0ller pa ti:nkrans, der omgi.ver en 11.9.lestan':"" 
ger, som bevreger sig i takt med pendulet. Sideornamenterne bar delfiner og 
hj0rneornamenterne rokokomotiv. Al.le ornamenter er bronzerede. Ti~ekrans af 
tin med romertal. og arabiske minuttal, de me1leml.iggende minutter angives ved 
prikker. Viserne er af messing og har udskmring. Bagskiven er af messing og 
star i metal.lets farve. Inderskiven, ogsa messing, bar blomstermotiv. 
V~ket er af messing. Pladerne er brudte, abne, og pi1lerne, ogsa messing, 3r 
runde. Uret har optra:kning med n0gle, 2 lodder af bly og originale trretrisser, 
messingpendul, hvis bevregelse ses bag mellemstYkk:ets glug. 
Urkassen, som er oprindelig og af fyr, er lige foroven med topstykke, der til 
aJJ.e tre sider gar ud over kanten og har udsucykning med tunger, derunder tand
snit. D~n er i0vrigt overvejende klassicistisk. Mellemstykkets lage har smukt 
udformede omb0jede hamgselbeslag og vaseformet messing n0gleskilt med original 
las, lignende negleskilt har lasen til ruden foran verket. Uret har sideruder 
og oprindeligt glas, som ved pudsning spiller i farver. 
Farven er den oprindelige, da uret if0lge overleveringen aldrig har vieret og 
tilsyneladende heller ikke er opmalet: Almuegr0n med r0dt og gult. 0verst un
der topst~et er pa hver side en fransk anemone pWnalet, og en lignende 0verst 
pa me1lemstykkets lage, denne har desuden en rosengren med r0d rose pamalet. 
Fodstykket, som har rektangulmr plade med kannelering, har nederst ramme med 
udsmykning. I0vrigt bemmrkes, at ved hver side af me1lematykket er en ikke 
fritstaende kanneleret s0jle. 
Uret er antagelig fra tiden o. 1820 og er slregtsur i ejerens slregt fra en 
gard i L0rup Hede, Ryslinge sogn, Gudme herred. 
Ejer: Finn Carlsen, Bredstedgade 1, Odense. 
(optegnet og beskrevet 17.11.1971) 

Ur med d0gnvmrk, signatur M. M0ller pa en tinkrans, der forhen omgav en basun
'blmsende engel, men pladsen er ved ruervrerende optegnelae 8.5.1968 tom. 
Timekrans af tin med romertal. Visere med udsk!BI'ing. Hj0rneornamenter med mus
lingskaller i spidsen. Urkassen er den oprindelige, er af fyr og buet foran, 
men uden sideruder. Farven forhen m0rker0d, men fra 1916 hvid med gule lister, 
buen over forruden bla. 
Slmgtsur. 
Ejer: Grdj. Johannes Poulsen, Hanses Odde, Diornres. 
(optegnet 8.5.1968) 

Ur med d0gnvrerk, signatur M. M01ler Diernisse pa tinkrans omkring en fugl, der 
bevreger sig i takt med pendulet. Timekrans af tin med romertal. tdcassen flad 
for an. 
Slregtsur, stammer fra Gerskov ved Otterup. 
Ejer: Proprieter Jens Jensen, Store Appe, Tommerup. 

Ur med d0gnvrerk, signatur M. M0ller pa tinkrans omkring en fugl, som bevreger 
sig i takt med pendulet. Romertal og arabiske minuttal pa timekrans af tin. 
Pa bagskivens inderside st~: Kroggaard 23/4 1798 og 18/8 1832, f0rstnrevnte 
menes at vrere datoen for urets anskaffelse og sidstnmvnte for istandsrettelse. 
Urkassen er den oprindelige og af fyr. Slregtsur, har staet i garden fra 1798 
antagelig. 
Ejer: Grd:. ?eder !<!:l. ~. Kr~gh, Kro5gaarden, ~iernes. 
(o..,.te-c"" ..:.1.,.; , c>='7': 
~ ~-- "'" -~ - . i 
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12. Ur med ulreselig signatur pa tinkrans, der omgiver en roset, der oevreger sig i 
takt med penduleL D0gnvoork. Timekrans af tin med romertal. Viser ne er pile
formede uden m0nster. Ornarnenterne peger pa Mathias M0ller, som urets mester, 
idet de alle 6 er ens med de tilsvarende ornamenter pa det Mathias M0ller-ur, 
som stammer fr~ Ditlevsholmog ejedes af nu afd0de Magnus Brendholm, Vester
port, Faaborg, men her er alle ornamenterne guldbronzerede. Inderskiven er 
ciseleret og har ikke plantemoti v, men er guldbronzeret. Urkassen er af fyr, 
flad foran med topstykke med fletvrerk. Lagen i mellemstykket, som lukkes med 
vrider af jern med plade, er kanneleret, ligesom fodstykkets cirkelformede 
plade er det, ogsa urhovedet har kannelurer og sideruder. Farve: Nyere, sort, 
gult, r0dt. 
Slregtsur, stammer fra Sundbjerggard i Diernres. 
Ejer: Grdr. J0rgen Rasmussen, Brekkelundgard, Millinge. 
(optegnet 20.4.1968) 

13. Ur med d0gnvrerk, signatur Mathias M0ller pa ti~ans, der omgiver en siddende 
mandsfigur med en nedadvendt stav i hande:n - "Alestanger" - bevregende sig i 
takt med pendulet. Sideornamenterne har delfinmotiv. Timekrans af tin med r o
mertal og arabiske minuttal, et for hvert 5. minut. Visere med udskrering, t i m• 
viserens m0nster er ret enkelt, begge visere er af messing. Hj 0r neor nament er 
med slyngvrerk, bronzerede. Urets bagskive er af jern og sortma:i.et. Ind er ski '.rej 
er en blank messingplade med parallellogrammer med cirkelm0nste~ (~erler ) i 
spidsen ved den spidse vinkel. Vairkpladerne er af messing og brudt. e. Vrerkpil
lerne er af jern og firkantede. 
Urkassen er den oprindelige., er buet foran o g af fyr med kugler p<~- de t o fc.r
reste h j0rner og spor a f kugler pa de to bageste, en top af lignende kuglef ort 
findes pa buen foroven midt for. Derunder grenvrerk-udskrering udeL bagklredning 
lignende findes pa urhovedets sider over sideruderne, disse har c '' t oprinde
lige glas, gr0nligt . 16-gen i urhovedet lukkes med en krampe, mede:_1s lagen i 
mellems tyJr..ket luk .... l\.es med vrider med plade af jern. 
Uret stammer fra Gislev, men af ejerens fader k0bt i Ryslinge o. 19o4. 
Ejer: frk . Ragnhild Hansen, Tvairvej 10, 1., Ringe. 
(optegnet 24.4. 1968). 

~~ med l f - d0gnsvrerk 

14. Ur med lf-d0gnsvairk signeret Mathias M0ller pa tinkrans, der omgiver en figur 
"ilestanger", som bevreger sig i takt med pendulet. Timekrans af tin med romer
tal. 
Urkassen, som er oprindelig, er buet foroven og har 3 prydtoppe. 
Uret er slregtsur i 3. generation og stammer fra Millinge. 
Ejer: Jens Illum, Kongedybet 19, st., 2300 Kbh. S. 
(oplysninger ved brev 27.3.1972) 

Ure med 2-d0gnsvrerker 

15. Ur med 2-d0gnsvrerk, signatur Mathias Meller pa tinkrans omkring e:n fyrstekrone 
der bevreger sig i takt med pendulet. Sideornament er med medaljoner og h j0rne
or namenter med rosetter. Visere med udskrer ing , af messing, timekrans a:~ t in me 
r omertal og arabiske kvartertal. Alle ornamenter er bronzerede. Ur~assen , E'om 
er af f yr, er lige foroven med bred udskaret gesims, ik.ke gennemb 'udt. Sideru
der ~ Mel1emstykkets l age luk.kes med vrider af jern med plade, ori' i.nal. Urets 
h0jde er 2l5 cm. 
Sla.:gtsur, anta.gelig frc. ciden o. 1830. 
Ej er: Grd j. Marius Langeskov , Longhuset, mtr. 64, Longvej, Vester Skerninge 
N0rrem2.0:--V,, 
(optegnet 13.5.1969) 
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_6. ur med 2-d0gnsvrerk, signatur M. M0ller 0verst, Diernese nederst pa tinkrans, 
hvori - en fugl bevreger sig i takt med pendulet. Denne navnering st0ttes af ci
rater, der brerer mandsprofiler, der ser mod hinanden. Timekrans af tin med 
romertal. Viserne har udskaret m0nster. Hj0rneornamenterne er med hjul om
givet af tanglignende slyngvcerk. Vrerkpladerne er af messing og bn1dte, men 
vrerkpillerne er af jern og firkantede. Urets optrrekning sker med n~gle og 2 
lodder. Bagskiven er blamalet, inderskiven har stjernemotiv (kompasroseCTo
tiv). Urkassen er oprindelig og af eg, star i ra ego Der er spor af en top 
eller lign.ende lige over 12-tallet i det foroven flade urhoved • .Mellemstyk
kets l a_ge, som er med billedskrererarbejde, lukkes med krampe. Urets fulde 
h0jde er 220 cm. Uret er k0bt. 
Ejer: Johs. Ifalga.ard, 0stergade 19, T0rring. 
(optegnet 6.8.1968) 

7. Ur med 2-d0gnsvrerk, signeret Mathias 0verst, M0ller nederst pa tinkrans, der 
omgiver en due, der bevreger sig i takt med pendulet. Pa hver side er et orm:;_
ment med delfin og grenvrerk. Timekrans af tin med romertal - stor smuk krans. 
Rj0rneornamenterne har grenvrerk og muslingskal i den rette vinkel " Inderski
ven har smukt uclformet blomstermotiv med n0glehullerne i blomste1·kroner. Vi
serne har udskaret m0nster. Vrerkpladerne, som er af messing, er brudte, - pil
lerne er firkantede og af jern. 
Urkassen, som er af fyr, er oprindelig og buet foroven med spor af toppe pa de 
to forreste hj0rner og med en udskrering, der minder om julekaktusens blomster 
og blade, over denne udskrering er en hulk.el. Uret har sideruder med lydahninger 
over. Beslagene ved urhovedets las og ved lasen i mellemstykket er rneget smukt 
udformet men overmalede med egetrresmaling, sadan som hele urkassen er det. 
Fodstykket er ret h0jt og har strerkt udformet hulkel. 
Slregtsur, har staet i garden Faursh0jgaard i Vester Aaby sogn fra gammel tid -
under Holstenshus. Af beboere og ejere nrevnes Jens Andersen, dennes s0n Mads 
Jensen, Niels Jensen. 
Ejer: Grdj. Peder Jensen, Faursh0jgard pr. Vester Aaby. 
(optegnet 11.12.1969). 

~. Ur med 2-degnsvrerk, signatur Mathias M1t>ller pa tinkrans, der omgiver en figur 
(havgud pa en fisk??) formodentlig "alestanger", der bevreger sig i takt med 
pendulet. Timekrans af tin med romertal .Jg rninutstreger. Visere af messing med 
udskaret m0nster. To lodder og optrrekning med n0gle. Inderskiven er a f messing 
og med mange indpunslede cirkler med tydeligt markeret centrum i hv er. Hj0rne
ornamenterne har muslingskaller i den rette vinkel. 
Urkassen er oprindelig og af fyr, har sideruder og er buet foroven. Farve: 
Hvid, forud brun. Urets fulde h0jde er 202 cm. 
Slregtsur, har staet pa ejendornmen "Ellekjreret", Skaarup Mark i minclst 150 ar. 
Ejer: Grdj. H. E. Ellekjrer, "Ellekjreret", Skaarup Mark , Skaarup, Ji'yn. 
(meddelt ved sp0rgeskema v. viceskoleinspekter Verner Hansen, B1nowsvej 1, 
Svendborg, d. 23.9.1969) 

Ur med 2-d0gnsvrerk, signatur: Mathias M0ller pa tinkrans, der omg:' ver en rytter 
med dragen sabel, bevregende sig i takt med pendulet. Sideornamenter med delfiner. 
Timekrans a f tin med rome:rtal og arabiske minuttal. Inderskiven har plantemotiv, 
synlrllet risk. Hj0rneornamenter med muslingskaller. Visere med udskre;·ing. Urkassen 
er af fyr, er oprindelig og buet foroven med knrek og spor af topp;:; pa de to for
r este hj0rner. Farven er hvid med gul staffering, forud egetrresmalet. 
Slregtsur i ejerens afd0de mands Niels Vrevers slregt. Nederst pa urkassen (fod
stykket) lreses Anno 1~:97, hvilket skyldes, at ejerens svigerfaders faster 1797 
tjente i en gard i Diernisse og fik uret som halvarsl0n (Vrever Niels Nielsens 
faster). Efter Holstenshus skifteprotokol vurderedes et 24 timers stueur 1797 
til 4 rdl o mk o sk. Om arsagen til en revne i urets forrude forklarer ejeren, 
at den skyldes ka.dhed hos unge mennesker, der en aft en i aret 1864 var samlede 
hos Niels Vrevers i Vester Aaby i a.nledning af regtk0rsel den f0lgende dag fra 
garden Pil.egaard til Mid.delfa.rt, de kom ikke lamgere. Hum0ret var h0jt, en 
tradte tilbage i stuen og kom derved til at sla hovedet mod klolr...ken, hv~ r'.'ed 
revnen fremkom, cg den "er der e~dr:t:n (1369) . 
3je:!:: Fr-t: t::..rs-::...ne V~veY", St:-and~ .. -e~ 3~, ··es:.er P..ab:.-. 
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20. Ur med 2-d0gnaverk signeret M. M0ller Diernese. Signaturen findes pa en tinkr 
der omgiver en figur, en engel med en fane siddende i en blomstersmykket bad, 
vregende sig i takt med pendulet. Ornamenterne, et pa hver side, er med silhou 
ter i medaljoner og guirlander, grenslyng og retvink1et, vinkelb0jet mreanderb 
nederst. · Timekrans af tin med romertal og arabiske minuttal. Visere m':d udska: 
Optnek.ning med n0g1e·. Bagskiven bronzeret. Inderakiven ciseleret og m·~d pile 
tallene og imellem pilene trekanter (ligebenede) med spidser s,::>m halvtime;;~gn 
(Kompasrose-motiv). Hj0rneornamenter med rosetter, guirlander og slyngvrerk. A 
ornamenter er guldbronzerede. Ureta vmrkplader er brudte og dets vwrkpiller f 
kantede. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr, lige foran med tandsnit cg kannelerin 
Sideruder af form som paral1ellogrammer. 
Slregtsur, stammer fra Tommerupgard i Svanninge sogn under grevskabet Brahes
minde forhen. 
Ejer: Grdj. Hans Christensen, Sundagergaard, Faaborg. 
(optegnet 8.5.1968) 

21. Ur med 2-d0gnsvmrk. Signatur M. M011er 0verst, Diernese nederst pa tinkrana, 
hvori beva~ger sig en krone i takt med pendulet. Sideornamenter. Timekrans af 
tin med romertal, inderskive af messing med stjerneornament. Messingvisere me 
udskaret m0nster, sideornamenter. Vmrkpladerne er abne, af messing, vmrkpil
lerne er af jern. 
Urkassen"er oprindelig, af fyr og lige foroven med tandsnit. Sideruder. La.gen 
i mellemstykket l~s med en vrider af jern med udvendig plade. 
Farve: Hvid med guldstaffering, oprindelig okkerfarvet. 
Ureta h0jde er 210 cm. 
Beskrivelse ved urets ejer: Svend Storm, Hjortebjergvej 5, Odense. 
(optegnet 21.1.1969) 

22. Ur med 2-d0gnsvrerk, uden sekundviser, datoviser og repeteranordning. Signatur 
pa tinkrans, hvori beveger sig en heat med rytter med dragen sabel. Sideorna
menter med fletvrerk (rokoko). Urskiven af messing, timekrans nf tin med romer· 
tal og arabertal for hver 5 minutter. Visere med udskmring. Hj0rneornamenter 
af bly (eller tin), rokokostil. Inderskiven ciseleret plantemotiv (slyngvmrk) 
Optnek.ning med n0gle, trisser af trre. Urkassen oprindelig med bQe~ overkant m• 
abning og fletvmrk. Sideruder. La.gen i midterc-t-ykk.et med vrider af jern. 
Urkassens farve var oprindelig r0dbrun, derefter hvid og sidst m0rkegr;an. Ure· 
h0jde er 190 cm. Uret er k0bt og stammer fra 0ster BIBsinge. 
Beskrivelse ved ejeren,skoleinspekt0r H. Holm Nielsen, Nr. Vedby, pr. Nr. Als: 

23. Ur med 2-d0gnsvrerk, signatur Mathias M0ller pa tinkrans, der omgi~er en engel 
bevregende sig i takt med pendulet. Timekrans af tin med romertal . Visere af 
messing med en rrekke "0jer" afsluttende i en spids. 
Urkassen er oprindelig og af fyr, flad foroven. Urkassens farve er fornyet. 
UretS' h0jde 210 cm. 
Slregt~ur tilbage til begyndelsen af 1800-tallet, men af ejeren erhvervet ved 
k0b for 50 ar siden (o. 1918). Ur~t arves efter ejerens bestemmelse af hans 
kusines datter, fru skoleinspekt0r Himmelstrup, Krogsb0lle, Nordfyn, i hvis 
faders slmgt uret oprindelig har vreret. 
Ejer: Skovejer J. B0gner, "Enemmrket", Ringk0bing. (d0d 1971). 
(optegnet 18.9.1969) 

24. Ur med 2-d0gnsvrerk, signatur pa ring af tin, hvori en figur - "alestanger" -
bevreger sig i takt med pendulet. Hj0rneornamenter med cirkler, hvori en cise
lering, forhen farvet (blat og hvidt). Ornamenter med menneskehoveder set fra 
siden, i profil, ophrengt i et band. 
Slregtsur, stod forhen i garden Dit levsholm under Holstenshus gods, hvor det VE 

skifte 29.2.1832 efter gardf~ster Peder Nielsen stod i dagligstP'-:'1 i 11blaaemar. 
let F'outeral" og vurderedes til 12 Rdl. . 'iolstenshus skifteprotol' cl 1819-48). 
Ej er: Magnus Brendholm, Ved Vester Port, Faaborg. 
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25. Ur med. 2-d<2.·g;_-isv<£rk, .~.igr;.&tur t11.a.tl:cia2 ;;;verst, i'l0ller nederst pa tinkrans, hvori 
en mandsperson med en nedadvent r;t3.V i h'.ujre h L11d seende mod beskueren og sid
dende i en bad - 11&1.es t anger" - h vc-:ger si§; i takt med pendulet. Pa begge si
der heraf er der orna:nentar med d.elfin-8r . Timekrans af tin med romertal og ara
biske minutte.l, et for hv.ert 5. ;;:im:t , Viserne er af messing og med ret enkel 
udskrering. H~ ;::.1rneorranv;:~.ter med mt; -:l .L .:;skallor og symmetrisk memster. Bagski
ven er a.:f jern og bronz~rct . , Inci:>rskiven er s.f messing og punslet og har et 
planteornament udf0rt i rr" tallets fla G.e. OptrWknir,3 med n0gle - 2 ladder af 
bly. Va;rkpladern.;.' er af rr:E.ssing og brudte, .v2rkpillerne ogsa af messing er 
firkantede. 
Urkassens bagklarlnin::; er f crnye t , er i0vrigt original, buet foran med udskrering 
i grenv<:erk over forrude og sideruder. Glasset er det oprindelige. S0jler ved ur
hovedets sidc-r. Lagen her luk..'.ces med krampe, mcd .:::..s ld.gen i mellemstykket bar 
vrider med messingh ~'-'-lL~ tag. 
Farve: R0d med g;1le og bla lister, den rode farve menes at vrere den oprindelige, 
Ol!l-3nd i en anden m0rl:cre nuance. 
Blregtsur, st;;::.:Jler fra Horne (B0jden) og ke '1 f 0lges tilbage til 1838. Hans Ander
sen, '.:.usma.nd og S "2 .. ' }:er, dad 1841, gift mE."- Johanne J0rgensdatter, d0d 1835 i 
Horne., Evcdholma goQs. 
Ejer: Frk o C ~ Made:m, S0ndervej 52, B1·obyvcerk. 
(optegnet 26. 60:'.S68 ). 

Ure med 8-d0gnsverk 

26. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datovioer, repeteranordning, signeret: Mathias 
0verst, M0ller nederst pa ti.nkrans med en "a1estanger11

, der bevreger sig i takt 
med pendulet og med sideornamenter i rokoko. Timekrans af tin med romertal og 
datotal i en kreds inden for timetallene. Visere med udskaret m0nster (messing). 
Hj0rneornamenter med grenvrerk, ogsa rok oko. 
Urkassen er oprindelig og af fyr, buet formren og har toppe pa de to forreste 
hj0rner og 0verst midt for. Bladudskrering over forruden. Mellemstykkets lage 
har vrider af j ern (plade). Farve: Brl111gra med morkebrunt og gul t. 
Slregtsur i garden Lundsgaard i Horne ~ "yn, i slregten Lunds eje, maleren S0ren 
Lunds hjem. 
Ejer: Fru Birthe Moustgaard, Lundsgaard, Horne, Fyn. 
(optegnet og registreret 13.lo.1969). 

27. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og ~atoviser, samt repeteranordning . Signatur: M. 
M0ller i:werst, Diernese nederst pa tinkrans, der omgiver en fug}_ af messing, 
og har pa hver s~_de et ornament med mede.ljon med et ruandshoved i profin og 
nma.nderkant forneden. Stor .smuk timekranc. a:..' tin med smukke rorrertal og ara
bi~ke kvartertal. Sekundviseren under 12-tallet og datoviseren i abning over 
6-tallet. Visere af messing og med udskaret m0nster. Bagskiven er af messing, 
og inderskiven li.geledes messing og smukt dekoreret med en stj t:rne med en od 
til hvert timetaJ. ()[, spydsodde t'30m halvtimetegn pegende ind mor1. mellemrummene 
mellem tirr:<;) t all enc, :.nCerski vens bu..'1.d er graveret. (Kompasrose-moti v). 
Hj0rneornamenterne ~ar cirkler, hvori rosette r og grenslyng. v~rkpladerne er 
brudte o:::; n ~: !'1e3::: ing, V<Brkpillerne er runde. Bagskiven og alle ornamenter er 
bronzerede. 
Urkassen, som er af fyr, er lige forov;:;n og aar sideruder. Mellemstykkets lage 
er buet og ha r fritsta0ndc .s0 jler ved siden (een ved hver side). 
Farve: Gr0n, hulkelen r©d, f orud EE;b:·es r:-l 'llet. 
Slregtsur, testanentarisk gavl?! f r c;o_ en gard i Skeby under 0strupgaard. Efter 
slcegtsoverleveringen er uret fremsti11st i enledning af den f0rste ejers s0n 
Jens Rasmus~ens barn·ede.t, denne er nuv::·1~.=Ed {1 e jers fe.rfader. 
Ejer: Thv. gdr. Jens c::-..r . J cnse:1 , Ss c~i-~ , FT· S0:1ders0 , 
(optegnet 15.?.19:59). 
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28. Ur med 8-d0gnsverk, sekund- og datoviser srunt repeteranordning, signatur: 
M. M0ller uhrmager i Diernisse pa tinskive i en krans, som har sideorna
menter med medaljoner og grenvrerk. Stor smuk stjernekrans af tin med romertal 
og arabiske minuttal. Visere af messing, med udskalring. Hj0rneornamenterne har 
store smukke vaser med guirlander (som M. 1'.0ller-uret nr. 29). Sekundviseren 
under 12-tallet og datoviseren i abning pa inderskiven over 6-tallet, deIUle er 
af messing og har plantedekoration. Bagskiven er hvidmalet. Vrerkpladerne er 
abne og af messing •. V!m'kpillerne er firkantede og af jern. 
Urkassen, som er af fyr, er lige foroven og har sideruder. Og mellemstykkets 
lage luk:kes med vrider af jern. 
Farve: R0d med gult og sort, hul.kelen b13 , nyere, forud brun. 
Slmgtsur, hvis f0rste ejer var Hans Pedersen, den f0rste selvejende gmd. i 
Skeby sogn. Hans Pedersen, som blev gardmand i Gerskov, deltog i felttoget un
der Napoleon, k0bte uret, og siden bar det vreret i hans slregts eje. 
Ejer: Grdj. Laurids Damsted, Gyrup ved Kappendrup. 
(optegnet 14.7.1969) 

29. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser samt repeteranordning, signatur M. 
M0ller 0verst Diernesse nederst pa en tinkrans, der omgiver en s tjerne (sav
takket hjul), der bevreger sig i takt med pendulet. Pa hver side er et ornament 
med en medaljon, nmanderband og slyngvrerk der b0jer sig op om tinr.ransen. 
Timekrans af tin med romertal. Visere af messing og med udskaret rr.0nster. Se
kundviseren er under 12-tallet og datoviseren under visecentret i en abning. 
Hj0rneornamenter med store vaser med guirlander. (Ornamenter som Ja M. Brend
holms ur). Bagskiven er af messing. Vrerkpladerne er brudte og vrer :~pil.lerne 
firkantede og af jern. 
Urkassen, er oprindelig, er af fyr og lige foroven med tandsnit. Der er spor 
af et nu forsvundet topstykke. Mellemstykkets lage luk:kes med vrider. Uret har 
sideruder, rektangulr:ere. 
Farve: Brun (egetrresmaling). 
Sl.mgtsur i garden Damsbo, dens gamle navn fra Reventlowtiden. Garden har vreret 
i slmgtens besiddelse (ejerens hustrus slmgt) siden o. 1750. 
Ejer: Grdr. J. Brix, Damsbo, Fleninge, Korinth. 
(optegnet 7.7.1969) 

30. Ur med 8-d0gnsverk, sekundviser og repeteranordning. Signatur M. M0ller Dier
nese pa tinkrans, der omgiver en hane, som er nyere (f0rhen en krone) og som 
bevreger sig i takt med pendulet. Pa hver side er en medaljon ophamgt i en guir 
lande og derunder mreanderornament. (Louis XVI). Timekrans af tin med romertal 
og arabiske kvartertal. Visere af messing, ret spinkle og med u<lskaret m0nster 
Sekundviseren i tink.rans under 12-tallet har en prik for hvert sekund og et ar 
bisk tal for hver 15. prik. Hj0rneornamenterne, som al.le er ens, har rosetter 
i cirkler omgivet af slyngvmrk. Alle ornamenter er bronzerede. Inderskiven er 
af messing og dekoreret med pile ud mod timeta1lene og med pileodde som halv
timevi-sere (dekorationen minder om en kompasrose). Bagskiven som er af mes
sing, star i metallets farve. Vmrkpladerne er af messing og brud.te (abne). 
Vrerkpillerne er ogsa af messing og firkantede. Pa penduJ;ets bagsid·! star ars
tall.et (;j.ndgraveret ) 1828. 
Urkassen, som er af fyr, er oprindelig, lige foroven med topstykke med cirkel
slag (cirkelr!Ekke). Sideruder af rombisk form med oprindeligt glar> . Mellem
stykket er svagt tilspidset, lukkes med l.as med n0gle, beslag af ~em af swn
me udseende som n0glebeslaget i lasen i lagen foran vrerket. Meller!stykkets la
ge bar en strerkt tilspidset rhombe-dekoration med lasen i den stu~ne vinkel. 
Pa fodstykket, som nederst er svagt forh0jet, er arstallet 1828 p2.malet med 
dek.oration over og under ligeledes malede. Ureta h0jde er 210 cm. 
Farve : M0rker0d, nyere (udf0rt af ejerens datter, der er udlrert maler), forud 
egetrresmalet og f0r igen r0d, antagelig den oprindelige farve. 
Slregtsur. Ejerens morfaders faders ur, kom fra S0llinge ved Ringe til Fjelle
rup i Ryslinge sogn o. 1825. 
Ejer: Frugtavler Jens Andersen, Fjellerup pr. Fjellerup. 
(optegnet 19.5.1969) 
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Ur med 8-dizgusvu;rk , sekund- og datoviser samt repeteranordning. Signatur 
Mathias M0ller nederst pa timekrans af tin. Roffierske timetal, arabiske 
minuttal. Bagskiven er af messing, inderskiven er ligeledes messing deko
reret med planteslyng. Himlen bag manen er bla med hvide stjerner. Uret 
t!'!flkkes op med n0gle. 
Urkassen, der er oprindelig, er af gammel eg, n0ddebrun. LB.gen har ilagt 
rosentrm, pa hver side af lagen er der to slanke s0jler, disse er sorte 
med billedskrererarbejde og gul staffering. Urets h0jde er 240 cm. 
Uret, der er k0bt pa auktion, stammer fra et velhavende skipperhjem i Rud
k0bing. 
Ejer: Politiassistent K. E. Klevang, Pel0kke pr. Rudk0bing. 
(optegnet efter ejerens oplysninger) 

~. Ur med 8-d0gnsvrerk, dato- og sekundviser, signatur Mathias M0ller pa tin
krans omgivende en mandsfigur siddende med en stav eller stang nedadvendt 
og beviegende sig i takt med pendulet, pa hver side et ornament i rokoko sva
rende til hj0rneorna1I1enterne, disse er mi:: i en mualingskal (rocaille) i mid
ten. Alle ornamenter er bronzerede. Timekrans af tin med romertal og arabiske 
minuttal (12tal). Visere af messing med ~ dskaret m0nster. Sekundviseren i 
tinkrans pa inderskiven under 12-tallet og datoviseren ogaa pa inderskiven 
over 6-tallet i en abning. Inderskiven er af messing og smykket med ~jer an
bragt i kvadrater. Opt~ning med m~gle, denne er oprindelig. B:::gskiven er 
af messing som ogsa vmrkpladerne medens vrerkpillerne er c.f jern og firkantede. 
Slagvrerket har ikke slag5itiven pa bageste v~rkylade som ellers pa fynske stand
ure. Urkassen, som er af fyr, er oprindelig buet foroven med et kna:k 0verst og 
spor af toppe pa de to forreste hj0rner. L0vvmrksudskmring med to egegrene, der 
b0jer sig een til hver side krydsende hinanden symmetrisk under k:llEkk.et. Side
ruder med oprindeligt glas ligesom forrudens. S0jler ved siderne, bronzerede. 
LB.gen lukkes med kramper , een foroven og een forneden. Hulkel pa overgangen 
til mellemstykket, hvis lage lukkes med en lille messingkrampe, ogsa hulkel 
pa overgangen til fodstykket og nederst pa dette. 
FarV'e: Sort med gul staffering, oprindelig r0d. 
Slregtsur, stammer fra slmgtens hjem, en frestegard i Gislev by under Lykkes
holms gods, hvor uret kan f0res tilbage til ar 1829, hvor det er ruevnt som 
staende i dagligstuen vurderet til 12 Rigsdaler - det dyreste af gardens ind
bo, - ved skiftet efter davrerende ejer frestegB.rdmand Stephen Jensen, som havde 
freste pa garden antagelig fra o. ar 1800. Stephen Jensens enke Anne Torbens
datter mgtede 1830 ungkarl Hans Nielsen af Gislev, som overtog freatet pa gar
den samme ar. Hans Nielsen d0de 1857 og efterfulgtes af s0nnen Stephen Niel
sen, som d0de 1872, hvorefter hans enke Anna Andersdatter (Ane Steffens) sad 
med fmstet pa garden til sin d0d 1901. Uret arvedes derefter af hendes s0n, 
hvis datter fru Anna Peters er nuvmrende ejer. 
(Efter: Lykkesholm skifteprotokol IV 1820-1841 og Gislev kirkebog) 
Ejer: Fru Anna Peters, Teglvrerksgade 3, 2100 K0benhavn 0. 
(optegnet 1.2.1969) 

) • Ur med 8-d0gnsvmrk ~ sekund- og datoviser. Signatur M. M0ller i D~.ernesse pa 
tinplade omgivet af ring (pa fuglens plads), sideornamenter med medaljoner. 
Timekrans af tin med romertal, prikker for sekunder og arabiske tal for hvert 
kvarter (15, 30, 45 og 6o). Hj0rneornamenter med store vaser med guirlander. 
Kompaslignende dekoration pa inderskiven af messing. Bagskiven er hvidmalet. 
Ejer: Ingt:ni0r M. Schaffalitzky .de Muckadell og frue, Berlingsbe"Kkf· 3, 2920 
Charlottenlund. 

Ur med 8-d0gnsverk, sekund- og datoviser samt repeteranordning. Signatur: 
Mathias 0verst, M0ller nederst pa tinkrans, der omgiver en soldat beviegende 
sig til fods i takt med pendulet (tin), og som pa hver side har eT ornament 
i rokoko (rocaille), s+,aende i metallets farve, tin. Timekrans af t in med 
romertal og arabiske minu ::tal (12 tal) og med punkteret minutstre \ . Datoviser 
i abning under visercentret, sekundviser over dette i tinkrans un 'er 12-tallet. 
Visere af ~essins ~ed udskaret m0nster. ~j0rn~ornamenterne, som c~sa er rokoko 
(rocaille ~, star ogsa i metallets farve, tin. Uret bar 2 1 J · ~der af bly og op
tr&cn~ng ~ed ~~~:e, o; trisser a: t~, or~ginale. Gsnglodde~ er til h~jrs. 
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messing og har syrnmetrisk blomsterdekoration og strerkt punslet .i::rrund. 
Vrerkpladerne er hele og a f messing. Pillerne er firkan~ede, af jern (stal ) , 
og udsmykkede. Uret har pendul af messing. 
Urkassen er et smukt velsammenstemt origi nalt arbejde udf0rt i f yr. Den er 
buet foroven med spar af opsats og prydtop pa hvert hj0rne. I bu8ns hulke1 
0verst midtfor er en i trre udskaret rose med gren pasat. Savel u ehovedet sor 
mellernstykket og fodstyk.ket har kannelerede hj0rner med korintis··-.e s0jleho
veder i den strerkt buede hulkel. LB.gen foran vrerket gar pa tappe ,. med ens me: 
lemst ykkets lage har h:Jengsler med gennemstik. Uret har originale lase med rn 
le og sideruder, der som forruden har originalt glas. Som prydels e har uret 
over for:ruden i buen og oprindelig ogsa over sideruderne et med grenmotiv p~ 
indersiden malet glas. Kassens bagklredning har huller til fastg0relse i stuE 
vreggen i gammel tid til sikkerhed. Ur ets h0jde er 203 cm, og dets farve er r 
oprindelige almuefarve, r0d (bordeaux). 
Uret, som er fremstillet i 1790'rne, stod forhen i en gainmel fynsk bondegarc 
197l solgtes det af grosserer Dalgaard Knudsen,1 Odense til nuvrerende ejer: 
Installat0r Ernst Ovesen, Mensalgaardsvej 8, Hjallese. 
(optegnet og beskrevet 23.4.197l) 

Anmrerkning: 
Pa foresp0rgsel 3. juli 1971 om soldaten, der vandrer i tak:t med pendulet, n 
deler T0jhusmuseet ved museumsinspekt0r Inga Fl. Rasmussen: " --soldaten er 
Grenader. Den h0je spidse hue er speciel for Grenadererne, der havde som srer 
lig opgave at kaste granater. Den voldsomme bevregelse gjorde, at den almindE 
lige soldaterhat, f0rst bredskygget, senere trekantet, kom i vejen eller fa] 
af, og derfor udvikledes denne h12Jje hue 11den skygge. Grenadererne kommer frE 
i begyndelsen af 1700-tallet cg bibeholder den h0je hat, som figuren pa ure t 
til ornkring 1789. Selv om Mathias M12Jller velsagtens har lavet ur et omkring 
1790 eller endda senere, kan han udmrerket have brugt en tidligere model so:d 
Med hensyn til det tabte bens stilling, sa tror jeg, at det har vreret strakt 
ikke b0jet, sa det har set ud, som om han har gaet, nar uret gikl! . 

35. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser. Signatur M. J. ~faller eiverst , Tem:r: 
Fugit nederst pa tinkr ans, hvori bevreger sig en fugl i takt med pendu1et . Si 
ornamenter med delfinmotiv. Timekrans af tin med romertal og arabJ.. ske minut t 
f or hvert 5. minut. Forgyldte hj0rneornamenter med englehoveder. Udskarne vi 
sere af jern. Datoskive af tin. Bagskiven er af messing, indersk~ve af messi 
med planteslyng. UrkaGsen er af eg med svejfet top, maling af nyc~··~ e data. 
U:ret er k0bt, ho.r t i dlig3re staet nord for Arhus. 
Ejer: Carl Christensen, Hestehaven 6, Kolding. 

36 . Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser. Signatur M. M0ller, Diernisse pa ti 
krans, der omgiver en krone, der bevreger sig i takt med pendulet. Urskive, i 
skive og ornamenter som ovennrevnte ur. Urkassen er oprindelig med sideruder. 
ret er slregtsur og har staet i en gard i Bjerne, Horne, Fyn, hvorfra slregten 
s tammer. 
Ejer: Grdr: Hans Hansen, Romerhus, Glamsbjerg. 

3?. Ur med 8-d0gnsvrerk, dato-, sekuudviser og repeteranordning, signatur M. M0ll 
0Verst, Diernese nederst pa t i nkrans , der omgiver en kronhjort malet pa en m 
talskive, der bevreger sig i takt med pendulet. Pa hver side er et ornament m 
plantemotiv, medaljoper, guirlande og mreanderlinjea Timekrans af tin med rom 
tal og arabiske minuttal (12 tal). Visere af messing (an10bet) med m12Jnster a 
0jer pa den lange viser, udskrering af 0 jer pa den korte (timeviseren). Hj 0rn 
ornamenter med vaser, guirlander og mreanderbort. Bagskiven er e.f messing lig 
som inderskiven, denne har planteornamen og drivning (punslet). V::£rkpladern· 
er af messing og brudte, medens vrerkpillerne er af stil og firka!1tede. OptrIBl 
ningen er med n0gle. Urkassen, som er den oprindelige og af fyr, har huller 
bagklo::.--Oningen til fastg0relse . Den er l ige foran med toppe pa hj0rner ne. T•) p · 
s tykket har kryds ende bueslag , t andsnit derunder og kannelerin.'". fiden;.dern~ : 

form er parallellogram (skawe vin.~ler ) , glass et er det oprindeL . :;e , Lage11 f er 
an vrerket lukkes med l as med m~gle , l i ges om las en i mer emstykk :. : S0j l :'r ''':... 
urhovede t s sider , ogsa ved mellemst yJrJ<e t s sider, kai::nel: .. .:.~lg 010 ' • rnell ' mE '::: k -
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kets lage. Farve: Blagr0n med r0dt, gult og brunt. Ommalet af maleren Niels 
Lindberg, Nr. Broby, forhen hvidmalet, men kun kart tid, derefter nuvoorende 
farve, som er den oprindelige. Slregtsur tilbage til aret 1822, dette arstal 
star indvendig pa urets bagklcedning og henf 0res til dyrl.regebcligen pa Brahe
trolleborg, hvor ejerens oldefader, Gam var dyrlrege, fik uret af herskabet 
som prrernie for dyrkning af 1.regeurter. 
Ejer: Barbermester Ernst Hansen, Nr. Broby. 
(optegnet 26.6.1968). 

38. Ur med 8-d0gnsvoork med datoviser, uden signatur, malet urskive med romerske 
timetal og arabiske datotal. Visere med hulm0nster. Urkassen er den oprindelige, 
med cirkelrundt vindue i lagen foran vrerket. I lagens hj0rner s0lvgra musling
ornamenter af tne. Ingen sideruder. Lagen i mellemstykk:et indbuet, har intet 
lukket0j. Farven m0rkebrun, tidligere r0dbrun, med arstal og bogstaver malet 
p& indersiden af lagen i mellemstykket. Sloogtsur, der stammer f ra 0strupgard 
i Lunde sogn. If0lge traditionen skrenket af justitsrad Elias Meller til 0strup
gard til en avlskarl, der var ejerens faders morfader. 
~jer: Sogneradsformand C. P. Hovendal, 0strup, 5450 otterup. 
(NB: Pa et vedf0jet notat udtrykker L.P. Pedersen nogen tvivl, om det over
hovedet er et ur af Mathias M0ller). 

II. Niels Larsen og hans s0nner 

A. Niels Larsen 

Husmand, hjulmand, organist og urmager i Diernres. - F0dt o. 1711 , begravet 

Diernres 1793 2o/2. - Gift med Maren Hansdatter, f0dt o. 1711, b , gravet Dier

mes 1793 15/12. 

B. Laurs Nielsen 

Husmand, hjulmand, organist og urmager i Diernres. - S0n af A., f0dt 1736, be

gravet Diernres 1793 2o/2 samme dag som faderen. - Gift Diernres 1765 27/6 med 

Maren Pedersdatter, f0dt 1737, begravet Diernoos 1810 4/12 73 ar gamrnel, dat

ter af gardmand Peder Bang og Maren Povlsdatter. 
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C. Hans Nielsen 

Husmand, hjulmand, organist og urmager i Diernres. - S0n af A. , f 0dt 1740, 
begravet Diernres 1792 11/6. - Gift sst. 1777 lo/12 med Karen J0rgensdat ter, 

d0bt sst. 1753 11/7, d0d sst. 1795 13/2, datter af J0rgen St oegard. Gift 

2. gang sst. 1793 8/11 med husmand Hans Larsen. 

D. Niels Hansen 

Urmager i Faborg. - S0n af c., d0bt Diermes 1778 28/6, d0d Fa.borg 18-44 25/E 

- Gift Faborg 1808 11/6 med Johanne Andersdatter, d0bt Diernres 1777 16/11, 
d0d Faborg 1857 28/6, datter af Anders Hansen Munck i Diernres. 

Ingen af dem havd~ svende eller lrerlinge. 

A. Niels-Larsen-ure 

Ure med d0e;nvrerk 

1. Ur med d0gnvrerk, signatur Niels Larsen nederst pa timekrans af tin med rome 
og prikker som halvtimetegn. En engel med trompet for munden og en krans i 
b0jede arm med fremstrakt hand bevreger sig i kronet ring baret af flyvende 
Viserne er af messing og har udskaret m0nster. Hj0rneornamenterne har grenv 
Alle ornamenter er belagt med bladguld. Bagskiven er reblegr0n. Inderskiven 
messing med blomstermotiv, symmetrisk, og blomsterkroner ornkring n0glehulle 
Vrerkpla.derne er hele og af messing. Pillerne, som er runde, er· a f jern. Sla 
pa bageste vrerkplade. 
Urkassen, som er af fyr, er oprindeliG og buet foroven, med toppe pa de to 
reste hj0rner og 0verst midt for pa knrek og under hver top h~~ger en dre jet 
kvast, klokkeformet med riller. Under hulkelen og over sideruderne aben u::is 
ring. Urets glas er oprindeligt. Mellemstykkets lage har lat' med rn~gle og n 
lebeslag i roko'<o ligeledes ved n0glen i lagen foran vrerket. 
H0jde: 210 cm. 
Farve: Hvid (fl0defarve) med guldstaffering. Forud m0r kebrun :ner'. sort staff 
Slregtsur i ejerens farmoders slregt i Horne . 
Ejer: Dameskrredderinde Anna Madsen, Horne by, Horne, Fyn. 
(optegnet 13/10.1969). 

2. Ur rued d0gnvrerk, signatur Niels Larsen nederst pa timekrans af ;in med rome 
og prikker s om hal vtimetegn. Visere af messing med udsk~ret m0n ·3 t er. En buk 
en r ose og s tiliserede blomster udskaret i ben (nu bronzeret) t~vreger sig i 
med pendulet i en kronet ring baret af flyvende engle. Hj0rneor 1amenterne e 
grenvi:erk . Alle or namenter er bronzerede. Endvidere har uret prikker som min 
tegn . Bagskiven er af jern og bronzeret . Inderskiven har srnukke stiliserede 
blomster, symmetrisk, og n0glehullerne i rosetter, gravering (punslet). Vrer 
derne er hele og af messing ~ Pillerne, ogsa messing, er runde. Slagskive pa 
geste vrerkplade. 
Urkassen, som er velproportioneret, er af fyr og buet foroven med aben udsk 
under den strerkt buede hulkel, symmetrisk udformet. Forruden og sideruderne 
oprindeligt glas, gr0nligt og med blrerer. Ingen udskrering over sideruderne . 
gen i mellemstykket har et udsmykket handtag med klinke i en jernkasse. I 1 
foran vrerket har oprindelig vreret en las med n0gle (lasebeslag af jern, uds 
ket). Hrengslernes beslag er bredt og gennemstukket, af jern, originalt. 
Urets h0jde: 200 cm. 
Farve: sort med guldstaffering , oprindelig blat. 
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Slmgtsur i 4. generation i B0jden smedie, under Hvedholm gods i gl. tid, forud 
stod uret i de~ gaml.e Fruergaard i B0jden, hvor der var slregtsforbindelse. 
Ejer: C. Th.· Nielsen, B0jden rnaskinforretning, Horne, Fyn. 
(optegnet og beskrevet 13.lo.1969) 

3. Ur med d0gnvmrk, signatur Niels Larsen nederst pa timekrans af tin med romertal 
og spyd som halvtimetegn. En fugl af messing og ret groft udformet bevreger sig 
i takt med pendulet i kronet ring, baret af fiyvende engle. Visere med udskaret 
!110nster (m0rkfarvede, tin). Hj0rneornamenter med grenvmrk. 1Ule ornamenter er 
bronzerede. Bagskiven er af messing, inderskiven, ogsa messing, har symmetrisk 

·plantemotiv og gravering aflutter prikker. 
Urkassen, som er h0j, er af fyr og oprindelig, er buet foroven med knrek 0verst. 
Uret har sideruder og grenvmrksudskrering over forruden, symmetrisk pa r0d bund. 
La.gen i mellemstykket har store smukt udformede hamgselbeslag lagt pa indersiden, 
dekorativt, uden gennembrydning i trreet. La.gen lukkes med las og n0gle. Over 
sideruderne er en abning ogsa med r0d bund - lukket. 
Farve: Hvid (fi0defe.rve) med guldstaffering. 
Sl.regtsur, stammer fra Rudk0bing, slregt der. 
Ejer: Direkt0r Henry Traberg, Vestergade 2o, Faaborg. 
(optegnet og beskrevet 13.10.1969). 

4. Ur med d0gnv1Brk, signeret Niels Larsen nederst pa overmalet (hvid) talkrans 
med sortmalede romertal og arabiske minuttal, ogsa overmalede, sa kun kvarter
tallene er synlige, ligeledes overmalede halvtimetegn. Fugl i kronet ring ba
ret af flyvende engle. Dekorationen spredt. Visere af messing med udskaret m0n
ster. Hj0rneornamenterne har grenvrerk. Bagskive og inderskive er hvidmalede. 
Urkassen, som er oprindelig, er buet foroven og har toppe pB. de to forreste 
hj0rner. Hulkel. Mellemstykkets lltge har vrider af jern med srnukt udformet be
slag. Fodstykket har fire ben, hvorved urkassen bawes over gulvfladen~ 
Farve: Brun, alle ornamenter er bronzerede. 
Slmgtsur i garden mtr.. nr. 12 i Snave, forhen under Skovgaarde i S0by sogn. Uret 
menes at have staet i garden fra gl. tid og vmret anskaffet af gmd. Niels Isaksen 
(d0d 1815), som festede garden 1763. Han er nuvmrende ejers tipoldefader i lige 
linie, s0n efter fader, fra 1763. 
Ejer: Grd. Johannes Pedersen, Snave, Dreslette sogn, pr. Fleml.0se. 
(optegnet 6.8.1969). 

5. Ur med d0gnvmrk, signeret Niels Larsen. Fugl. Urkassen oprindelig. 
Farve: M0rkegr0n (almuegr0n) med r0de blomster. Nyere, men som den oprindelige 
maJ..eren kom ind til efter at have fjernet flere lag maling. 
Ejer: Fhv. gdr. sognefoged N. J. Eriksen, Geleted. 
(meddelt pr. telefon 22.i.1969). 

6. Ur med d0gnvmrk, signatur Niels Larsen nederst pa timekrans af tin med romertal 
og·arabiske minuttal (12 tal) og prikker som ha1vtimetegn. I kronet krans, som 
bmres af flyvende engle, en pa hver side, bevmger sig i takt med pendulet en 
mandsfigur siddende, muligvis i en bad, st0ttende handen pa en Ftav (en "ile
stanger"). Hj0rneornamenterne er alle ens og bar elynget m0nste1·. Bagskiven er 
af jern og bronzeret. Inderakiven er af messing og bar eom udsm:rkning slyngplan
ter, symmetrisk ordnet og med roset omkring n0glehullerne. Vmrkpladerne er af 
messing og hele, medens vierkpillerne er af jern og runde. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foran med drejede toppe med spid
ser pa de forreste hj0rner og foroven midt for, en et0rre. Vinduer i siderne, 
her og i forruden er glasaet det oprindelige. Udskreringer over sideruderne, 
svungne og med bagklaidning. L!gen foran vmrket lukkes med krampe, medens mel
lemstykkets lage har vrider med plade af jern. Sidstnawnte er buet af form og 
samstemt med forrudens form (urhovedets lage)". Der er hUller i urkassens bag
kl.aidning til fastg0relse i vreg, oprindelig, pa urets plads i stuen. 
Farve: Blagr0n med brune lister, forud egetrmsmalet. 
Sl.regtsur i 4. generation, stammer fra Vester Hesinge, hvortil uret er koill!let 
fra Haastrup. 
:::jer: ·f......=-. Ra2:r-~s Je!:se:-_ S:.-<.o·l~k.ke, .Jc:::~~ar~e::. T:_.-":ri.!::.C., :·r . ~.:::...~~ .. . 
(::pte~~: 2. - .:?f.3). 
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7. Ur med d0gnvrerk, signatur Niels Larsen nederst pa timekrans af tin med romer· 
tal og halvtimetegn. Fugl (meget lignende K!'2mg-urenes) bevreger sig i en aben 
ring omgivet af ornamenter med delfiner , Hj0rneornamenterne har m0nster som 
slyngvrerk (rokoko). Viserne er af tin og har udskrering, disse og a l le orna
menter star i metallets farve (tin). Bagskiiren er af messing ligesom inder
skiven, denne med plantedekoration (sumpplanter). 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foran med gremrrerksudskrering 
over forruden og sideruderne. 
Farve: Sort med gule lister. 
Slregtsur, stammer fra Avernak0. 
Ejer: Installat0r Poul Jergensen, Diernres, Faaborg. 
(optegnet 8.5.1968) 

8 . Ur rned d0gnvcerk, signatur Niels Larsen nederst pa timekrans af t i n med romer· 
tal og arabiske minuttal, et for hvert 5. minut. Prikk.er som habtimetegn 
pryder timekransene .En engel med krans i hejre hand og trompet i Yenstre fre1 
ad rettet bevreger sig i takt med pendulet, og er omgivet af en k ronet ring b; 
ret af flyvende engle. Viserne er med udskrering. Optrrek:ning sker med n0gle. 
Hj0rneornamenterne har slynget m0nster. Bagskiven er r0dmalet, inderskiven 
messing, har planteslyngninger, symmetrisk. Vrerkpladerne, som er hele, er af 
messing. Vrerkpillerne er runde og af jern. 
Urkassen, som er den oprindelige, er af fyr og buet foran med toppe pa hj0r
nerne. Farve: livid med gule lister, forud brun. 
Slaigtsur, stammer fra Katter0d, hvor en tidligere ejer, Peter Dreier, brugte 
urkassens bund som gemmested for snapseflasken. 
Ejer: 
Svend Rosenlund, Assensvej 75, Faaborg. 
(optegnet 8.5.1968) 

9. Ur med d0gnvrerk, signatur Niels Larsen nederst pa timekrans af tin med romer 
arabiske minuttal (12 tal). Visere med udskrering, optrrek med n0gle. Halvtime 
Kronet ring, hvori en siddende mandsfigur ( 11ilestanger 11 ) bevregPr sig i takt 
pendulet, breres af flyvende engle. Dekor<:;. tionen er meget udspilet og spredt. 
Hj0rnedekorationer af bly med slynget met- aster. Bagski ven er af messing , inde 
skiven er ciseleret. 
Den 121verste del af urkassens hoved med toppe er fornyet af ej<:ffens fader, s o: 
var t0mrer. Uret har sideruder. 
Ejer: Fru Marie Andersen, Pejrup ved Faaborg. 
(optegnet juni 1967) 

lo. Ur med d0gnvrerk, signer et Niels Larsen neder,s t pa timekrans af ti.1 rne6. romer 
og prikker som halvtimetegn. &~ rytter til hest i trav blresend e i trompet rne1 
kvast bevreger sig i takt med pendulet i en kronet ring baret af flyvende enc 
Optrrekning med n0gle. Visere med udskrering. Hj0rneornamenter med s lyngvrerk. 
Vrerkpladerne er af messing og hele. Vrerkpillerne er af jern og r u:de. Bagski 
ven bronzeret . I nd·CJrs! . .;:iiren med plantedekoration. 
Urkassen er den oprindelige, buet foran med knrek foroven. Spor a toppe pa 
hj0rnerne ,, Under knrek:ket 0verst i buen hrenger en drejet kvast og '1.er er spar 
lignende kvaste under de to forreste hj0rner. Under buen og 0verst i siderne 
der grenvrerksudskrering. Uret har sideruder, glasset her og i forruden er gam 
melt. Farve: hvid med gule lister, forud brun og gule lister. 
Slregtsur , stammer fra Lydinge ga~le trreskomandshus. 
Ejer: Edith S0gaard, Egneborg pr. Korinth. 
(optegnet 13.5.1968). 

11. Ur med d0gnvrerk, signeret Niels Larsen nederst pa timekrans af tin med romer 
ske timetal, arabiske minuttal og prikker som halvtimetegn. Visere med udska 
ret m0nster. Optrrekning med n0gle. 2 ladder. En kongekrone i en kronet ring 
baret af flyvende engle bevreger sig i tak:t med pendulet . Hj0rneorna~enterne 
er alle ens udformet i slyr1gva~rk . Vregpladerne er hele og af messing, medens 
pillerne er ru11de og . af j erno 
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Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foran med en abning, hvori en 
kugleformet top, lignende toppe pa de·to forreste hj0rner, og under disse er 
drejede kvaste; pa de bageste hj0rner er der spor af toppe. 01,er forruden og 
sideruderne findes smukke udskreringer, gennembrudte, med en plade midt for 
under topstykkets abning. Savel lagen foran vrerket som mellemstykkets lage 
har smukt udformede n0glebeslag af messing og mellemstykkets lage ha.r pa in
dersiden smukt udformede hrengselbeslag. 
Fodstykket er svejfet. 
Uret er hvidmalet, forud brun egetrresmaling. 
Slmgtsur, stammer fra. Faa.borg, hvor det bar tilh0rt sparekassedirekt0r H. Bager. 
Ejer: Fru Anna Bager, Hjallesevej 59, 1., Odense. 
(optegnet 9.8.1968) 

12. Ur med d0gnv!EI'k, signatur Niels Larsen nederst pa timekrans af tin med romer
tal. og prikker som balvtimetegn. Hvert andet mell.emrum mellem minutstregerne 
er skraveret. I ta.kt med pendulet bevreger sig en ma.ndsperson i en bad med svung
ne stavne "alestanger" i en kronet ring baret a.f ilyvende engle; hele orna.mentet 
er bronzeret. Viserne er af messing og med udskaret m121nster. Hj0rneornamenterne 
har usymmetrisk m0nster (rokoko) og er bronzerede. Bagskiven er af jern og bron
zeret. Inderskiven, som er af messing, er ciseleret (punslet) vandret og bar 
udsmykning med blomsterplanter, symmetrisk, med n0glehullerne i blomsterkroner 
og med en ring.omkring visercentret. Vmrkpladerne er af messing og hele, medens 
verkpillerne er runde og af jern. 
Urkassen er oprindelig, af fyr, og buet foroven med toppe pa de forreste hj0rner 
og derunder drejede kvaste, midt for foroven er et knelt med en top over og der
under en kvast af lignende udseende som dem pa hj0rnerne, alle kvaste er for
gyldte. Uret har sideruder af form som ~orruden og har originalt glas, som er 
mal.et med m121rk (antikbla) farve. Der e~ lydabninger over sideruderne og aben 
grenudskmring i buen over forruden. S0jler ved urhovedets sider. Forrudens lage 
har som lasebeslag en plade, medens mellemstykkets lage lukkes med udvendig 
vrider af t~, anbragt foroven, forhen en las med endnu bevaret lasebeslag af 
samme stil som beslaget i forrudens lage; denne gar pa tappe. Fodstykket har 
hu1kel foroven. 
Farve: livid, nyere ma.ling, forud gul.brun. 
Ureta historie: nrermere oplysninger ved ejeren. 
Ejer: Jens .Larsen, L0rup pr. Ringe. 
(optegnet 23.8.1968) 

13. Ur med d0gnvrerk, signeret Niels Larsen. Timekrans af tin med roxn'3rtal. Visere 
med udskaret m0nster. En rytter med trompet for munden bevmger Eig i ta.kt med 
pendulet. 
Urkassen, nmppe original oplyser ejeren, og videre, at den er b1"et foroven og 
har nyere maling, hvid. Uret er k0bt i Assens i 1930rne, men stammer fra Vedstaa
rup Teglvrerk ved Turup. 
Ejer: Fabrikant P. H. Knudsen, Helgavej 38, Odense. 
(ejerens medd. ved telefon 19.1.1969) 

1 1+ . Ur med d0gnvrerk og repet eranordning , si gneret Niels Larsen nederst pa t imekrans 
af tin med romertal og arabiske minuttal (12 tal) og halvtimetegn. 
En svrevende engel af messingblik, forarbejdet af ejerens fader fhv. lrerer Chr. 
Wamrnen, har erstattet en tidligere figur, der i en kronet ring baret af flyvende 
engle bevrngede sig i takt med pendu.let. Messingvisere med udskaret mamster. Hj <ff
neornamenterne er som alle ornamenter af bly og fors0lvede. Bagskiven er en bron
zeret messingskive, inderskiven er ogsa af messing og bronzeret. Urets optrrekning 
sker med snor, og der er kun eet lod, af bly, som bade er gang- og slaglod. 
Vrerkpladerne er af messing og hele, medens vrerkpillerne er af j P~n og runde. 
Urke.ssen, som er oprindelig, er af fyr " 5 buet foroven med spor c f toppe pa de 
to forrest e hj0rner. Hulkel i buen foro' en samt pa overgangen t ; ~; . mc,·l lemstykke ' 
og igen pa overgangen t il fodstykket. Uret har sideruder, ret r . ore . og 1:::>d op
rindeligt grenlige glas. La.gen foran vrerket har krampe (oprir~--': e :'. ig :· L'e c'Jer_ E i.a
g i:;n i ::::ellemst:ykket har las (oprindelig ) med negle. Et ovalt '- ·'O:::ci::.' E~ :· --::.- -i.ue 
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mellemstyk.kets lage tjener til syne for pendulet. I h0jde med dette vindue ha 
uret en lormne i hver side til for0gelse af pladsen for pendulsvingningerne. 
Farve: R0dbrun (mahognifarve) med m0rke stafferinger. 
Slregtsur, stam.~er fra Pek.kehuset, Skaarup Strand, Ore sogn, derfra til Vierne 
Haarslev sogn, hvorfra uret 19o9 kom til Krerby skole ved Mariager og derfra t 
Tabjerg ved Harndrup 1937 og 1959 til villa Krerbo i Fjelsted. JS62 lod ejeren 
uret istandsrette hos urmager Chr. Andersen og s0n, Kongensgade 6, Odense, hvc 
ved uret fik ny sprerv og tapper poleret ., samt 20 nye lejer indsa t m. m. 
Ejer: Irererinde Agnes Wamrnen, Krerbo, Fjelsted. 
(optegnet 9.lo'.1968) 

15. Ur med d0gnvrerk, signatur Niels Larsen nederst pa timekrans af' tin med romert 
og arabiske minuttal (12 tal). Halvtimetegn, liljer. Uret har visere af messi 
med udskaret m0nster, ret enkelt. I takt med pendulet bevreger .sig en h0jreven 
flyvende engel med trompet for muJ1den og en krans i den b0jede h0j re arm. Fig 
ren er omgivet af en krans, der har en krone foroven og breres a f flyvende (sv 
vende) engle, en pa hver side. Hj0rneornamenterne har grenvrerk og: er c·f ud f or 
ning typisk for ure med d0gnvrerk af denne mester. 
Vrerkpladerne er af messing og hele, - pillerne · er af jern og firt antede. Uret 
eet lod for gang og slagvrerk og har optrcekning med snor og ring ' f bly. LoddE 
har original trisse af trre. 
Urkassen er oprindelig, er af fyr og buet foroven med en abning, hvori er en 
smukt udformet opsats. Udskreringen under hulkelen over forruden '"'r fornyet, 
vrerksudskrering, medens udskreringen over sideruderne er rokoko, oprindelig og 
meget smuk. Disse ruder sidder i sma lager, som kan abnes med originalt lukkE 
t0j. Hulkel pa overgangen til mellemstykket og fra dette til fodstykket. 
Lagen i mellemstyk.ket har n0gle, original, las og smukt udformet n0gleskilt a 
jern, sortmalet. 
Farve: Almuered, fornyet efter den oprindelige farve og med ultramarinbla sta 
ring. 
Urets h0jde: 200 cm, , cirka. 
K0bt. 
Ejer: B. J. Saurbjerg, Slotsm0llen, Kolding. 
(beskrivelse efter besigtigelse 28.2.1970) 

16. Ur med d0gnvrerk, signeret Niels Larsen nederst pa timekrans af tin med romert 
og arabiske minuttal for hvert femte minut samt stiliserede blom3ter som halv 
timetegn. I en kronet ring baret af svrevende engle bevreger en f ugl sig i takt 
med pendulet. Hj0rneornamenter med ansi~t er i midten, af bronzeret bly. Time
krans af tin med romertal og stiliserede blomster som halvtimet egn. Visere af 
messing med udskaret m0nster. Urkassen af fyr, buet foroven, med abning 0ver E 
midtfor. Sideruder, hvoraf den ene samt forruden har den opri~delige gr0nli gE 
glas. Farve: grem (nyere), flere lag maling er tidligere taget af, og der 
findes tulipaner og liljer under den nuvrerende maling. K0bt af pr ivat. 
Ejer: Georg Jensen, Stolpeager 36, 2670 Greve Strand. 
(optegnet 1979 af Gerda Rost) 

u·.~e med 2-d0gnsvrerk 

J7 . Ur med 2-d0gnsvrerk, signeret Niels Larsen nederst pa timekrans a < tin med rorr 
talo En rytter med trompet, blresende en fanfare hesten i bevregels e, i kronet 
ring baret af flyvende engle .. Optrrekning med n0gle. Visere med udskaret m12mst 
Urkassen, som er oprindelig og af fyr, har en hjerteformet, nu lukket, udskrer 
over sideruderne og der er spor af toppe pa de to forreste hj0rner. 
Slregtsur, stammer fra Diernres, Katter0d, og har tilh0rt bmd Hans Nielsens fan 
i B0gebjerg skovl0berbolig under Holstenshus. 
Ejer: Fabrikant N. H. B0gner, B0gebjerg, Vester Aby. 
(optegnet 18.9.1969) Uret blev fotograferet 18.9.69 af :red~ Edvard Andersen, 
Fyns Tidende, Faaborg. 
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.8. Ur med 2-d0gnsvrerk signeret Niels Larsen nederst pa timekrans af tin med romer 
ske timetal og arabiske minuttal samt halvtimetegn. I takt med pr,ndulet bevreger 
s ig en basunblresende engel med en krans i handen omgivet af en kr onet ring ba
ret a f flyvende engle. Visere med udskrering, hj0rneornamenter med slyngvrerk. In
derskiven med ciselering og planteornament. Urkassen af fyr, bue t foran og med 
sideruder, lagen i mellemstykket lukkes med las og n0gle. Farve: Hvid med guld
lister, tidligere almuer0d. Uret stammer fra afd0de Jens Hansens slregtsgard i 
R0~me og har ikke staet andre steder, f0r det blev erhvervet af ejeren: Maler
mester A. Juul Pedersen, Stenstrup, Fyn. 
(Optegnet 1968). 

fre med 8-d0gnsvrork 

.9. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser, signatur Niels Larsen nederst pa tin
krans omkring en basunblresende engel med en krans i handen, bevregende sig i takt 
med pendulet; denne tinkrans har 0verst en ruder omgivet af streger (sma strB.ler ) . 
Uret har timekrans af tin med romertal og arabiske minuttal, et f? r hvert 5. 
minut, buet minutstreg og kl0verlignende halvtimetegn. Omkring tinkr ans en med 
signaturen har uret ornamenter med delfiner, medens hj0rneornament erne har 
usymmetrisk grenvrerk (rokoko). Viserne er med udskrering. Bagskiven er af mes
sing og star i metallets farve, ogsa inderskiven er af messing og har pl ante
motiv med n0glehullerne anbragt i blomsterkronerne og sekundvi serne bevreger sig 
med en syvtandet stjerne som baggrund. 
Vrerkpladerne er af messing og hele, medens vrerkpillerne er runde a f j ern og med 
m0nster. 
Urkassen er af eg og buet foran med en abning, hvori en top, desuden t oppc pa 
alle fire hj0rner. Sideruderne kan abnes, er med maner og kramper . Glasset i 
disse og i forruden er oprindeligt og har blrerer. Mellemstykkets lage lukkes 
med las, hvis beslag er af messing og i rokoko ligesom beslaget ' ed lagen foran 
vrerket. Hamgslerne i mellemstykkets lage er tappet ind. Fodstykk<':t er svejfet. 
Urets farve: Uret star i egetrreets naturlige farve, men forhen h n. r det haft en 
orange farve. 
Slregt sur, stammer fra slregtninge i Bogense. 
Ejer: Gartner Otto Nielsen, Otterup. 
(optegnet 23.3.1968) 

'.0. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser samt repeteranordning, signer et Niels 
Larsen nederst pa timekrans af tin med romertal og halvtimetegn (stiliserede 
blomster). En engel med en krans i handen blresende i basun bevreger sig i en 
tinkrans uden indskrift, sideornamenter med delfiner. Hj0rneornamenter med 
grenvrerk, alle ornamenter er bronzerede. Visere med udskrering. Bagskiven er 
af messing og inderskiven med plantemotiv (surnpplanter). Vrerkpladerne er hele 
og af messing. Vrerkpillerne er runde, af jern. Optrrekning med n0gle. Urkassen 
buet foran med knrek, er oprindelig og af fyr. Der er toppe pa de to forreste 
hj0rner. Sideruder. Urhovedets lage lukkes med n0gle, beslaget rokoko, lige
som beslaget ved lasen i mellemstykket. 
Farven r0dbrun, ikke oprindelig . 
Slregtsur har arstal 1754 pa indersiden :0

. •· lagen i mellemstykket. Stammer fra 
Dragsmosegard i Vester Skerninge Nerremark. 
Ejer: Fru Marie Granh0j, Hellemose, Korinth. 
(optegnet 13.5.1968) 

2.. Ur med 8-d0gnsvrerk signeret Niels Larsen, sekund- og datoviser samt repeter
anordning. Signatur nederst pa tinkrans, der omgiver en engel med basun. og 
krans, denne tinkrans har i:werst en ruder og et smukt udformet or:1amer~':. pe. 
hver side. Timekrans af tin med romertal. Hj0rneornamenter. InC: er• ,kive:1 he ,~ 

et m0nster med tanglignende plant er, medens en stjernedekoration .indes o~
kring sekundviseren. V~rkpladerne er hele og ~f messing. Vrerkpill rne er af 
stil med dekoratior:. bestse::lde af indskarne ri:ige og !!led fortyk.~el e p3. -:::.:. ~ e:-:.. 
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Urkasi:;;en. er den oprindelige, buet foran og har sideruder. La.gen i mellemstyk} 
lukkes med las, hvortil rn13g;J_en har samme prydelser som vrerkpillerne. Beslagei 
af jern og handsmedet. Toppe pa urhovedets hj0rner . 
Farve: Bla (nyere farve), forud egetrresrnalet. 
Slregtsur fra Vestergard i Marslev. 
Ejer: Installat0r Kaj Christensen, Maral ev. 
(nedskrevet efter mundtlig meddelelse af ejeren, februar 1968 ) 

22. Ur med 8-d0gnsvrerk, dato- og sekundviser, signeret Niels Larsen pa tinkrans 
under pendulet. En tretakket krone bevreger sig i ta.kt med pendu1et. Timekran: 
af tin med romertal og arabiske tal til 60 (sekundtreller) yder,s t . 
Slregtsur. 
Ejer: Lehnsgrevinde Schaffalitzky de Muckadell~ Arreskov. 
(meddelt af ejeren 20.1.1969) 

23. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser og repeteranordning, s ~ .gneret Niels 
Larsen nederst pa tinkrans, hvori en fugl (ikke oprindelig) og e. ,rerst en dob 
belt 4-~kant, kvadr at ~ st ~.ende pa den ene vinkelspids med ciseler ing. Ved hve 
side er et ornament med delfirunoti v. Timekrans af tin med romer~ al og arabis: 
minuttaL Halvt imetegn (blomstermotiv). Visere af messing med udskaret m0nst 
Hj0rneornamenterne er med grenslyng. Sekundviser under 12-tallet og datovise 
i abning under visercentret. OptnPkning med n0gle. Inderskiven har blomster
motiv med hullerne til optrrekning i blomsterkroner. Bagskiven er af messing. 
Urkassen, som er oprindelig, er af eg og star i trreets farve og har siderude 
Den er buet foroven med abning, hvori er en top i rokokostil. Hele urkassen 
dyllet sammen. Beslagene ved mellemstykkets las og ved lagen foran vrerket er 
messing i rokoko. 
Urets h0jde: 229 cm. 
Uret er k0bt antikvarisk 1939. 
Ejer: Assurand0r Walter Nielsen, 0stre Stationsvej 4.4, Odense. 
(optegnet nov. 1967) 

24. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekundviser og repeteranordning, signatur Niels Larsen n 
derst pa tinkrans, der omgiver en 10vefigur liggende pa en gr0n flade i en o 
lysegra skive anbragt pa en sort plade, der bevreger sig i ta.kt med pendulet. 
hver side heraf ses et ornament med en rJedaljon med en person i brystbill ede 
ansigtet vendt mod tinkransen; disse medaljoner er ophrengt i guirlander, der 
grenvrerk 10ber op i en spids, som fra hver side runder sig op om tinkransen 
at m0des foroven. Disse sideornamenter er i en falset ramme - ant agelig tin . 
har timekrans af tin med romertal og arabiske minuttal (12 tal) og prikke r E 

halvtimetegn. Hj0rneornamenterne er alle ens og har en vase, hv::irover ses er 
opsats med en kugle pa stilk, i spidserne ses cirkler omgivet a f grenvrerk. t 
ornamenterne har bla, brune, gra, gr0nne og n~de farver. Vaserne har ·, )l at, e 
gult og r0dt, men selve vasen er bla med gult band foroven. Bagsl:iven er n f 
sing · og star i metallets farve. Inderskiven, ogsa messing, er c· s eleret og l 
sl;yngede planter, symmetrisk anbragt med n0glehullerne i blomste rkroner cg v 
sercentret i akantus (fligede blade). Sekundviserens tinkrans orr :: iver en 7-1< 
tet s tjerne pa vinkelformet ciselering. Viserne har udskaret m0ns t er og er 1 
Va;rkpladerne er hele og af messing. Va;rkpillerne, som ogsa er a f messing, el 

dekorerede . Urkas sen er oprindelig, af fyr, og har huller i bagk l redningen tj 
fastg01·else. Den er buet foroven med et knrek 0verst og der er toppe (drejede 
kugler) med midterband pa de to forreste hj0rner; spor af en lignende dekor< 
ses pa knmkket. Uret har sideruder med svungne lydabninger over lukket med i 
finerplader (nyere). Uret har fjederlase. 
Farve: Nyere, a.lmuegr0n med r0dbrune stafferinger cg med blomsterdekoration 
(almueblomster) pa buen over forruden, pa mellemstykkets lage og pa fodstykl 
udf0rt af maleren Niels Lindberg, Nr. Broby. 
Slmgtsur, stammer fra. en gard i Horne, Fyn, hvor det t ildel t es e j er en som f: 
prmmie for vel udf0rt landbrug. 0verst pa indersiden af mellemstykkets lage 
indskaret: Anno 1784. 
Ejer : Maskirunester Erling Hansen, Hedelundsvej 11+, Stigeo 
(optegnet 19.8.1968) 
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7. Ur med 8-d0gnsvie:rk, sekund- ·og datoviser, repeteranordning. Signatur Niels 
Larsen nederst pa tinkrans, hvori en fugl bevmger sig i takt med pendulet. 
Sideornamenter slynget grenvrerk. Timekrans af tin med romertal for timer, 
arabiske tal for minutter (12 tal). Hj0rneornamenter med planteslyng. Alle 
ornamenter er bronzerede. Bagskiven af messing er cisel.eret med Cle to hul
ler til optrmkning i blomsterkroner. Sekundviseren i tinkrans under romertal 
12 med arabiske sekundtal. (6 tal), inderskiven prydet med syvtakket stjerne. 
Datoviser pa bagskiven over romertal 6. v~rkpladerne er hele, vmrkpillerne 
er runde, de to 0verste af messing, de to nederste af st~. Alle er srnukt 
ciselerede. 2 lodder og optnekning med n0gle. Urkassen er af fyr og oprinde
lig, buet foroven med top i udskrering i midten af buen. Urets farve er sort 
med guldstafferinger, den fulde h0jde er 218 cm. 
Uret er s~gtsur og er arvet efter ejerens bedstemor. Ejerens bedstefader, 
forpagter pa herregarden Hvedholm ved Faaborg, Christian Clement, kebte uret 
pa egnen sammen med 6 andre ure. Han blev ved at finde det ene smukkere end 
det andet. Dette ur er k0bt o. 1898. Efter hans d0d stod uret hos ejerens 
bedstemor og mor i Bjerne ved Hvedholm og efter de var d0de arvede ejeren 
uret. Ejeren fortaliler at hullet i 0verste hj0rne af urskiven er et skudhul 
fra sidste krig, glasset foran urskiven var heldigvis fjernet da det skete 
(pa det tidspunkt). 
Ejer: Fru Alice Goting, Borgmester Schneidersvej 83, Holte. 

). Ur med 8-d0gnsvie:rk, dato-, sekundviser, repeteranordning og spilleva!rk signe
ret Niels Larsen Diernese pa buet tinpl~de over timekransen. Denne er stor og 
bred, har romertal og halvtimetegn (stiliserede blomster). Sideornamenterne 
har grenvrerk og delfiner. Hj0rneornamenterne er ret spinkle med englehoveder 
i midten. Al.le ornamenter er bronzerede. Viserne er ret spinkle og har udska
ret m0nster. Inderskiven har 3 huller til optrmkning, et til gungvrerket, et 
til slagvrerket pa hver side af visercentret og lidt oven for dette, samt et 
til spillevie:rket til h0jre og lidt neden for visercentret. Under dette er ab
ningen med datotallet. Inderskiven er af messing og bagskiven ligeledes mes
sing, begge i metal.lets farve. 
Vmrkpladerne er af messing og hele, den bageste er formet efter spillevrerkets 
plads i urets h0jre side, set, nar man star vendt mod urskiven. V'M'kpillerne 
er ret svmre, af messing og dekorerede med ringe. 
Spillevrerket spillede en kort melodi hvert kvarter, oplyser urets ejer, i hvis 
hjem og familie der var en rmkke d0dsfald i arene o. 1910, forho1dene gjorde sa, 
at spillevrerket fjernedes og uvist hvorhen. 
Urkassen er af fyr og oprindelig, buet foroven, oprindelig med topstykke, som nu 
er fjernet af hensyn til urets betydelige h0jde, som var en hindring for dets an
bringelse i omgivelser, det ikke var beregnet til oprindelig. 
Uret har sideruder, som i begge sider er oplukkelige og har gammelt brungr0nt glas. 
Mellemstykket har ud for pendulet et vindue af form som en ligebuet trekant med 
den spidse vinkel nedadrettet. Fodstykket er afkortet af pladshensyn; som prydel
se bar det en plade med afrundede hj0rner, kun de 0verste er bevarede. 
Farve: Gulgr0n, ikke oprindelig, farver forud kendes ikke. 
Uret ejes af grdj. L. P. Hansen, Mosegaard, Ore pr. Aarslev, hvis morfader k0bte 
uret til Langagergaard i Allerup fra en herregard pa auktion o. ar 1900. Fra 
Langagergaard kom uret til Mosegaard 1971. 
(optegnet efter bes0g i Mosegaard 8.lo.1971) 

7• Ur med 8-d0gnsvrerk, sekundviser og repeteranordning, signeret Niels Larsen 
pa tinkrans, der omgiver en venstrevendt flyvende fugl, som bevreger sig i 
takt med pendulet. S:ideornamenterne er bronzerede og har delfine :c . Tirnekrans 
af tin med romertal og arabiske mi nuttal og spydodde som halvtimetegn . Hj0r ne
ornamenterne, som ogsa er bronzerede, har slynget mr2mster. Viserne har udska
ret m0nster og er af tin (stil?) To ladder og optrrekning med original n0gl e . 
Sekundviseren er under 12-tallet. Bagskiven er af messing, star :~ metallet s 
farve. Inderskiven, ogsa af messing, har symmetri sk plantemotiv . '/~rkpler:L?r:-ie 
er af mess ing og hele, va:rkpiller ne, som er dekorerede, s::,rnes o:-.:• '. at -.: :::Te a f 
messing. Urkassen af fyr er den origin.al e , lr-~ ": foroven med to:,: ' e pa a _1 - -·ire 
hj0rner. Ingen sideruder. :Forrudens glas synes at v=re det o~r~ _:_ l:.ge !::;. :0 :- -
an f:igle~ e-4; oval-: OTI~et r:lEr~e, ~:1::.~gv:..2 e:. varerrz,..ke 1 20~ f-i..:..f"le~ l:.~eE c~ 
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ind bag. Lagen foran vrerket lukkes med krampe og har dobbelte s0jler ved sid 
ne. La.gen i mellemstykket har gennemstukne hamgsler og lukkes med en kl inke 
krampe med smukt udformet beslag savel udvendig som indvendig. K1 inken dreje 
med en ring. Indersiden af lagen er blagr0n, muligvis urets oprindelige farv 
Den nuvrerende farve er brun (egetnesmaling ) . Fodstykket er del t og har sve jf 
i midterste del. Slregtsur i ejerens hustrus slregt og har staet i garden Eske 
i Ha.re, Tanderup sogn, fra garnmel tid. Ejer: Gardejer Erik Lerche-Simonsen, 
Eskelund, Hare, Gelsted. 
{optegnet og beskrevet 21.lo.1969) 

B. Lars Nielsen-Ure 

Ure med d0gnvrerk 

1. Ur med d0gnvrerk, signatur Laurs Nielsen. I en kronet ring baret af f l yvende 
bevreger sig en blomstersmyk:ket "bad" med en engel holdende et flag . Sideorne 
ter. Timekrans af tin med romertal og arabiske minuttal (12 tal). Hj0rneor ne 
terne er fletvrerk af ranker. Visere af messing med udskaret rnem.ster. 2 blylc 
optrrekning med n©gle. 
Urkassen er af fyr, buet foroven med sideruder. Urets fulde h©jde er 208 cm. 
Farve: M0rkebrun, forud hvidmalet, f0r det r0dbrun og endnu tid1i gere bla. 
Om urets historie oplyser ejeren: "Uret stammer fra M0rkebjergga "d ved Svan~ 
ninge, og herfra er det komrnet til Hansesodde ved arv. Hansesodde ved Katte
r0d er min kones barndomshjem, og herfra er uret komrnet i vores besiddelse. 
Hvornar det er kommet til M0rkebjerggard ved vi ikke bestem:t. Det siges "alt 
at have vrer et pa M0rkebjerggard, som blev udflyttet fra Svannin.ge i 1850". 
Ejer: Birte og Hans Dinsen-Hansen, Jeller0dparkvej 16, Kok:kedal. 
(optegnet 16.8.1968) 

~ . Ur med d0gnvrerk, uden nummer, arstal eller stedsbetegnelse, signeret Laurs 
Nielsen nederst pa timekransen, som er af tin og er med romertal og arabiske 
minuttal · (12 tal). Optrrekning med n0gle. Visere med udskaret m0nster. Fugler 
en due, med 10ftede vinger, ikke oprindelig. Hvad der oprindelig har vreret i 
dens sted vides ikke. Fuglen bevreger sig i en kronet ring, baret af flyvende 
engle. Timekransen har prikk.er som halvtimetegn, ganske som Hans Nielsen ure 
fra Vestfyn. 
Hj0rneornamenterne har grenslyng. Urkassen, som er original, er buet foran c 
har sideruder. La.gen i mellemstykket lukkes med vrider af jern. Farven hvid 
guldstaffering, forud brungr0n, ikke original. 
Uret, som er k©bt i Vester Hresinge af e j erens svigerfader, starnmer fra garde 
Skyggelund i Haastrup, Brahetrolleborg .~rngn • 

. Ejer: Gdr. Sofus Kristoffersen, Stougaard, Dier:nres, Faaborg. 
(optegnet 1968) 
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·e med 2-d0gnsvrerk 

Ur med 2-d0gnsvrerk, signatur Laurs Nielsen nederst pa timekrans af tin med ro
mertal og arabiske minut t al (12 t al), dobbelt minutstreg og prikker som ha.lv
timetegn. Uret slar foruden timeslag ogsa halvtimeslc' g, En rytt er "messing
blreser" rider i tak:-t med per..dulet, h0jreveri0t, i en kronet ring baret a f f ly
vende engle. Viserne er af messing cg har udskaret m0nster. Hj0rneornament er
ne har grenvrerk. 
Urkassen, som er af fyr, er oprindelig, dog er fodstykket fornyct, da det gam
le var ormredt. Uret har sideruder hvorover udskrering, som over iorruden, symme
trisk delt under knaikY::t i den buede overdel med huJ.kel. Urets fulde h0jde er 
215 cm. Farve: Hvid, forud stod uret i de oprindelige farver gr0nt og r0dt. 
Slregtsur, stam;ner fra H0bbet, en skovarbejderbolig ved Korinth. 
Ejer: H. Jensen, Savskrereri, Trollevej 5, Korinth. 

Ur med 2-d0gnsvrerk, signatur Laurs Nielsen nederst pa timekrans af tin med ro
mertal og prikker som halvtimetegn. En engel med trompet bevreger sig i takt med 
pendulet i kronet ring, baret af flyvende engle, oprindelig, nu 1971 bortkommet, 
uvist hvorhen, og intet ses i dens sted. Ornamentet er bronzeret, hvad ogsa hj0r
neornamenterne, med grenvrerk, er. Uret har 2 visere, begge af messing, og med 
udskaret m0nster. Inderskiven, som har smukt symmetrisk plantemotiv, er af mes
sing og har 2 huller til urets optrrekning med n0gle, denne er oprindelig. Bag~ 
skiven er af jern og bronzeret. 
Urkassen er oprindelig, af fyr, og buet foroven med sideruder, i0vrigt alminde
lig, typisk fynsk, fra 1700-tallet. 
Farve: Egetrresmaling, forud ukendt farve. 
Urets historie: Garden h0rte fra gammel tid under Brahetrolleborg , Reventlow, 
som dens navn Frydenshjem, antyder og d;:; den 1884 k0btes af grdj. Hans Erik 
Jensen og hustru, nuvrerende ejers forrel tlre, som begge kom fra Langeland, fulg
te uret med i k0bet, da det stod i garden og h0rte de tidligere beboere, den 
gamle slregt til - oplyser urets og gardens nuvrerende ejer: Grdj. Anton Jensen, 
Frydenshjem, H0jrup, Hillerslev sogn. 
Urets f0rste ejer i Frydenshjem antages at vrere Isaac Hansen, hvis hustru Jo
hanne Pedersdatter d0de i januar 1806. Ved skiftet efter hende 18. februar sam
me ar i arvefrestegarden Frydenshjem i H0jrup by nawnes: "I Dagligstuen. Et 48 
Timers Klokkeverk med Futteral vurderet til 16 Rd." 
Kilde: Brahetrolleborg Skifteprotokol 1784-1806 III fol 1445. 
(optegnet 8.10.71) 

Ur med signatur Laurs Nielsen. Nu med hjemsted i Odense, tidliger e S0nderborg. 
Ejer: Kirstine Ravnl0kke , Bulowsvej 24, Odense. 
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C. Hans Nielsen-Ure 

Ure med degnvrerk 

1. Ur med d0gnvrerk, signatur Hans Nielsen nederst pa timekrans af tin med romer1 
arabiske minuttal og prikker som halvtimetegn. En rytter med trompet (hornbla 
bevreger sig i takt med pendulet i en kronet ring baret af flyvende engle. Vi~ 
med udskrering. Hj0rneornamenter med rokokom0nster. Vrerkpladerne er af messin€ 
hele, vrerkpillerne er af jern og tilspidsede (runde). 
Urkassen er oprindelig og af fyr, er buet foran med knrek 0verst midt for og l 
spor af toppe pa alle fire hj0rner. Gremrrerksudskrering over forruden. Uret he 
sideruder. Farven var forhen brun. 
Slregtsur, stammer fra garden Heleneh0j i Vester Aaby under Holstenshus gods, 
kan f0lges tilbage til ejerens oldefader Kristian Larsen (Greve ) . 
Ejer: Grdj. C.E. Christoffersen, Myntens Elle, Vester Skerninge S0ndermark, i 

Skerninge. 
(optegnet 1968) 

2. Ur med d0gnvrerk, uden nr. og arstal, signatur nederst pa tintimekr ansen Hans 
Nielsen. Romertal og prikker som halvtimetegn, optrrek med n0gle. Visere med 
udskrering. Urets bagskive r0d, inderskiven planteslyng og cisel0r arbejde som 
dekoration. Hj0rneornamenter af bly og alle fire med samme m0nster i rokoko. 
Kronet ring baret af 2 engle, med stiliseret blomst mellem engel og ring, om· 
giver en rytter blresende pa et instrument (klarinet), "en messingblreser". Sar 
som ses pa Niels Larsen og Niels Hansen ure. 
Urkassen oprindelig, gr0n med sort staffering. Sideruder. Buet foran med 2 tc 
drejede. Lagen med oprindeligt lukke, en haspe af jern. 
Slregtsur, stammer fra Hededam ved Holte, K0ng sogn. 
Ejer: Tegneren, fhv. lrerer, Frode Lund, Svrerup, Korup. 

D. Niels Hansen-Ure 

Ure med d©gnvrerk 

l . Ur med d0gnvrerk, signatur Niels Hansen pa tinkrans, der omgiver en fugl bevrei 
sig i takt med pendulet. Timekransen af tin med romertal. Urkassen har sider1 
Uret stammer fra Allerup ved Brobyvrerk, hvor det tilh0rte en smed . Dennes s0i 
flyttede til N0rre Broby .og blev smed og maskinforhandler der. Urets nuvrerenc 
ejer arbejdede hos ham og fandt det en dag pa smedeloftet, hvor det henla i l 
ubrugelig stand. Han k0bte det garnle urvrerk og gjorde det i stand. Siden har 
gaet upB.klageligt. Fuglen var borte, 11hvis der da har vreret nogen11 - hvorfor 
lavede en selv og satte pa. Urkassen matte ogsa grundigt istandsrettes, sa nu 
er den buet foroven, f0r var den flad. 
Ejer: Peder Semdergaard, Vojst rup , Nr . Broby. 
(optegnet 3o'.l.69) 
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Ur med d0gnvterk, signatur VIII Dernes VII Niels VI Han V Sen nederst pa time
krans a f t in med romertal og meget s t ore og s mukke arabiske minv.t tal, et for 
hver t 5. rninut (disse tals form er typisk for Niels Hansen-urene). En basun
blresende engel siddende med korslagte f0dder bevreger sig i takt med pendulet 
i en kronet ring baret af flyvende engle. Hj0rneornamenter med muslingskaller. 
Visere med udskaret m0nster. Optrccitning med n0gle. Bagskiven er af jern og 
guldbronzeret, inderskiven af messing er med parallellogrammer og perlem0n
ster, hvert andet ciseleret. Vrerkpladerne er af messing og brudte; abningerne, 
fire i hver, er af form som bagskiven og forrude:n.. Vrerkpillerne er af jern og 
dekorerede med ringformede indsnit - ogsa dette er typisk for denne mester. 
Sideruder og forrude har oprindeligt glas og er med gr0nligt skrer og blrerer. 
Urkassen, som er buet foran, er oprindelig og af fyr, dyllet sammen, og der 
er spor af toppe pa alle fire hj0rner og pa buens midte - toppene er delvis 
bevaret. Lagen i mellemstykket lukkes med vrider med plade af jern. 
Farve: Egetrresmaling, men den oprindelige farve synes at have vreret bla. 
Urets fulde h0jde er 196 cm. 
Urets historie: Pa timekransens bagside findes indridset 24. Julii 1802. Ved 
den tid er uret fremstillet' sandsynlig,ris' og er maske ved samme tici kommen 
til Krarup til Brahetrolleborg, hvorfra det over Herringe ved k 0b er kommen 
til nuvrerende ejer: Helge Knudsen, Kl0vervej 47, Ringe. 
(optegnet 27.4.1968) 

Ur med d0gnvrerk, signatur Niels Hansen nederst pa timekrans af t i n med romertc:\l, 
arabiske minuttal (12 tal). En rytter blresende i trompet bevreger s ig :i takt med. 
pendulet i kronet ring, baret af flyvende engle. Hj0rneornament er med musling
skaller i den rette vinkel, bagskiven er r0dmalet, inderskiven cisele1'et mes
s i ng med "0jer". Udskarne visere. Pa timekransens bagside er indr idset i79ci 
no. 5 6. maj. Uret blev k0bt pa auktion fra herregarden Hvidkilde (ejeren 
skriver Vikilde) i slutningen af 1800-tallet, og fulgte med, da ~;:ans J0rgen 
Madsen i 1900 k0bte garden Toftegard pr. Krarup. Uret er derefter gaet i arv 
i s lregten til nuvrerende ejer: A.V. Madsen, Gyldenl0vesgade 12, Cdense. 
(optegnet 1965 ) 

Ur med signatur Niels Hansen nederst pa timekrans af tin med meget store og 
smukke arabiske timetal og sma minuttal (4 tal). Prikker som minuttegn. En 
liggende engel blresende pa fl0jte (?) bevreger sig i takt med pendulet. Hj0rne
ornamenter med muslingskaller i den rette vinkel. Inderskiven af messing er 
ciseleret med "0jer". Udskarne visere. 2 lodder. Pa bagsiden af timekransen 
er indgraveret N. Hsen Den 6. Juli 1837. Desuden er indgraveret C. Hansen, 
Falsled, 19ol, Svan. Den sidst e indskrift star sandsynligvis for Catrine Han
sen, urmager i Falsled f. der o. 1878, datter af urrnager Lorentz Hansen. 
Urkassen er oprindelig, har sideruder og er buet foroven. En prydtop af form 
som en kugle sidder 0verst pa buen og pa alle fir e hj0rner. 
Bortset fra det nederste af fodstykket og kuglerne pa urhovedet er urkassen 
helt ·identisk med urkassen til det ovenfor nrevnte ur tilh0rende A.V. Madsen. 
Uret er hvidmalet med gule staf feringer. 
Uret har formentlig haft sit f0rste h jer'sted pa Sundagergard ved Sundet i 
Faaborg og er sandsynligvis kOJ'lli'11et dert' l i 1837' det ar uret b:i .. :>.V l a\ret. 
Garden ejedes af nuvrerende ejers slregt. 
Uret har vreret i sarnme slregts besiddelse siden Sundagergard k ;:;bt e& a f fl.nd.ers 
Peter Nielsen Ploug, f. 6.9.1830 d . 2.5.1911, den nreste ejer "ar Rasmus Ch".'i
stian Nielsen Ploug, f. 2.7.1876 d. 7.3.1944, gift med Johanne Andrea p:,_oug 
f. Dahl, f0dt 25.5.1880 d. 6.5 .1958, hvorefter uret k0btes af c.~~ ,slregtn mg 
nuvrerende ejer: Ingeni0r s. Ploug-S0rensen, Sal-byvej 16?, 4631 Lellinge . 
(optegnet seneste 1972) 

Ur med d0gnvrerk, signeret N. Hansen nederst pa timekrans af t in r. ed rornerb.l 
og store og smukke arabiske minuttal. Over time.l{r ansen bevreger s g i takt med 
pendulet en rytter, som blreser i trompet (messingblreser), og hvi hest er i 
bev-ce~ e2- 2 e i t:. :-o:re'- ::-- 5_ ·; bar et af fl :rvende engle. Viserne, som er '.f messi:::g, 
da.r.ille= :: 1 ... ~ :-. :-·~:.t:e hu.ll e!", "cjer", so=: e!:der i en od. Bagskiven :- bro!lze~e-: ! 

inders~i~'?!: .,':)!" -:-_:. ~essi'I'\ ~ cg ~...:v 3. .:. ~e~"e: ~e~ p::je~" i 1:..~~r:::erne. - z7-eo:-::..=- .::e::.-
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Urkassen er oprindelig og af fyr, sideruder, buet foroven med knrek og pynte
toppe pa alle 4 hj0rner. Hulkel, derunder bladudskrering, ligeledes over side 
ruderne. Hulkel pa overgangen til mellemstykket, dette lukkes med vrider med 
plade af messing. La.gen foran vrerket gar pa stabler, ikke hrengsler. Fodstyk
ket er uden udsmykning. 
Uret er hvidmalet, dets h0jde er 212 cm. Der er huller i bagklredningen til 
fastg0relse i stuevreggen. Dets enkelte dele er smukt samstemte. 
Slregtsur i garden "Aagaard" i Haarby, fra gl. tid. 
Ejer: Grdj. Hans Peder Nielsen. 
(beskrevet og optegnet 8.9.1969) 

Ur med 2-d0gnsvrerk 

6. Ur med 2-d0gnsvrerk, signatur N. Hansen nederst pa timekrans af t in med romer 
tal og store smukke arabiske minuttal (12 tal). :En 6-takket stjer ne af messi: 
med et "0je" pa hver tak og et i midten, bevreger sig i takt med pendulet i e: 
kronet ring baret af flyvende engle. Viserne, som er af messing har "0jer" o. 
odde. Bagskiven er r0dmalet. Inderskiven er med "0jer" i hj0rnerne af de skr, 
verede skratstillede firkantede felter. Uret har 2 lodder af bly og original 
trisser af trre. Optrrekningen er med n0gle. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foroven med knrek 0verst midt 
- ingen sideruder. Lagen i mellemstykket har smukt n0glebeslag. 
Farve: Antikhvid med gul staffering, forud egetrresmaling. 
Slregtsur i ejerens slregt, som er gammel i garden, hvor uret har staet fra ga1 
tid - under Sandholt gods. 
Ejer: Grdj. Hans Pilegaard, Sandholt Lyndelse. 
(optegnet 14.1.1970) 
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FANGEL SOON 

Rasmus Christensen og hans familie 

A. Rasmus Christensen 

Husmand, b0dker og urmager i Fangel. - D0bt Fangel 1757 3o/lo, d0d sst. 1835 l~/12, 

s0u af b0dker Christen Rasmussen og Maren Knudsdatter. - Gift Fangel 1785 29/4 med 

Anne Pedersdatter af Brylle, d0d Fangel 1838 3/5. 

Da Rasmus Christensen i 1781 stod fadder, kaldes han Rasmus urmager. 

B. Rasmus Rasmussen 

Gardmand og urmager i Fangei. - S0n af A, f0dt Fangel 1787 24/?, d0d sst. 181+7 

14/4. - Gift med Karen Hansdatter, d12Jd Fangel 1843 15/7, 63 ar ge.rrunel. 

Ved sin d0d betegnes han som urmager og aftmgtsmand. 

C. Rasmus Rasmussen 

Urmager i Fangel. - S0n af B, f0dt Fangel 1815 18/8, ikke d0d deT. - Gift Fangel 

1838 26/lo med Karen Hansdatter, f0dt sst. 1817 24/6, ikke d0d i Fangel, datter 

af Hans Jensen og Anne Knudsdatter. 

Ved folketrellingen 1845 boede han i Fangel og kaldtes urmager. 

D. Christian Pedersen 

Boelsmand og urmager i Sdr.H0jrup. - F0dt Fangel 1776 3/9, d0d Sdr.H0jrup 1833 24/8, 

s0n af Karen Christensdatter (Rasmus Christensens s0ster) og udlagt barnefader 

Peder Pedersen. - Gift med Kirsten Larsdatter, d0d Sdr.H0jrup 1866 23/11 (gift 

2.gang Sdr.H0jrup 1834 24/5 med boelsmand S0ren Larsen). 

Ved folketrellingen 1801 opholdt han sig hos Rasmus Christensen og benrevnes da som 

landsoldat) 

Se L.P.Pedersen: Fynske standure. Fangelklokkerne og deres mester. (Arv og Eje 1969 

s.35-47!, hvor ure nr.44, 46, 73, 86, 118, 200, 338, 354, 363, 375 ~ 379,389 og 446 

er beskrevet. Foruden disse ure er senere registreret f0lgende ure , der br·inges efter 

urenes egne numre. De er alle signeret Rasmus Christensen undtagen nr. 579 (61 ), 

589(62), 620 (65), 680 (68) og 722 (69), der brerer signaturen Rasmus Rar3mussen. 
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14. Ur nr.32 med d0gnvrerk, signatur og nummer: Rasmus Christensen No.32 fornede 
Tempus fugit foroven pa tinkrans omkring en fugl, a.er bevreger sig i takt me 
dulet. Timekrans af tin med romertal. Uret har et lod og optrrekning med kred 
serne har udskaret m0nster; bagskiven er ikke af messing. Urets ornamenter 
gennembrudte. De 0verste ornamenter om den lille tinkrans ender i en snegl. 
pladerne er af messing og hele, pillerne ogsa af messing og runde. Farven: 
bla, ikke oprindelig. H0jde: 2o5 cm. Urkassen er af fyr, buet foroven og ha: 
duer i siderne. 
Uret er k©bt pa auktion 0.1918 pa Hjortholm vecLGlamsbjerg af ejerens svige: 
forpagter M0ller Hansen, Krengerup teglvrerksgard. 
Ejer: Maskinrnester Kaj Hansen, Peter Freuchensvej 12, Nyk0bing F. 
(Uret er beskrevet 17.lo.1969 af ejerens fader, lrerer H.P.Hansen, Glamsbjer1 

15. Ur nr.5o med 8-d0gnsvrerk med sekundviser. Signatur R.Christensen No.5o pa t: 
der omgiver en flyvende 0rnelignende messingfugl, der bevreger sig i takt mec 
dulet. Pa hver side er et ornament af bly. Timekrans af tin med rornertal og 
biske minuttal pa b0lgeformet slynget minutskale. Sekundkrans af tin inden j 

tinkransen med arabiske tal. Visere af bronzeret jern med udskaret m0nste.r. 
skiven er af messing og har kvadreret orna.mentering. Hj0rneornamenter af blJ 
ialt. Bagskiven er af jern og forekommer ny. 
Urkassen er ikke oprindelig og breret tydeligt prreg af at vrere l avet omkring 
ar 1900. Urvrerket blev i 1965 meget omhyggeligt hovedrepareret Af urmager A. 
(Uret er beskrevet af landinspekt0r L.E.Faurholdt Jensen, Giersi.ngvrenget 14, 
Odense, den 15.5.1969. Uret stod da til salg i M0bellageret, Ovcrgade 65, sc 
havde det i kommission fra et d0dsbo). 

16. Ur nr.52 med d©gnvrerk. Signatur Rasmus Christensen og nummer pa tintimekrane 
Visere med udskrering, romertal, arabiske 5-minuttal, sort bagskive, der stil 
sigt er reldre end urkassen, som er i klassicistisk stil, lige foran med topp 
hj0rnerne, buet la.ge med fritstaende s0jler, tandsnitm0nster. 
Slregtsur, som stammer fra urmagerslregten i Fangel. Oprindelige ejer: Sidsel 
dreasine Larsen, f©dt Rasmussen, f0dt 1824, d0d 19o9, gift med b0dkermester 
Christian Larsen. 
Ejer: Fru Bang Hansen, 0stre Stationsvej 44, Odense. 

17. Ur nr.58 med 8-d0gnsvrerk og repeteranordning, signeret R.Christensen No.58. 
krans af tin med romertal og 12 arabiske minuttal. Fugl i kronet ring baret 
engle bevreger sig i takt med pendulet. Visere med udskaret m12mster. Hj0rneor 
terne har grenvrerk i rokoko. Urkassen er den oprindelige, buet foroven, genn 
med grenvrerk over lagen foran Va3rket og har vinduer i siderne. I mellemstykk 
prereformet vindue med tykt uigennemsigtigt glas. Pa overgangen t il fodstykke· 
en trappe med fire trin af forskellig farve, grat, blagr0nt, bordeaus. Urets 
ling. er nyere, men f0rt tilbage til den oprindelige blagr0nne. Uret er k0bt. 
Ejer: Direkt0r Helge J0hnk, Poul M0llersvej 7, Odense. 
(optegnet 12.9.1968). 

18. Ur nr. 69 med 8-d0gnsvrerk, signeret Rs. Christensen No. 69. Rome rt al pa t imekra1 
tin. Urkassen er oprindelig. Slregtsur i 150 ar i garden Ravnebjerggard' H a\T UE 

bjerg ved Holm strup. 
Ejer: Fru Krause-Kjrer, Bakkehuset, Ravnebjerg pr.Holm~~rup 
(optegnet lo.12.1968). 

19. Ur nr.71 med d0gnvrerk, signeret Rs.Christensen No.71. Timekrans a f tin med re 
tal. Fugl. Urkassen er oprindelig, farven er almuebla og r0d. 
Ejer: Fru Grethe Mathiesen, Fangel. 
(optegnet 23.1.1969) 
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2o. Ur nr. 97 med d0gnvrerk, signeret R.Christiansen og med ordene Tempus fugit pa 
tinkrans, der omgiver en h0gelignende fugl, som beV;reger sig i takt med pendulet. 
Timekrans af tin med romertal. Der er minuttal, sekund-og datoviser·. To lodder 
og optrrek med n0gle. Viserne er af messing med udskaret m0nst er. Bagskiven er af 
messing, midterskiven ciseleret med blomstermotiver. Sideornamenter med delfin
m0nster og grerun0nster. Rokoko-hj0rneornamenter med grenvrerk i r et vinkel, af bly 
og bronzerede. · Vrerkplader af messing, vrerkpillerne er run.de og a f jern. Urkassen 
er fornyet. Uret er e t slregtsur fra ejerens farfader Mads Rasmussen, gardejer i 
Biskorup ved Odense. 
Ejer: Gartner Georg Madsen, Otterup. 
(optegnet 9.11.1969). 

21~ Ur nr.lo2 med d0gnvrerk, signeret R.Christiansen No.lo2 pa timekrans af tin med 
romertal og 12 arabiske minuttal. Gaselignende fugl med udbredte vinger, vendt 
mod beskueren og med smukke gra~ering2r, af messing, i kronet ring baret af flyv en 
rl.e engle. Vi sere af tin med rtdak~ril'C" t>:.;01 neorna1Go? ·::: ")1'." - ! har slynget gn"'nvFZrk. 
Alle oruamenter star i metallets farve (bly). Bagskiven er r0dmalet. Inderskiven, 
som er af messing, er kvadreret og graveret i hvert andet felt. Vrerkpladerne er af 
messing og abne, vrerkpillerne runde og af jern. Optrrekning med n0gle og to lodder. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foroven med bladudskrering og side
ruder. Spor af toppe pa de to forreste hj0rner, men ikke pa knrekket midt foroven. 
Huller i bagklredningen. Mellemstykkets lage har vrider med plade, og lagen foran 
vrerket har krampe. Farve: Hvid med gule lister, forud egetrresmaling og forud igen 
synes farven pa buen foroven at have vreret r0d. 
Urets historie: Det stod i garden Ellegard matr. nr. 1 a m.fl . i Parup sogn, da 
den nuvrerende ejer med sin afd0de regte f relle, gardej0r Peter Rasmussen i 1924 
overtog garden ved k0b. 
Ejer: Fru Kirstine Rasmussen, Ellegards alle, Stegsted. 
(optegnet og beskrevet 17.10.1969). 

22. ur nr.lo8 med d0gnvrer1~, - signeret R.Christensen. Jf&1olo8 • . Timelf.rans a f tin med . ro
me~tal og arabiske minutt:i.l. En engel bevreger sig-- i tcld . m~d pendulet . Hj0rrie
ornamenterne er guldbronzerede. Uret har optrak med krede. Urkassen er oprindelig 
og af fyr. Farve: livid, forud egetrresmalin~ pa adskillige and~~e lag. Ur et er er 
hvervet i den gamle Sognefogedgard i Seden i efteraret 1948. 
Ejer: M.Brock, Vesterbro 3, Odense. 
(optegnet efter ejerens oplysninger 11.8.1971). 

23. Ur nr.131 med 8-d0gnsvcerk, da'Co-og seku:~dv.i.se1·, SJ..i,"eret R.Christensen No.131 pa 
tinkrans omkring fuglen (en gas) med et ornament med delfinmotiv pa hver side i 
rokoko s til. Hj0rneornamenterne er med vingede engle (putti) omgi vet af slyngvrerk. 
Alle ornamenter er af forgyldt, svrert metal. Timekrans af tin med romertal og 
arabiske minuttal og buet minutstreg. Visere af messing med udskaret m0nster. 
Bagssiven, som er af messing, star i metallets farve. Inderskiven, som ogsa er 
messing, er ciseleret og har blomstermotiv. Vrerkpladerne er af messing og hele. 
Urkassen, som er af fyr, er oprindelig, er buet foroven og har haft toppe pa de 
to forreste hj0rner. Lagen i mellemstykket har las med n0gle og rokokoformet be
slag. Underkassen er svejfet (rokoko ) . H0jde: ca.22o cm., meget smukt udfort ur 
kasse uden prydelser i egetrresmaling. 
Slregtsur, der stammer fra familien Kolte i Assens, i hvis besiddelse det er kom
met omkring midten af det 19.arhundrede. 
Ejer: Fr.Lilli Fa.using, Klaregade 21, Odense. 
( op~egnet l?.2.19bb). 

24. Ur ur .136 med d0gnvrerk, .signer et R.Chr istensen 
Ejer: Proprietrer B.Bjergskov, Rosenlunc: pr.K0lstrup. 
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25. Ur nr.137 med d0gnvmrk signeret R.Christensen No.137 pa timekrans af tin m 
romertal og arabiske minuttal. Inderskiven er af messing, skraveret i tern 
serne har udskaret memster. I en kronet ring bAret af to flyvende engle be 
en engel sig i takt me~ pendulet. Englen sea i profil og har i venstre han 
baaun, i h0jre hand en krans. To ladder og optrrekning med n0gle. Hj0rneorn 
ne har slynget grenvmrk. Urkassen af f;rr er oprindelig, flad for an og med 
velbevarede toppe pa hj0rnerne. Farven er matsort med stafferinger i m0rke1 

r0dbru.nt og guld, forud hvidmalet med guldkanter. Indvendig p& lagen star 
de:" Aret 1789 kj0bte Ole Knudsen dette Klokkevmrk for 12 Rigsdaler af Uhrm< 
Rasmus Christensen i Fangel pr.Odense". 
Uret er k0bt af den nuvrerende ejers farfader sk.rmder Peter Henrik Thorsen, 
1860, d0d 1937, bosiddende i Odense. 
Ejer: Ruth Wesley Thorsen, 0steralle 45, Viby J. 
(optegnet 22.5.1968). 

26. Ur nr.175 med d0gnvrerk, signeret R.Christensen No.175 pa timekrans af tin n 
romertal og 12 arabiske minuttal. En basunbl.msende svmv:ende engel med kranE 
handen bevceger sig i takt med pendulet i en kronet ring bAret a:f flyvende E 

Hj0rneornamenterne har usy:mmetrisk m0nster i rokoko. Viserne har udskaret, 
enkelt m0nster. Bagskiven er blamalet, inderskiven guldbronzeret. Alle ornE 
er bronzerede. Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foroven med E 
og bladudskmring i buen og over sideruderne, der har det oprindelige, gr0nl 
glas. La.gen foran vmrket lukkes med krampe af jern, lagen i mellemstykket l 
med vrider af jern og plade af samme metal. Urkassen har hulkel foroven pa 
gangen til mellemstykket og forneden pa overgangen til fodstykket. Farve: G 
med almueblat og guld. 
Uret, der stammer fra Brylle, er k0bt. 
Ejer: Direkt0r Arne Christensen, Glamsbjerg. 
(optegnet 29.8.1968). 

27. Ur nr.189 med d0gnvmrk signeret R.Christensen No.189 pa timekrans af tin me 
mertal og arabiske minuttal. En smukt dekoreret gas med udbredte vinger i k 
ring baret af flyvende engle. Hj0rneornamenter med slynget m0nster. Messing 
med udskcering. Alle ornamenter er bronzerede. Bagskiven r0dmalet, inderskiv 
messing og kvadreret. Verkpladerne er af messing og hele, vmrkp-Lllerne af j 
og runde. To lodder af bly og optriekning med n0gle. Urkassen er oprindelig, 
foroven med et knlllk, hvori bogstaverne R.H. er malet. Hulkel i buen og deru: 
10vvmrksudskmring t aben ligesom den tilsvarende udskrering over sidevinduern• 
der ligesom ruden foran vmrket har oprindeligt gr0nligt glas med blrerer. Me: 
stykkets lage lukkes med vrider med jernplade. 
Farve:Blagr0n maling fra 193oerne, forud en mahogni-maling fra o.1910, foru< 
brun. Til gen blagr0nne farve, uret har nu, kommer lagens r0de staffering o! 
dennes blomstermotiver. Fod~tykket har ligeledes blomstermotiver. Urhovedet 
s0jl~r ved siderne og under hulkelen i buen foroven er der midt for en s0jlt 
(baluster), der deler bladvmrkets udskmringer symmetrisk. Hulkel mell~m u~hc 
og mellemstykket og mellem dette og fodstykket. 
Slmgtsur·, der stammer fra Ruestedet i Sanderum sogn, ejerens f0dested, nu er 
Ruergard, som stadig er i slegtens eje. 
Ejer: Gdjr. Harald J©rgensen, J0rgensminde, Grunberg. 
(optegnet 26.10.1968) 

28. Ur nr.192 med 8-d0gn.svrerk, sekundviser og repeteranordning, signeret R.Chric 
No.192 pa udsmykket tinkrans, der omgiver en gaselignende fugl, som bevreger 
takt med pendulet. Sideornamenter af bly med delfinmotiv og slyngvrerk. Timek 
af tin, bred og smuk, med romertal og arabiske minuttal, prikker som minutte 
Sekundviseren pa inderskiven under 12-tallet. Optrmkning med n0gle, oprindel 
n0gle af jern, og to ladder af bly. Trisserne er med hjuleger, oprindelige o 
messing. Viserne er af jern (stal) med smukt udskaret mQmster, isrer pa minut 
ren. Hj0rneornamenter med englehoveder og vinger i midten, i den rette vinke 
en klokkeformet blomst af bly. Inderskiven er af messing og har symmet risk s 
gede blomsterranker og pur1sl ct m0nster. Bagskiven er af messing og stifr i me 

Fynske standure / Del 1 HISTORISK SAMFUND FOR FYN



talJ.et ::1 farve. Vrerkpladerne er af messing og he le, pillerne af jern og runde. 
Slagvcerkets egenart: Uret slar timeslag og repeterer s ~_led es: Slaget er eksem
pelvis 6 - 7 - 8 - 9. 6.4o skiftes om til 7, og uret repeterer 7 til 7.4o; der 
omskiftes til 8, og uret repeterer 8 til 8.41; der omskiftes til 9, og uret re
peterer 9 til 9.40 osv. (sml. ur nr.286). 
Urkassen er af fyr og buet foroven med knrek 0verst og toppe pa alle fire hj0rner, 
drejede og med spids. Der er aben 10v m rksudskrering foran og til hver side under 
helkelen foroven. Uret har sideruder, og glasset her er som i forruden oprinde
ligt, brunligt og med blcerer. Forrudens glas er let buet uda_d. S0jler ved urhove
dets sider, fire ialt. Mellemstykkets lage har foroven en bue, der svarer til buen 
foran vrerket, og lukkes med vrider af jern med kl0verlignende plade. 
Farve: Almuer0d med sort og r0d staffering, pa lagen med vrider•::n er en dekora
tion med blat og brunt. Malingen er nyere og synes ikke at vrere den oprindelige 
farve. Under buen i mellemstykkets lage ses en tulipan skjult i malingen. 
Urets fulde h0jde er 213 cm. Uret siges at stamme fra en gard i Fangel og er 
k0bt antikvarisk. 
Ejer: Revisor Mogens Damgaard, Stenl<.!)kken 12, Hjallese. 
(optegnet 22.4.1970). 

29 . Ur nr.208 med d0gnvrerk signeret R.Christensen No.208 pa timekr2_ns af tin med 
romertal og 12 arabiske minuttal. En bredt udformet fugl i kronet ring baret af 
flyvende engle. Visere med udskaret m0nster. Hj0rneornamenter med slynget gren
vrerk. Alle' ornamenter er bronzerede. Inderskiven med kvadrering, hvert andet skra
veret. Vrerkpladerne er af messing og abne, pillerne af jern. Hjul til slagvrerket 
pa bageste vrerkplade. Urkassen er af fyr og oprindelig, buet foroven med en abning 
midt for, hvori der er en top, ligesom der er toppe pa alle fire hj0rner. Bladud
skcering pa aben bund over for-og sideruderne. Hu!kel i buen foroven og pa overgan
gen til mellemstykket, hvis lage lukkes med vrider af jern med plade. Fodstykket 
er todelt. H0jde 210 cm. Farve: Gr0n med sort staffering, forud egetrresmaling. 
Uret har staet i garden matr. nr. 9a i Langsted by, Verninge sogn, fra gammel 
tid og fulgte med, da ejerens fader k©bte garden i 1916. 
Ejer: Gdjr. Jens B0gh Hansen, Langsted, Verninge. 
(optegnet 5.2.1969). 

3o . Ur nr.219 med 8-d0gnsvrerk, sekundviser og repeteranordning, signeret R.Christensen 
No.219 pa tinkrans omkring en gas. Savel ornamenterne orokring fuglen som hj0rne
ornamenterne er rokoko og af samme uds eende som p ur nr.363. Timekrcms af tin 
med romertal og arabiske minuttal. Visere med udskaret m0nster. Vrerkpladerne er 
hele og af messing, bagskiven er guldbronzeret (forgyldt), inderskiven punslet 
og med plantemotiv. Vcerkpillerne er runde og af jern. 
Urkassen, so11 er oprindelig, har tidligere haft toppe pa hj0rnerne. Glasset foran 
vrerket er antikt, med r0gfarvet skrer, blrerer og uregelrnressigheder . Lasen i la_gen 
foran vIBrket er oprindelig med n0gle, der 10fter en tvcergaende tap inde bag lase
pladen, som er af jern. Lagen i mellemstykket lukkes med jern1as med n0gle, men 
med grok, der lases ind bag et jernbeslag. N0glebeslagene pa begge lat;er er mec1

_ mes
singgul maling og antagelig af jern. Uret, som er 2o3 cm h0jt, er med gam rnel 
hvid maling, men har oprindelig haft almuer0d farve. Uret er k0'~ t antikvarisk 
i Odense. 
Ejer: Olaf Hansen, Nasset lo, Horsens. 
(optegnet efter ejerens oplysninger 17.1.1968). 

31. Ur nr.229 med 8-d0gnsvrerk signeret R.Christensen pa timekrans af tin med romer
tal og 12 arabiske minuttal samt minutprikker. Visere af messing med udskaret 
m0nster. Inderskiven er kvadreret pa h0jkant. Hj0rneornamenter i slyngninger 
med englehoveder. En and i kronet ring med engle. Bagskiven er forgyldt jern. Ur
kassen er buet foroven med abning, hvori der er en top. Urets h0jde er 182 cm, 
stilpra;g rokoko. 
Ejer: Fru Mose, Vester Hresinge. 
(optegnet 1967 efter oplysninger fra dyrlrege Jzrgen Ras'nussen, 3robTl'ff'.-: ' . 
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25. Ur nr.137 med d0gnv~rk signeret R.Christensen No.137 pa timekrans af tin m1 
romertal og arabiske minuttal. Inderskiven er af messing, skraveret i tern. 
serne har udskaret m0nster. I en kronet ring baret af to flyvende engle be' 
en engel sig i takt med pendulet. Englen sea i profil og har i venstre hanc 
basun, i h0jre hand en krans. To lodder og optrakning med n0gle. Hj0rneorn< 
ne har slynget grenvrerk. Urkassen af f~rr er oprindelig, flad fo:ran og med 1 
velbevarede toppe pa hj0rnerne. Farven er matsort med stafferinger i m0rkeE 
r0dbrunt og guld, forud hvidmalet med guldkanter. Indvendig pl lagen star j 

de: "Aret 1789 kj0bte Ole Knudsen dette Klokkevmrk for 12 Rigsdaler af Uhrmi: 
Rasmus Christensen i Fangel pr.Odense". 
Uret er k0bt af den nuvrerende ejers farfader skrreder Peter Henrik Thorsen, 
186o, d0d 1937, bosiddende i Odense. 
Ejer: Ruth Wesley Thorsen, 0steralle 45, Viby J. 
(optegnet 22.5.1968). 

26. Ur nr.175 med d0gnvrerk, signeret R.Christensen No.175 pa timekrans af tin n 
romertal og 12 arabiske minuttal. En basunb~sende svevende engel med kranE 
handen bevmger sig i takt med pendulet i en kronet ring baret a:"' flyvende e 
Hj0rneornamenterne har usymmetrisk m0nster i rokoko. Viserne har udskaret, 
enkelt m0nster. Bagskiven er blamalet, inderskiven guldbronzeret. Alle ornE 
er bronzerede. Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foroven med E 
og bladudskmring i buen og over sideruderne, der har det oprindelige, gr0nl 
glas. La.gen foran vmrket lukkes med krampe af jern, lagen i mellemstykket l 
med vrider af jern og plade af samme metal. Urkassen har hulkel foroven pa 
gangen til mellemstykket og forneden pa overgangen til fodstykket. Farve: G 
med almueblat og guld. 
Uret, der stammer fra Brylle, er k0bt. 
Ejer: Direkt0r Arne Christensen, Glamsbjerg. 
(optegnet 29.8.1968). 

27. Ur nr.189 med d0gnvrerk signeret R.Christensen No.189 pa timekrans af tin me 
mertal og arabiske minuttal. En smukt dekoreret gas med udbredte vinger i k 
ring baret af flyvende engle. Hj0rneornamenter med slynget m0nster. Messing 
med udskrering. Alle crnamenter er bronzerede. Bagskiven r0dmalet, inderskiv 
messing og kvadreret. Vrerkpladerne er af messing og hele, vrerkpi.llerne af j 
og runde. To ladder af bly og optrrekning med n0gle. Urkassen er oprindelig, 
fcroven med et knrek, hvori bogstaverne H.H. er malet. Hulkel i buen og deru 
10vvrerksudskrering, aben ligesom den tilsvarende udska!I'ing over sidevinduern 
der ligesom ruden foran vrerket har oprindeligt gr0nligt glas med blrerer. Me 
stykkets lage lukkes med vrider med jernplade. 
Farve:Blagr0n maling fra 193oerne, fcrud en mahogni-maling fra o.1910, forQ 
brun. Til gen blagr0nne farve, uret har nu, kommer lagens r0de staffering o 
dennes blomstermotiver. Fodstykket har ligeledes blomstermotiver. Urhoved~t 
s0jl:er ved siderne og under hulkelen i buen foroven er der midt for en s0jl 
(baluster), der deler bladvrerkets udskreringer symmetrisk. Hulkel mell8m u~h 
og mellemstykket og mellem dette og fodstykket. 
Slregtsur, der stammer fra Ruestedet i Sanderum sogn, ejerens f0dested, nu e: 
Ruergard, som stadig er i slregtens eje. 
Ejer: Gdjr. Harald J0rgensen, J0rgensminde, Gamborg. 
(optegnet 26.10.1968) 

28. Ur nr.192 med 8-d0gnsvrerk, sekundviser og repeteranordning, signeret R.Chri: 
No.192 pa udsmykket tinkrane, der omgiver en gaselignende fugl, scm bevreger 
takt med pendulet. Sideornamenter af bly med delfinmotiv og slyngvmrk. Tim~ 
af tin, bred og smuk, med romertal cg arabiske minuttal, prikker som minuttt 
Sekundviseren pa inderskiven under 12-tallet. Optrrekning med n0gle, oprinde: 
n0gle af jern, cg to lodder af bly. Trisserne er med hjuleger, oprindelige < 

messing. Viserne er af jern (stal) med smukt udskaret m0nster, isrer pa minu· 
ren. Hj0rneornamenter med englehcveder og vinger i midten, i den rette vink' 
en klokkeformet blomst af bly. Inderskiven er af messing og har symmetrisk f 

gede blomsterranker cg punslet m11mster. Bagskiven er af messing og star i mE 
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talJets fa.rve. V::erkpladerne er af messing og hele, pillerne af jern og runde. 
Slagvrerkets egenart: Uret slar timeslag og repeterer s~ledes: Slaget er eksem
pelvis 6 - 7 - 8 - 9. 6.4o skiftes om til 7, og uret repeterer 7 til 7.40; der 
omskiftes til 8, og uret repeterer 8 til 8.41; der omskiftes til 9, og uret re
peterer 9 til 9.40 8SV. (sml. ur nr.286). 
Urkassen er af fyr og buet foroven med knrek 0verst og toppe pa alle fire hj0rner, 
drejede og med spids. Der er aben 10vv2~rksudskrering foran og til hver side under 
helkelen foroven. Uret har sideruder, og glasset her er som i forruden oprinde
ligt, brunligt og med blrerer. Forrudens glas er let buet udad. S0jler ved urhove
dets sider, fire ialt. Mellemstykkets lage har foroven en bue, der svarer til buen 
foran vrerket, og lukkes med vrider af jern med kl0verlignende plade. 
Farve: Almuer0d med sort og r0d staffering, pa lagen med vrideren er en dekora
tion med blat og brunt. Malingen er nyere og synes ikke at vrere den oprindelige 
farve. Under buen i mellemstykkets lage ses en tulipan skjult i malingen. 
Urets fulde h©jde er 213 cm. Uret siges at stamme fra en gard i Fangel og er 
k0bt antikvarisk. 
Ejer: Revisor Mogens Damgaard, Stenl0kken 12, Hjallese. 
(optegnet 22.4.1970). 

2'.?•. Ur nr.208 med d©gnvrerk signeret R.Christensen No.208 pa timekrans af tin med 
romertal og 12 arabiske minuttal. En bredt udformet fugl i kronet ring baret af 
flyvende engle. Visere med udskaret m0nster. Hj0rneornamenter med slynget gren
vrerk. Alle ornamenter er bronzerede. Inderskiven med kvadrering, hvert andet skra
veret. Vrerkpladerne er af messing og abne, pillerne af jern. Hjul til slagvrerket 
pa bageste vrerkplade. Urkassen er af fyr og oprindelig, buet foroven med en abning 
midt for, hvori der er en top, ligesom der er toppe pa alle fire hj0rner. Bladud
skrering pa aben bund over for-og sideruderne. Hulkel i buen foroven og pa overgan
gen til mellernstykket, hvis lage lukkes med vrider af jern med plade. Fodstykket 
er todelt. H0jde 210 cm. Farve: Gr0n med sort staffering, forud egetrresmaling. 
Uret har staet i garden matr. nr. 9a i Langsted by, Verninge sogn, fra gammel 
tid og fulgte med, da ejerens fader k©bte garden i 1916. 
Ejer: Gdjr. Jens B0gh Hansen, Langsted, Verninge. 
(optegnet 5.2.1969). 

30. Ur nr.219 med 8-d0gnsvrerk, sekundviser og repeteranordning, signeret R.Christensen 
No.219 pa tinkrans omkring en gas. Savel ornamenterne omkring fuglen som hj0rne
ornamenterne er rokoko og af samme udseende som p ur nr.363. Timekra.ns af tin 
med romertal og arabiske minuttal. Visere med udskaret m©nster. Vrerkpladerne er 
hele og af messing, bagskiven er guldbronzeret (forgyldt), inderskiven punslet 
og med plantemotiv. Vrerkpillerne er runde og af jern. 
Urkassen, so~ er oprindelig, har tidligere haft toppe pa hj0rnerne. Glasset foran 
vrerket er antikt, med r©gfarvet skrer, blrerer og uregelmressigheder. Lasen i la.gen 
foran vrerket er oprindelig med n©gle, der 10fter en tvrergaende tap inde bag lase
pladen, som er af jern. Lagen i mellemstykket lukkes med jernlas med n©gle, men 
med grek, der lases ind bag et jernbeslag. Ifoglebeslagene pa begge lager er mec. rnes
singgul maling og antagelig af jern. Uret, som er 2o3 cm h©jt, er med gamrnel 
hvid maling, men har oprindelig haft almuer0d farve. Uret er k©'-, t antikvarisk 
i Odense. 
Ejer: Olaf Hansen, Na:sset lo, Horsens. 
(optegnet efter ejerens oplysninger 17.1.1968). 

31. Ur nr.229 med 8-d0gnsvrerk signeret R.Christensen pa timekrans af tin med romer
tal og 12 arabiske minuttal samt minutprikker. Visere af messing med udskaret 
m0nster. Inderskiven er kvadreret pa h©jkant. Hj0rneornamenter i slyngninger 
med englehoveder. En and i kronet ring med engle. Bagskiven er forgyldt jern. Ur
kassen er buet foroven med abning, hvori der er en top. Urets h0jde er 182 cm, 
stilprceg rokoko. 
Ejer: Fru Mose, Vester Hresinge. 
(opt egnet 1967 eft er oplysninger fra dyr lrege J 0rgen Rasmussen, 3ro b:--.rsor~ : • 
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32. Ur nr.231 med 8-d0gnsvmrk og sekundviser, aigneret R.Christensen No.231. 
Slregtsur i ejerens hustrus slregt. 
Ejer: Gdjr. Karl Larsen, Gammelgard, N0rre S0by. 
(meddelt telefoniak 10.8.1971). 

33. Ur nr.252 med d0gnvmrk, signeret R.Christensen No.252 pa timekrans af tin : 
romertal og arabiske minuttal. Fu.gl (typisk 0rnelignende ''Fangel-fugl'.') i k: 
ring baret af flyvende engle. Visere af messing med udskaret m0nster. Hj0r. 
namenter med muslingeskaller i den rette vinkel. Slagskive pa bageste vrerk: 
der er aben. Vmrkpillerne er runde og af jern. Optra:kning med n0gle. Savel 
skive som inderskive er bronzerede. Urkassen, som er oprindelig, er af fyr 
hul i bagklmdningen til fastg0relse i vreggen; den er buet foroven og har tc 
pa de to forreste hj0rner og pa knmkket 0verat midt for. 
Slregtsur i ejerens hustrus slmgt. Morfaderen var fra Fangel, bvorfra uret I 
Bramdekilde og derfra til Stige i Lumby sogn. 
Ejer: Postbud P.Madsen, Vestergade 6, Stige, Fyn. 
(optegnet 15.7.1969). 

34. Ur nr.259 med d0gnvmrk, signeret R.Christensen No.259 pa timekr3.lls af tin r 
mertal og 12 arabiske minuttal. En fugl, udsmykket ved drivning~ bevmger s: 
takt med pendulet i en kronet ring baret af flyvende engle. Hj0rneornament• 
som alle e~ ens, har muslingeskaller i den rette vinkel og er ligesom alle 
ornamenter bronzerede. Inderskiven er kvadreret, bagskiven r0dmalet. Urkasf 
er oprindelig, af fyr og buet foroven :med toppe pa alle fire hj0rner. Over 
ket midt for er der en mindre top af samrne udseende som dem pa hj0rnerne. I 
den i knmkket er der en lille skive med en p&nalet fugl (svale). Over side1 
og forruden er der gennembrudt udskaret 10vvmrk med r0d bagklmdning. Hulkel 
overgangen til mell.m-og fodstykke. Mellemstyk:kets lage lukkes med vrider n 
plade af jern. Uret er typisk for d0gnvmrker fra Fangel-vrerkstedet. Farve: 
gul. med guldstaffering. 
Uret har stAet i garden fra gammel tid og fulgte med, da gArdejer Rasmus It 
i 1920 afstod garden til den nuvmrende ejers onkel. 
Ejer: Gdjr. Frede Lundsgaard, Eskildstrup pr.Pederstrup 
(optegnet 19.12.1969). 

35. Ur nr.271 med d0gnvcerk, signeret R.Christensen 1780 No.271 pa timekrans af 
med romertal og arabiske kvartertal. 0rnelignende fugl - ty'pisk for Fangel
i kronet ring. Optrakning med n0gle. Vjsere af messing med udskaret m0nster 
neornamenterne har muslingeskaller i den rette vinkel. Bagskiven er af jern 
malet blagr0n. Inderskiven er af messing med kvadreret m0nster, hvor hver a 
tern er skraveret. Vmrkpladerne er af messing og abne, vmrkpillerne af jern 
runde. Slagskiven er pa bageste vmrkplade. 
Urkassen er af fyr og oprindelig, buet foroven med kugler pa stilk, en pa h 
hj0rne, og midt for foroven er der en abning, hvori der ligeleies er en kug 
pA still;. Der er 10vvmrksudskmring, ret simpel, i buen foroven og over side 
Disse har det oprindelige glas. L~~en i mellemstykket lukkes med vrider af 
Farve: Brun med gr0n hulkel. 
Slregtsur, der stammer fra Jordl0se pa Sydfyn, men i mange ar har staet i Tv 
17 i Bogense hos Hans Henrik Hansen. 
Ejer: Fru Rosa Hansen, Slaenvej 32, Odenae. 
(optegnet 7.12.1968) 

36. Ur nr.275 med d0gnvrerk, signeret R.Christensen No.275. Timekrans af tin med 
tal. En fugl bevmger sig i takt med pendulet. Uret er ik:ke slregtsur, men st. 
fra Fangel og er formentligt k0bt der af husmand Lars Madsen omkring 1850. 
ligner ur nr.44. 
Ejer: L.Friborg, J.L.Heibergsvej 113 , 5000 Odense. 
(optegnet efter brev 28.1.1969). 

Fynske standure / Del 1 HISTORISK SAMFUND FOR FYN



39 

i7. Ur nr.283 med 8-d0gnsvmrk, dato-og sekundviser samt repeteranor<lning, signeret 
R.Cbristensen No.283 pa tinkrans, der danner en aben ring, hvori en svane af tin 
med bagudb0jet hals bevmger sig i takt med pendulet~ Pa hver si~e er der et orna
ment i rokoko, ligesom hj0rneornamenterne med muslingesk.aller i midten er rokoko. 
Alle ornamenter er guldbronzerede. Visere med udskaret m0nster. Bagsk.iven er af 
messing og star i metallets farve. Inderskiven har planteslyng. Uret har time
krans af tin med romertal og arabiske minuttal, datotal pa indersiden af time
kransen og med viser, der udgar fra time-og minutvisercentret. Sekundviseren er 
pa indersk.iven med tinkrans under XII-tallet. Hullerne til urets optrakning er i 
blomsterkroner. Vrerkpladerne er af messing og abne, vmrkpillerne runde og af jern. 
Urkassen, som ikke rigtigt svarer til vmrket . og dets udsmykning, er i klassicistie;k 
stil; den er af fyr og lige foroven. Under den lige flade overkant er der en ge
sims med konsoller (knmgte). Uret har sideruder; fodstykket er kanneleret. Farve: 
Hvid med gul staffering, nyere; forud egetrresmaling, forud igen r0d, og forud igen 
r0d og blagr0n; disse nrevnes som ikke samtidige farver. 
Slregtsur, der stammer fra ejerens slregt i Radby. 
Ejer: Ingeni0r Uffe Nielsen, Kirkebjerg 3, Gl.Tommerup, Knarreborg. 
(optegnet 26.8.1969). 

8. Ur nr.286 med 8-d0gnsvmrk, dato-og sekundviser, signeret R.Christensen No.286 pa 
aben tinkrans, hvori bevmger sig en gaselignende fugl, og pa hvis sider er et 
ornament af fors0lvet messing i rokokosGil. Ogsa hj0rneornamenterbe er af fors0l
vet messing i rokokostil. Viserne, som er sortmalede, er af messing og med ud
skaret m0nster, i0vrigt ret spinkle. Datoviseren er enkel og uden udskrering. 
Uret har en meget bred timekrans af tin med romertal og arabiske minut-og datotal; 
disse sidste er i en krans inden for tim.etallene. Bagskiven er af messing og star 
i metallets farve. Inderskiven med sekundviseren (nyere) og sekundtallene pa en 
tinkrans under 12-tallet, er af messing og har ciselering med symmetrisk plante
motiv med de tre n0glehuller i blomsterkroner. Tre blylodder. Vrerkpladerne er af 
messing og hele, vmrkpillerne af jern og runde. 
Uret har to klokker og to hamre. Lodderne virker saledes: l.lod for gangvrerket, 
1 lod for timeslag, 1 lod for kvarterslag. Slagvmrkets funktion: l.slag for l. 
kvarter. 2.slag for 2.kvarter, 3.slag for 3.kvarter, 4.slag for i1-.kvarter og 
derefter timeslag pa 0verste klokke, medens kvarterslagene faldc::- pa nederste 
klokke. Derved bliver klangen forsk.ellig. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foroven med en al,ning, hvori der 
er en kugle pa en sk.orstenslignende fod. Uret har abne udsk.mringer som 10vvrerk 
over sideruderne og ruden foran vmrket. Urhovedet har fire s0jler, en pa hvert 
hj0rne. Lagen i mellemstykket, som lukkes med vrider af jern, har staffering med 
kn.aK foroven. Fodst~et var tidligere noget h0jere, end det er nu. Farve: Creme 
med gul staffering, forud brunmalet. 
Slregtsur, der stammer fra Aulskovgard, Ejby ved Odense, hvor det tilh0rte gardejer 
Christiasn Larsen, den nuvrerende ejers farbroder. 
Ejer: Gdjr. Viggo Larsen, Lille Korsebjerg, Ubberud. 
(optegnet 1967). 

:;i. Ur nr.322 med d0gnvmrk, signeret Rs.Christensen No.322 pa timekrans af tin med 
meget store smukke arabisk.e timetal og arabiske kvartertal. En 0rn af messing be
vmger sig i en kronet ring baret af flyvende engle. Visere af messing med udskaret 
m0nster. Hj0rneornamenterne har muslingeskaller i den rette vinkel. Optrmkning 
med n0gle, messingvmrk og slagskive pa bageste vmrkplade. To l odder af bly og 
trisser af trm. Indersk.iven med pla~temotiv, bagskiven er af je1·n. Alle ornamen
ter er bronzerede. 
Urkassen er af fyr og oprindelig, buet foroven, og i den h0jtsvungne overkant er 
der en abning med en top; lignende toppe ses pa de to forreste hj0rner. Glasset i 
sideruderne og forruden er oprindeligt. Mellemstykkets 1£ge hor vrider af jern 
med plade. 0verst under urkaaaens abning er der amukt symmetri:"'k: t] ad.udskrering' 
ligesa over sideruderne. Uret er i det hele taget et sm:;kt harr)r•-'.sk s+ytk·:; 
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indbo. Hele uret er oprindeligt, kun farven er rendret; den er nu hvidgra, f 
Uret er et slregtsur, ligesom garden er en slregtsgard. Ejeren oplyser, at ur 
menes at vrere kommet til garden som brudegave i 1798, da ejerens tipoldefad 
overtog garden. 
Ejer: Gdjr. Rasmus Andersen, Render Vestergard, Brylle. 
(optegnet 3.8.1970). 

4o. Ur nr.339. 
Ejer: Antikvitetshandler Ole Mathiesen~ 0stergade 8, K0benhavn. 
(M.eddel t 21. 4 .1971 af retsassessor Pre ben Pontoppidan, Nrerum Vmnge 92, N&:::·u 

41. Ur nr.348 med 8-d0gnsvrerk og sekundviser, signeret R.Christensen. Almindeli 
tal pa tinskive med hj0rneornamenter af bly. En 0rn bevreger sig i takt med 
dulet. 
Slregtsur, der stammer fra en slregtsgard i Allested. 
Ejer: Fru Mary Kragballe Nielsen, Grubbem0llevej 4, Svendborg. 
(optegnet 15.1.1969). 

42. Ur nr.349, signeret R.Christensen. 
Ejer: Inspekt0r Andersen, "Elsesminde", Sanderum. 

43. Ur nr.359 med d0gnvrerk, signeret R.Christensen. Timekrans af tin med romert 
arabiske kvartertal. En due i kronet ring baret af engle. Visere med udskar 
ster. Bagskiven er af r0dmalet jern. Da uret blev beskrevet, var vrerket skk 
en lille kasse, mens skiven var ubeskyttet, og saledes var det ophrengt hos I 

sidste ejere. Bade skive og vrerk er mindre end sredvanligt for Fangel-urene. 
Nuvrerende ejer ubekendt. 
(Oplysninger meddelt af B.J.Saurbjerg, Slotsm0llen i Kolding, 15.9.1967). 

44. Ur nr.37o med d0gnvrerk, signeret R.Christensen No.37o pa timekrans af tin m• 
romertal. En 0rn i kronet ring bevreger sig i takt med pendulet. Ringen brere: 
flyvende engle. Bagskiven er r0dmalet. Urkassen af fyr er oprindelig, buet 
med knrek og spor af toppe. Farve: Blagra almuefarve og lilla. 
Uret stod i garden, da den forrige ejer med sin hustru, fru Petra Andersen, 
tog den ved k0b i 1913. 
Ejer: Gdjr. J0rgen Andersen, Elmelundgard, Elmelund, Sanderum sogn; han er < 

forrige ejers broders0n. 
(optegnet og nedskrevet 17.10.1969). 

45. Ur nr. 371 med d0gnvrerk, signeret R. Christensen No. 371 pa t imekrans af tin mE 
romertal. En 0rn i kronet ring, baret af flyvende engle, bevreger sig i takt 
pendulet. Urkassen er oprindelig, af fyr og buet foroven med knrek med drejei 
top. Lignende toppe, meget smukke, pa de forreste hj0rner. Farve: Bla almueJ 
ve, forud egetrresmalet, brunlig med arer. 
Uref har staet i garden ma tr. nr. 8 a Elmelund, Sander um sogn, fra slregten } 
dertil omkring 1810. 
Ejer: Fru Anne Henningsen, Elmelund. 
(optegnet og beskrevet 17. lo .1969). 

46. Ur nr.376 med d0gnvrerk, signeret R.Christensen No.376 pa timekrr,i1s af tin me 
romertal og arabiske minuttal. En 0rn med udsmykning, i en kronet ring barei 
flyvende engle~ bevreger sig i takt med pendulet. Viserne er af me ssing med E 
ret enkel udskrering. Hj0rneornamenterne er med gtenvrerk og snon j ng i buen le 
timekransen. Bagskiven er malet brungra. Inderskiven har kvadrer ing, er af n 
sing og star i metallets farve. Vrerket er ret spinkelt. Pladerne er af messj 
abne, pillerne af jern (stal) blanke og runde. To lodder af bly, optrrek med 
Tnetrisserne er oprindelige. 
Urkassen er oprindelig og af fyr, buet foroven med knrek 0verst og har toppe 
alle fire hj0rner. Der er bladudskrering under hulkelen foroven og over sider 
Mellemstykkets lage er ret lille, lukkes rned vrider af jern med bladformet I 
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I urkassen er der indvendige lornmer til penduludsvingningen og huller i bagklred
ningen til fastg0relse i vreggen. Fodstykket er ret h0jst, 7o cm, medens hele urets 
h0jde er 214 cm. Farve: Brun, forud en gullig farve. 
Ejerens fader har i sin tid k0bt uret fra en gard i Gestelev. 
Ejer: Axel Eltzholtz, Kl0vervej 16, Ringe 
(optegnet 27.lo.1970). 

7. Ur nr.395 med 8-d~gnsvierk, dato-og eekundviser samt repeteranordning, signeret 
R.Christensen No.395 pa tinkrans omkring en 0rn. Pa hver side af denne tinkrans 
er der et ornament med rokokomotiv. Timekrans af tin med romertal, datotal og mi
nutstreg med punkter som minuttegn. Viserne er af messing med udskaret m0nster. 
Optrakning med n0gle. Bagskiven er blamalet, inderskiven er af messing og har 
plantemotiv. Urkaseen er oprindelig pa mer fodstykket, buet foroven med udskrering 
i en bue over lagen foran vrerket og tandsnitm0nster. N0glen til mideterlagen er 
af messing og har smukt udskaret m0nster. Uret har sideruder. Farve: Patineret 
(kit farve) , forud brun egetrresmaling. 
Slaigtsur, der stammer fra Rolfsted. 
Ejer: Fru Nielsigne Svendsen, Rugardsvej ll, Od.ense. 
(optegnet 8.2.1968). 

8. Ur nr.4oo med d0gnverk, signeret R.Christensen No.4oo pa timekrans af tin med 
romertal og arabiske kvartertal. En smukt graveret messing0rn bevmger sig i en 
kronet ring baret af flyvende engle. Optraicning med n0gle, to lodder af bly og 
tre trisser, originale. Viserne er af messing med udskaret m0nster. Hj0rneornamen
terne har planteslyng og en snoet kant ind mod timekransen. Inderskiven er af 
messing og kvadr•ret med abne mellemrum mellem kvadraterne, hvoraf hvert andet 
er skraveret.Ligeledes skravering i hj0rnerne, hvor de parallelle linier skerer 
hinanden. Bagskiven er hvidmalet. Vrerkpladerne er af messing og abne, og der er 
slagskive pa bageste vmrkplade. · 
Urkassen er oprindelig, af fyr og buet foroven med spor af toppe pa de to forre
ste hj0rner. Hulkel og bladudskmring over b&de forrude og sideruder. Mellemstyk
kets lage lukkes med vrider. H0jde: 200 cm. Farve: Hvid med gul staffering, nyere 
maling. Uret fremtrreder som en smuk harmonisk afstemt helhed. 
Slregtsur fra o.1835, stammer fra Ravnebjerg, hvor ejerens farfaders svigerfader 
var den f0rste ejer. 
Ejer: Henry Stmrmose, Andeb0lle, Vissenbjerg. 
(optegnet 26.8.1969) 

9. Ur nr.414 med 8~d0gnsvrerk med datoviser, signeret R.Christensen No.414. 
Ejer: Proprietrer Jens Jensen, Store Appe, Tommerup. 

o. Ur nr.417 med 8-d0gnsvmrk, sekundviser, datoviser og repeteranordning, signeret 
R.Christensen No.417 pa udsmykket tinkrans, som omgiver en .messing0rn, der bevre
ger sig i takt med pendulet. Sideornamenter med grenvrerk og blomsterlignende 
udsmyk.ning med bellis. Hj0rneornamenterne har lignende udsmykning og yderst i den 
rette vinkel en muslingeskal. Alle ornamenter sth- i metallebs farve(bly). Time
krans af tin med romertal og datotal inderst med selvstam.dig viser. Visere med 
udskaret m0nster i messing, men sortmalede. Sekundviseren i en t inkrans under 
12-tallet. Optrakning med n0gle af messing, original. Bagskiven er af messing og 
star i metallets farve. Inderskiven er af messing og bar skakbrretm0nster med 
hver anden tern skraveret. Vrerkpladerne er af messing og hele, pillerne runde og 
ligeledes af messing. Ingen slagskive pa bageste plade. Urkassen er af fyr og 
lige foroven med topstykke, kugl.er pa alle fire hj0rner og reggestav, derunder 
tandsnit. Sideruder med oprindeligt glas. Rillede s0jler ved urhovedets sider, 
ligeledes ved mellemstykkets sider, og fra mellemstykkets d0r og pa fodstykkets 
tre sider kannelurer. Fodstykket er todelt og ret h0jt. Farve: M0rker0d, forud 
egetrresmaling. H0jde: 218 cm. 
Slregtsur fra Nr.S0by smedie, som ejerens mands slregt besad fra 1810. 
Ejer: Fru Gudrun Herluf, Sadolinsgade 104, Od.ense. 
(optegnet 6.lo.1969). 
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51. Ur nr.419 med d0gnvrerk, signeret R.Christensen No.419 pa timekrans af tin 
romertal. 0rn i kronet ring, baret af flyvende engle. Visere af messing me 
skaret m0nster. Optrakning med n0gle af jern, oprindelig. To lodder af bl~ 
ornamenter med muslingeskal i den rette vinkel. Alle ornamenter er bronzer 
Bagskiven er r0dmalet, mens inderakiven, som har tern med prikker i hj0rne 
er uden skravering og star i metallets farve. VEerkpladerne er af messing c 
pillerne af jern og runde. Urkassen er oprindelig og af fyr, buP,t foroven 
prydtoppe, oprindelig pa alle fire hj0rner, nu kun pa de to forreste. Side 
har det oprindelige glas, mens forrudens synes fornyet. Farve: Gulbrun, ly 
egetr!BSmalet. 
Urets historie: Det tilh0rte oprindelig gardmand Peder Jensen i garden Ped 
de i Stensby, Skamb;y sogn, hvor uret har staet fra gammel tid. Peder Jenee 
1908, 80 ar gammel, og antagelig har hans fader anskaffet uret. I 1919 kom 
ved arv til garden Bjergagergard, matr.nr.5a i San"slev by, en gammel herre 
gard under Gyldensten; og her i dagligstuen i den gamle gard star uret nu 
Ejer: Gdjr. Peder Christian Pedersen, S!Brslev. 
(meddelt af ejeren 13.8.1971) 

52. Ur nr.437 med d0gnvrerk, signeret R.Christensen No.437 pa timekrans af tin 1 

romertal og arabiske kvartertal. 0rn i kronet ring bevmger sig i tak.t med : 
let. Visere med udskim-ing. Inderskiven er af messing, kvadreret, med 0jer. 
pladerne er af messing og hele, vmrkpillerne af jern og runde. Urkassen af 
oprindelig, med kugler pa topstykkets fire hj0rner, lige foroven og med sn< 
ellipseformede. Sideruder. Farve: livid med gul staffering. 
Slregtsur, som har staet i garden fra gammel tid. 
Ejer: Gdjr. Karl Ludvigsen, Hedamgard, Fr0bjerg. 
(optegnet 21.5.1969). 

53. Ur nr.454 med 8-d0gnsvmrk, dato-og sekundviser, signeret R.Ch.ristensen No.L 
pa tinkrans, der omgiver en messingsvane. Pa hver side et ornament i rokokc 
Hj0rneornamenterne er ogsa i rokoko og af bly. Timekrans af tin med romertc 
biske kvarter- og datotal. Visere af messing med udskaret m0nster. DatovisE 
har snoet pategnet m0nster. Bagsk.iven er en blank svrer messingskive. Indere 
som ogsa er af messing, har thombisk m0nster og ciselering. Urkassen, som e 
oprindelig, er lige foroven med pyramider pa hj0rnerne. Overdelen har halve 
med tandsnitfrise under. Over ruden foran vrerket er der en buelinie i guld 
siderne kannelurer med rhombe foroven og rektangel forneden. Uret har sider 
Mellemstykket er med s0jler. Lagen har bue foroven svarende til ruden foran 
ket, lukkes med n0gle, som er oprindelig. Pa overgangen til fodstykket ses 
snitfrise. Fodstykket, som er ret h0jt, star pa ben og har plade med guirla 
og kvadrater, gulfarvede i de fire hj0rner. Farve: Brun, men al~.e dekoratio 
messinggult. 
Uret, som er k0bt antikvarisk i Od.ense, har tilh0rt komponisten Carl Nielse 
slregt. 
Ejer: Direkt0r Johan Jensen, Torbenh0j, Skrillinge. 
(optegnet 31.10.1967). 

54. Ur nr.459 med d0gnvmrk, signeret R.Christensen No.459. 
Ejer: Underdirekt0r Aage Iversen, 0ksnebjergvej 44, Od.ense. 
(meddelt telefonisk oktober 1967). 

55. Ur nr.463 med d0gnverk, signeret R.Christensen No.463 pa timekrans af tin m1 
mertal. Urkassen er oprindelig, flad foroven og brunmalet. Om urets historiE 
lyser ejeren, at det stod i garden, da han k0bte den i 19o8 - som gammelt s} 
mel efterladt af den forrige ejer. 
Ejer: Rentier L.A.Knudsen, Christiansholm, Lunde, Fyn. 
(optegnet 24.1.1969). 
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Fangel. 0verst t.v. Rasmus Christensen ur nr.52 (nr.437 ) . Nederst t.h. ur (nr.44), 
beskrevet i trykt artikel s.43 ":·. (Fot.J.K.Elvstr0m). - F.~ elsted. 0verst t.h. ReieY' 
Jensen ur !lr.l (Fot.B.J.Saurberg ) . - F:lborz. I;ederst t. v . Casuar '.·'.aa.s::.. ·.,;.::' :-.:-.C:. 
(fot.:i..:.:e::it : . 
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). Ur nr.482 med 8-d0gnsvrerk, datoviser og repeteranordning, signeret R.Christensen 
malet pa den hvidmalede konvekse urskive med pfunalede romerske timetal og arabi 
ske kvarter- og datotal. Hvert andet datotal angives med en prik. Minut-og time
viser med udskaret m0nster. Datoviseren har m0nster som en rcekke 0jer og yderst 
en spids(pil). Vrerkpladerne er af messing og abne, mens vrerkpillerne, der lige
ledes er af messing, er dekorerede. Pendulstangen er en flad messingstang. Ur kas -
sen er oprindelig, af fyr, lige foroven med topstykke med bueslag. Der er spor af 
toppe pa de forreste hj0rner. Tandsnit. Ruden foran urkassen er cirkelrund uden 
omgivende krans eller grenvrerk. Glasset synes nyere, medens s iderudernes glas er 
det oprindelige. Mellemstykkets lage, s om er kanneleret, lukkes :ned rnagle ligeso;n 
lagen foran vrerket. Fodstykket er ret h0jt. Urets stilform er klassicist i sk. 
Farve: Hvid med gule staff eringer. 
Slregtsur, der fra gammel tid har staet i garden 0stervang, mat r.nr. 1 a Emtekrer , 
Tanderup sogn. 
Ejer: Fru Ellen J0rgensen, 0stervang, Emtekrer pr.Sandager. 
(optegnet 23.4.1968). 

1• Ur nr.499 med 8-d0gnsvcerk , s ekundv i ser, signer e t R.Christensen No.499 pa timekrans 
af tin med romertal og arabiske kvartertal. Urkassen er oprinde1 i g, buet f oroven 
uden udsmykning, malet hvidt og gult. Uret er k0bt. 
Ejer: Direkt0r Svend Koksbang, Hunderupvej 14lb, Odense. 
(optegnet 12.9.1967 efter ejerens oplysninger). 

' • Ur nr.532 med 8-d0gnsvaerk og repeteranordning, signeret R.Chris ensen No.532. Ur
skiven er hv idmalet med romertal, viserne er-af messing. 
Ejer : Ni els J rorgensen, Frelsofte, Nr.Lyndelse. 
(optegnet efter ejerens skriftlige oplysninger 9.11.1967). 

1. Ur nr.545 med 8-d0gnsvrerk, datoviser og repeteranordning, signeret R.Christensen 
malet med sorte bogstaver pa hvidmalet urskive med romertal, datotal og arabiske 
kvartertal. Visere med udskaret m0nster, timeviseren er symmetrisk og minder om 
et monogram bestaende af slyngninger. Pendulet er af messing, stort og blankt, og 
pendulstangen er ligeledes af messing. Optrcekning med n0gle, tre lodder af bly . 
Urkassen er oprindelig, i klassicistisk stil, med sideruder. Urskiven omgives af 
en cirkelrund rude med forgyldt kant. Urkassen er lige foroven med gotiske spids
buer og har kannelerede kugler uden stilk pa hj0rnerne. Der er tandsnit foroven 
og ligeledes pa overgangen til mellemstykket og fra dette til fodstykket. Lagen 
er buet og har fritstaende s0jler, fodstykket har kannelurer. Uret star pa fire 
klodsben. Stilprreg: 182oerne. 
Slregtsur, der stammer fra den gamle skovridergard ved Ravnholt, kom derefter t:i_l 
Vesterskov og Odense. 
Ejer: Fru snedkermester Jacobsen, Ny Vestergade 19, Odense. 
(optegnet 17.10.1967) • 

• Ur nr.565 med d0gnvrerk med romertal og arabiske kvartertal pa t :i mekr a:ns e.f tin 
signeret Rs.Christensen. V'_sere af messing med udskaret m0nste_;' . T::n due i kr onet 
ring baret af flyvende engle, ornament et strerkt udspilet. Bagsl·i v e og i nderski ve 
er guldbronzerede og uden m0nster. Optrreknir z med n0gle. Vrerkp1acierne er p_ f mero -
sing og abne. Hj0rneornamenterne har vaser med k rone og grensl :_, np . Urkass cn er 
oprindelig, buet foroven og har toppe pa de to forreste hj0rner, abning midt fo r 
med en top foroven. Sideruder med grQmligt glas. Lagen i mellems - ~ ykket har samme 
form som urhovedet og lukkes med n0gle; lasen har trekantet besl ,_ g . Fodstykket er 
ret h0jt. Farve : Blagr0n almuefarve med r0d staffering. 
Uret stod pa. garden Vrangsbcek. i Parup, da ejerens forreldre overt ·ig den i 19o7 eftrT 
den hidtidige ejer P.Larsen. 
Eje2 : Fr u Inger Poulsen, Rugardsvej 292, Odense. 
(optegnet 14.12.1967) • 

• Ur nr.579 med d0gnvrerk, signeret R.Rasmussen No.579. En svane i en ring med ,:r ::- :::<? 
baret af flyvende engle bevreger sig i takt med pendulet. Ti::ie~rans af -i::.:: '.!:-? _-:_ 

romertal og arabiske xvartertal. Urks.sser: er oprin:ie::.ig, :=.f =:·--=-! ·::·_;_e'.; ::::- :: ·: -:: :--

hRr ~~aer~ier. =a lci:ier a~ tl~, 
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Uret er et slregtsur i ejerens slregt og har staet i garden fra gammel tid. 
Ejer: Gdjr • . Peder Jacobsen, Ringstedgard, Sdr.Nrera mark, Arslev. 
(meddelt af ejeren 28.7.1971). 

62. Ur nr.589 med 2-d0gnsvrerk signeret R.Rasmuseen No.589. Timekrans af tin med 
romertal. Messingvisere. Fugl i kronet ring baret af flyvende engle. 
Ejer: Eigil Pedersen, S0ndergade 71, 5591 Gelsted. 
(meddelt skriftligt af ejeren 25.1.1969). 

63. Ur nr.594 med d0gnvmrk, signeret R.Christensen No.594 pa malet urskive med J 

vindue. Alle dele er oprindelige og i god stand. Urkassen er malet i egetrre 
har topstykke. Urets klokke har en smuk k1ang. 
Ejer: Urmager Arnold S0rensen, Klaregade 35, Odense. 
(meddelt telefonisk af ejeren 21.6.1971). 

64. Ur nr.614 med 8-d0gnsvrerk, sekund-og datoviser samt repeteranordning. Signe1 
R.Christensen No.614 malet pa hvidmalet urekive med pamalede romertal og are 
datotal inden for timetalkransen. Visere med udekaret m0nster. Optrakning me 
n0gle. Urkassen, som er n;yklassicistisk, er af fyr, hvidmalet 05 med sideruc 
Den er oprindelig og formodes at vrere fra tiden omkring 183o. 
Slregtsur i femte generation, har oprindelig staet i en gard i Fangel. 
Ejer: Murermester Christian Pedersen, 0rb1Ek. 
(optegnet og beekrevet 3.11.1969). 

65. Ur nr.62o med d0gnvrerk, signeret R.Rasmussen No.62o pa timekrans af tin med 
tal og almindelige kvartertal. Ubevregelig tinplade med ciselering ses over t 
kransen. Denne plade har sideornamenter med delfiner. Hj0rneornamenterne har 
sigter" i midten; alle ornamenter er bronzerede. Viserne er af messing og ha 
kel udskrering. Uret har to ladder af jern, triaser af tne og optrmkning med 
alt originalt. Ureta midterskive er r0dmalet, ligesa bagskiven. Originalt pe 
og pendulstang. Urkassen er af fyr og buet foroven med 10vvrerksudekrering 0ve 
sideruder med fornyet glas. Bagsklredningen har huller til fastg0relse i stue 
gen. Mellemstykkets lage bar vrider med messinghandtag, og hamgsellapperne e 
stukket ind i trreet. Fodstykket er h0jt og todelt. Farve: Almuer0d, forud m0 
brun. 
Uret er k0bt, men var slregtsur i den forrige ejera hustrus slregt og stammer 
Turup gamle vandm0lle i Turup sogn. 
Ejer: 0relrege Torben Reh Pedersen, Lindealle 36, Odense. 
(optegnet 23.9.1972). 

66. Ur nr.643 med d0gnvrerk, romertal og arabieke kvartertal pamalet hvidmalet '.lr· 
skive med signatur R.Christensen og No.643 pamalet inden for talkransen. Vis1 
med udskaret m0nster, af messing. Vrerkpladerne er af messing og brudte, vrerk1 
lerne af jern(stal) og firkantede. Urkassen, som er oprindelig, er i klassic: 
stil og lige foroven med tandsnit. Lagen foran verket har cirkelrund rude me< 
gr0nligt, blreret glas. Denne rude er omgivet af en kanneleret krans. La.gen i 
lemstykket er ret smal og har kannelering, ligeledes er en cirke~rund plade 1 
fodstykket kanneleret. Uret har sideruder. Lasen i mellemstykket3 lage er opJ 
lig og ikke indbygget i lagen, men anbragt pa dennes inderside i en kasse af 
Farve: livid, nyere maling• 
Uret er k0bt i Halsted stationsby i Jylland. 
Ejer: Skoleinspekt0r Sigurd Poulsen, Harby folke-og realekole,IWrby. 
(optegriet 16.2.1968). 

67. Ur nr.652 med d0gnvrerk, signeret R.Christensen No.652 pa timekrans af tin mec 
mertal og arabiske kvartertal. En sv0mmende svane bevreger sig i takt med penc 
i kronet ring baret af flyvende engle. Visere med udskaret m0nster, ret small 
af messing, med kvadreret m0nster med 0jer i hj0rnerne. Vmrkpladerne er brudt 
af messing, medens pillerne er firkantede og af jern. Slaghjul pa bageste vrer 
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Hj0rneornamenterne er ligesom ornamentet omkring fuglen bronzerede, med gren
slyng. Urkassen, som er oprindelig, er af f;yr, lige foroven med "rende" t il et top
stykke, som er bortkomrnet. Uret har sideruder, ret lave, og ternmelig svrer gesims. 
Lagen foran urskiven lukkes med vrider af jern med s-formet handtag ganske som 
lukket0jet i mellemstykkets lage. Farve: Gragullig med r0d staffering, men blalige 
hulkellister, ialt tre. Tidligere blagra farve. 
Slregtsur fra 1890. Da ejerens fader k0bte garden i 1890, fulgte uret med. Garden 
h0rte tidligere under Krengerup (matr.nr. 2 bog 5 b i Glamsbjerg by, K0ng sogn ) . 
Ejer: 6.djr. Egon Nielsen, "Lindely", Derupvej 15, Glamsbjerg. 
(optegnet 21.8.1969). 

8. Ur nr.680 med d0gnvrerk, signeret R.Rasmussen No.680 pa timekrans af tin med ro
mertal og arabiske kvartertal. Fugl i rkonet ring baret af to engle. Hj0rneor
namenter med bronzerede forsiringer. Urkassen, som er buet foroven, er uden side
ruder. 
Uret, som stammer fra en gard i Fr0bjerg, er k0bt i 1930. 
Ejer: Fhv.h0jskoleforstander Olaf Skov, Askov. (Tidligere K0ng b.z>jskole). 
(optegnet 22.10.1967). 

9. Ur nr.722 med d0gnvrerk signeret R.Rasmussen No.722 pa timekrans af tin med 
romertal og arabiske minuttal. En svane i kronet ring bevreger s i g i takt med 
pendulet. Viserne er af messing, m0rkfarvede, med udskrering. Inderskiven er af 
me:;sing og har blomstermotiv. Hj0rneornamenterne har slyngvrerk. Bagskiven er alle 
ornamenterne er bronzerede. To ladder af bly og optrrekning med n0gle. Urkassen 
er af fyr og oprindelig, sortmalet, forud brunmalet, men ikke egetrresmaling. Den 
er lige foroven og har topstykke i Christian VIII's stil fra omkring 1850. Mel
lemstykkets lage er kanneleret og har original las og n0gle. Uret har sideruder. 
Fodstykket er ret h0jt. 
Slregtsur i ejerens slregt fra Vester Hresinge sogn. 
Ejer: Fru Kathrine Markvardsen, Tor0huse pr.Assens. 
(optegnet 19.11.1971) 

>. Fangelur if0lge traditionen. Ur med d0gnvrerk uden signatur, nummer eller ars
tal. Hvidmalet urskive med pamalede sorte arabiske timetal og dobbelt minut
streg. Time-og minutviser er af messing og har udskaret m0nster. Optrrekning med 
n0gle, to lodder af bly med originale trisser af trre. Vrerkpillerne er af jern 
og firkantede, vrerkpladerne af messing og abne og har slagskive pa bageste 
vrerkplade. Urkassen, som er oprindelig 0g af fyr, er i Christian VIII's stil. 
La.gen foran voorket gar pa stabler og lukkes med krampe; den har et cirkelrundt 
vindue, bag hvilket urskiven ses. Urhovedet har sma firkanted e sideruder med det 
oprindelige glas. Mellemstykkets lage har vrider med messinghandtag. Fodstykket, 
som er et h0jt, har som prydelse en stor rhombisk plade. Farve: Hvid med smalle 
£orgyldte kanter og lister. Uret er k0bt. 
Ejer: Lrs. Gustav Larsen, Vestergade 45-47, Odense. 
(optegnet 8.9.1972) 
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FJELSTED SOON 

Reier Jensen 

Husmand, maler og urmager i Fjelsted. F0dt i Norge o. 1744, begravet Fjelsted 

1794 28/l 5o ar gammel. - Gift med Kirsten Nielsdatter, f0dt ca. 1754, d0d Fjel

sted 1820 17/5 65 ar gammel. Gift 2. gang 1794 (trolovet , 28/4) med J0rgen Hansen 

Reier Jensen var omkring 1765 dragon i det holstenske dragonregiment, men bosatt 

sig 1777 som husmand, maler og urmager i Fjelsted. (Oplysninger fra lrererinde fr 

A. Wammen, Fjelsted, som ejede en artikel om Reier Jensens datter Christiane Rei 

sen, som blev amrne for Frederik VII. - Jfr. Kultur og Folkeminder XVI). 

1. Urvrerket i den gamle kro fra Skovsgard, siden 1933 pa Hjerl Hede, er udf0rt 
af Reier Jensen. Urkassen er derimod ikke af ham. (Meddelt 1968 6/6 af gdr. 
J0rgen S0rensen, Byllerup, Nr. Aby). 

2. Ur med d0gnvrerk signeret ReieI". J,ensen , nederst pa timekrans af tin med rome 
ske timetal og arabiske minuttal', 1 f:, i ;~ hvert minut. En tinkra.;::1s, flad og 
uden indskrift omgi\rer en flyvende fugl' der bevreger sig i t a'Lct med pendule 
Denne fugl er ret ubestemmelig, er lavet af 11smeden", men er ellers samme u 
formning som den oprindelige. Timekransen savel som kransen omkring fuglen 
ret sinipelt udformet; ved begge sider af sidstnrevnte er orna;1anter rned delf 
ner. Hj0rneornamenterne er ret svrere, kraftige med en'ilehoved1;)r med ansigte 
vendt mod timekransen, alle ornamenter er bronzerede.. Viserne er af et grat 
metal, antagelig tin, og med udskaret m0ns b:;r,. Bagskiven er 'l f j ern og bron 
zeret, underskiven, som star i metallets farve, er messing og uctsmykket med 
blomsterplanter symmetrisk anbragt med en pa hver side af visernes omdrej
ningspunkt, samlet foroven i en trekantfo21.net dekoration; hele i nderskiven 
har ciselering. Vrerkpladerne, som er af messing, er hele,vrerkp~llerne er af 
jern, firkantede og r.~t svrere. Uret har 2 klokker, en st0rre oi:; en mindre, 
hvorpa der slas samtidig med 2 hamre af jern, kun timeslag. Opt rrekning med 
n0gle. Urkassen af original fyr, buet foran med en abning, hvor i der er en 
top. Spor af toppe findes pa alle fire hj0rner. Sideruder af form som for
ruden. Lagen her lukkes med krampe, original. Glasset synes fornyet. Mellem 
stykket har 0verst et ornament pasat, af form som fliget trekant. Farve: 
brun (egetrresmalet), tidligere r0d og f0r igen gr0n, som antagelig var den 
oprindelige farve. 
Slregtsur, antagelig kommet i garden o. 1800 med en brud. 
Ejer: Gd.r. J0rgen S0rensen, Byllerup, pr. Nr. Aby. 
(opt.egnet 18. 5 .1968) 

3. Ur. med 2-d0gnsvrerk signeret Raen Jansen• Talkrans med pamalede araber- og r 1 
mertal. Visere af jern. Grove hj0rneornamenter med englehoveder. Fugl (gas) 
Midterskiven er noget primitivt graveret. Urkassen original, buet foroven m1 

abning 0verst midt for. Farve: egetrresmalet, fa.rVen afdrekket og derved frem· 
kom en overdadighed af blomsterdekorationer, pa fodstykket endog en stor ro; 
omgivet af rocailer. Uret har staet i Indslev Torp. 
Ejer: B. J. Saurberg, Slotsm0llen, KoJ.Cing. 
(oplysning og beskrivelse tilsendt 21.lo.1969). 
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FRAUGDE SOON 

~ren Fischer 

~mager, degn og organist: Fraugde 1788-1813. 

Kerteminde: Slregten Fischer D. 
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I. Caspar Mici1el Maasi (eller Kaas) 

Urmager i Faborg. F0dt 1714 i Primnits, Brandenburg, d0d Faborg 1778 1/8. - Gift 

1. gang Faborg 1739 2o/8 med Margrethe Christiana M0rch, dcd Faborg 1765 7/6 45 

ar gammel. - Gift 2. gang Ft,0org 1765 29/8 med Magdalena Catharina Horne, f0dt 

Faborg 1744 5/lo, ded sst. 1795 18/6, datter af Peder Hansen Horne og Cathrine 

Elisabet Krich. Hun blev 1779 3/11 gift med k0bmand Christian M0ller. 

Han tog borg:-;rskab som urmager i Faborg 1739 16/11, men pa grund cf svigtende syr 

opgav han dette erhverv og tog 1755 16/5 bn gerskab som k11.1birA.nd. 

Ure med d0gnvrerk 

1. Ur med d0gnvrerk signeret Caspar Maasi pa tinskive over timek:i'anc;en, som er c: 
tin og har romertal. Uret har kun een viser og halvtinetegn, .3t iliserode blc 
ster. Uret har optrrekning med snor. Hj0rneornamentern ; l1ar ev3J.ehovE'der. Ur
kassen som er oprindelig, er af fyr og bue'~ foroven. Siderud'.";; r GOID km abneE 
ved en knop af trre. Hellemstykkets lag,_: ligner et h0jt smalt ;;;:irkevindue . gc 
abnes ved en Vrider af trre med knop, der ligner den, hvorved rrden foran VEel 

og sideruderne abnes. Fodstykket meget lavt. 
Farve: gr0nmalet. 
Ejer: Svendborg Mu.seu;n? ur nr. 5013. Skamket af urmager Thomsen . 

2. Ur med d0gn'rr.erk signeret Caspar Maasi pa tinskive over tintimel ransen, som l 
romertal og arabiske minuttal - hn.lvtimetegn,,stiliserede blomster, liljer. 
Uret har 2 visere og savel gang- som slagvrerket trrekkes af samme lod ved en 
flettet snor. Pa hver side af tinskiven med signaturen er et ornament med de 
fin; og hj0rneornamenterne har englehoveder. Urkassen, som er oprindelig, er 
af fyr og buet foroven. Lagen i mellemstykket har en lille rhombeformet ab
ning, hvorigennem pendulbevregelsen ses, denne lage har gotisk prreg. Las af 
jern, n0gle, hvormed urkassen abnes som ved et klinkfald, samne n0gle abner 
mellemstykkets lage. 
Urets h0jde 218 cm. og st0rste bredde 46 cm. 
Farve: r0dt, gr0nt og grat. Opmalet efter de gamle farver af elever fra den 
tekniske dagskole i Svendborg. 
Ejer: Svendborg Museum. Ur nre 15636. Erhvervet for 5o kr., k0bt til museet. 

3. Ur med d0gnvrerk, der er strerkt medtaget, signeret Caspar Maas"L pa tinplade o 
timekransen med romertal. Pa hver side af tinpladen er et ornament med delfi 
motiv. Hj0rneornamenterne er st0bte oe; forgyldte. Uret har kun en liJ.le f.'tmr 
viserne tilbage, og det har kun eet lod og optrrekning med snor. Urkassen, so 
er original er af fyr, og har vir .. duer i siderne. - Urkassen . som er buet for 
oven har strerkt barok-prreg. Farve: blagra. 
Uret har ' tidligere staet i en gard pa egnen, og er kommet tiJ museet ved k0b 
Ejer: K0ge Museum. 
(optegnet 22.7.1964) 

4. Ur med d0gnvrerk, signeret Caspar Maasi pa tinplade 0verst. Timekrans af tin 
med romertal og halvtimetegn. Optrrekning uden brug af n0gle. 
Uret har, meddeler ejeren, alt id gaet up8.klageligt og prrecist, c,iden hun ar
vede det 1920 af en slregtning. 
Ejer: Fru Ellen Alice ti~zanti, Tarup, Prrestegardsvrenget 19, Ode'"':e. 
(r:ied:lelt ved brev 21.1.1969~. 

5. Ur med d0gnvrerk signeret Caspar Maasi pa tinplade over tintimekrarrnen, der h 
romertal o:.:: halvtimetegn som de reldste Wibye-ure. Eet lod og optrrelcning med 
kale. Bagskiven er nn jer:1plad2. - Hj0rneornamenterne med grenvrerk. Alle orn 
menter star i metal. · 
U:ret: star i den onril'id0l iP-:e urkasse. s om er bu et foroven og tk"'J.let l g62 a f c, n 
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rr1ale1~ Ernil ~cl;r1 -. }cn., Fa1irsl~-;:ov , ".r ed G·eloted, Ii'yn . 
Ure t ha:.~ i sin ·dd ste ?t: i Ny frest eg&.:·d , Kerte sogn. 
Ejer : UP.: ~ Ol f1 r:r:1~rc0tJ; ~~·- , G :Jlstcd~ 
(opL['TiGt 18.3.19()2 ). 

Ur med d0g::iv::'!rk, sic~eret Caspar Haase pa ci:' ... .:elrm:.1 ski7e over timekranseil. 
Denne ~r af tin u.:od r(~:riertal og h3.lvtii!!~tesn, som liljer. Uret bar et lod, 
handaT.cdet i - :r1'1dS:l1Cdci;; b,,jl e. 01-:itrrel:<:ni.ag ID9d ne-ttet snor. Der er kun en Vi
ser r..~ec;Q. uei.sk&rot m0note::-,. I?::- g:;kiven er af jcrn, m'l.let. Sideornnnenterne ved 
signaturen. er Med delfiner og grenvrerk. Hj0rneornamenterne er med englehove
de.t i midten, seende ind mod timekra.nF"":-rr1. Vmrkpladerne er af mf::saing og hele. 
UrkasE?n af fyr er b;;.e"t forovcn med prydtoppe pa hj0rnerne. Den er oprindelig 
med sil'.eruiier. Urets lwjde er ca. 230 c.1., farven er m0rk oknP,blod med sort. 
Uret er sJ.ecgt:sur og stairnr.er fra Nyberg. Det kendea tilbage t.:..l o. 185o/6o. 
Ejer: Lektor M. Ernst, 3tubbedamBvej 9 B, 3000 Ilelsingor. 
(optegnet .:. o .Ll 970). · 

·e m'3d 8-d~~~~-:~k 

Ur ir-9<'1.. 8-degnsvaerk, s1kt~ .. Ttdviser, datovifl9r og repeteranordning, ~ignatur: 
CaEpar M.J.af!c, r..edGrst pa timakrans af ti:1 med romertal. og arabiAke minuttal 
(12 tal) - hD.lvtimetegn - og heltil'l';lsla(!. Uret heir 2 ladder: et blylod og et 
jernlod. Ell fugl, mi,...dP-r c•:i eh snepp!';! ~ bev~ger si3 i en tinkran: t i t~t med 
pe:hdtl~t. Pa h1.ri'l:t' s:id ,) ~f d&nne ti:pkra.~s er et ornament med del ~iner. Hj0rne
ornacenterne ·har englehoveder i miciten. Inderskiven er dekorert;; med r .anke
motiv~ Vir=erne ;ie.r . udskB.ret m0nster. 
UrkasF-3n, so~ er buet fcrovcn, er af fyr og har B?Or af prydtoppe pa hj0r
nerne. Uret har nideruder, dets glas er me oprindeligt. Hamgslerne pa mel
lemstyAkcts lage er uden udsmyknin.g. Urets fulde h0jde er 212 cm. 
Farven, mener ejeren, har altid v~ret ' brun og husker det som ensfarvet m0rke
brun, men det blev opm~let i 1940-45 og star nu i m0rk mahogni-aring. 
Ureta historie: Ejeren fik det i arv efter oversygeplejerske Marie .Seeger pa 
Bornholiils amtssygehus, hvj s stedmoder.s s0ster Mathilde Peders~11 havde uret i, 
efter sin fader k0bme..nd Jens Pedersen i Silkeborg f. 1826, d. i 188o'erne. ; 
Ejer: Lege Gertrud Burrau, Dyrha.vevej lo, 3400 Hi~ler0d. 

Ur med 8-d0~svrerk, slag- og repeteranordning, seknnd- og datoviser, signeret 
Caspar Maasi. 
Uret er afbilledet og bed::revet af forfatteren til bogen: ''Urmagere og Tusind
kunstnere i Vendsyssel i 1750-1850 11 • Hj0rring 1962, den i 1969 afd. P. Christen
se~, Museurnsforctander i Thy hjemstavne""luseum, Dro'l?linglund. 
Ejer: Gd.r. Herman &dskaer, Lille Korsr.;oce i Albailc. 

Ur ~ed 8-d0snsvrerk, sekund- og datovis~r, signeret Caspar Ma~se pa tinskive over 
timeltransen. Pi hver side a~ denne tinskive er et ornament m)d et mandshoved 
vendt ind mod t~nskiven. 
Romertal pi timekrans af tin, halvtimetegn, arabiske minuttal, et over ~Vert 
timetal. Visere af messing med udskaret ~enster. Hj~rn~~rnament~rne har etig~ 
leh6veder i midten, bronzer~d~. Bae:;..:;kiYP,n fn:--:~rldt, inderskiVP,':l guldbronzer~t. 
VaerJ<_1;laderne P,:" af messing cg hele, dog er muligvis vaerket ell er dele af det 
fcrnyet. 
Utkassen delvis orig~nal, buet foroven med kugler pa alle fire hj0rner. Gren
vmrksudsk!D!"i:ng i buen over ruden foran verket. Uret har siderud( ·r. I mellemstyk
kets lage et cirk_,1_runl'.'I t vindue, hvorigennem pendulE?vingningern~ ses. Denne la
ge synoa at viere ~f nyere oprindelse. Fodstykket er fornyet. Fa.--ve: m0rkebrun 
med gu.1.ds"taff0:r.iY.Jg. 
H0jd•;: 220 cm. 
Slregtsur: stammer fra Voldbro i G3~to~tc sogn ved Assen~ . 
Ejer: Ejner Christensen, O:!ensevej 3~, IIja.llese. 
(pptegnet 13.3.1968). 

1. U:".' ~a~ 8-d.0gnsv~r!~. 3eku:: :::.Y~.se:-,s.:_ gn':':::'et C;israr Maase. 
Fugl. ~ir:errans af 7.in ~ed rc~ert~l. ~j ~:!":leorr.a.J!lente~ ~ed b1oas~ern:.otiv. ~a~7-

~i!'""6eteg:i, l:..i:~~otiv. ~rkass~~ lrri~i~2~g, ~~~ s~:~:-!!i~~. 
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Farve: almuebla (nymalet) forud hvid og forud igen. m0rkebrun. 
Slregtsur, stammer fra Assens, hvor det har tilhJrt fru Marie Dybdal, Baronve 
Af tidligere ejere nrevnes Nicolai Ostenfeldt Storm, Assens. 1801 
Ejer: Fru Ella Hansen, Kirkeby Andelskasse ved Svendborg. 
(ejerens oplysninger ved telefon 19.1.1969). 

11. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser (i abning nederst pa inderskiven), 
signeret Caspar Maase nederst pa timekrans af tin med romertal og arabiske 
minuttal (12 tal) og stiliserede liljer som halvtim0tegn. Ure~ har over tal
skiven en fugl (due), der omeives af en tinkrans med indskrif;: , 0verst "Tem
pus!', nederst "fugit", bevreger sig i t e':d med pendulet. Pa hver side a f denn 
tinkrans ses et ornament med delfiner, bronzeret. Viserne har udskaret m0nst 
og er sortfarvede. Bagskiven er bronzeret, og inderskiven, s om er af messing 
ciseleret og har slyngede planter symmetrisk med n0glehulle3~ne i blomsterkro 
og visercentret i arkantus (fligede blade). Hj0rneornamenterr e er alle fire 
ens og har vaselignende udsmykning i midten. 
Urkasse findes ikke. liret er anbragt i midten af over delen af et chatol. 
Ejer: Direkt0r Hansen, Da:"' sk Automobilkompa~ni, Rq ;ardi;,vej 9f 0 :1.ense . 
(optegnet 19.8.1968). 

12. Ur med 8-d0gnsvrerk. Sekundviser og rep~teranordning , signeret C;:-i.spar Maase 
pa tinskive med sideornamenter med delfiner. Timekrans af tin ll". 'd romertal 
og halvtimetegn. Hj 0rneornamenter med ansigter veridt mod timekransen. Visere 
af tin med udskrering. Bagskiven messing som inderskiven, den er punslet og 
uden ornamenter i0vrigt. Vrerkpladerne er af messing og hele, Vl:".' ~kpillerne og 
sa messing og dekorerede. 
Urkassen, oprindelig, er af fyr, buet foran med grenvrerk, udskrering under bu 
Sideruder. Mellemstykkets lage har cirkelrundt vindue (glug) foran pendulsvi 
ningen. 
Farve: antikhvidt med guldlister. 
K0bt. Tidligere ejer ses af indskrift pa pendulets bagside: fru Marcussen. N 
denbro Vestersogn, Langeland, i hvis slregt uret har vreret. 
Ejer: Murermester Leif Christoffersen, Bag0et Alle 28, Svendborg. 
(optegnet ?. juni 1968). 

13. Ur med 8-d0gnsvrerk. Slag- og repeteranordning. Time-, minut-, sekund- og dat 
viser, signeret Caspar Maase pa tinplade med sideornamenter. 
Timekrans af tin med romertal og halvtimetegn. Optrrekning med n0gle. Origina 
meget h0j urkasse. 
Uret er afbildet og n0dt0rftigt beskrevet af agronom H. Balle i bladet "Slreg 
garden", august 1967. 26. arg. 
Ejer: Hesselagergards besidder, baronesse B. Blixen Finecke, Hesselagergard. 

14. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekundviser, signeret Caspar Maasi neders t pa timekrans 
tin med romertal og halvtimetegn. Fugl, gas i aben smal timekrans med Tempus 
fugit. 2 visere - optrrek.ning med n0gle. Sideornamenter med del finer. Hj0rneo 
nameriter med vaser. Urkass en med lige overkant og spo:r. af et :fo r Gvundet tops 
ke - s0jler ved urhovedets sider. Farve: antikhvid . m.c;;:;g tsur . 
Ejer: Proprietrer Gunner Jensen, Sanderum pr. Fruens B0ge. 

15. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekundviser og r epeteranordning, signeret c ~ sper Maase 
nederst pa timekrans af tin med romertal og halvtimetegn. StiliLerede blomst 
Omkring fuglen, · der bl'lvreger sig i takt med pendulet, en tinkram.· med indskri 
"Tempus Fugit": Tiden flyver. Sideornamenter i rokoko med delfL•;;Jr. 
Hj0rneornamenterne er svrere og vregtige og har engle med udbredt '~ vinger og m 
ansigter vendt mod timekransen. Viserne af tin med udskroring. 
Bagskiven og inderskiven er af messire; , denne med plant~motiv og ciselering. 
Vrerkpladerne er af messing og hel e , v~rkpillerne, ogsa messing, er dekorered 
Urkassen er af fyr og buet foran med gul dbronzeret gr envrerk pa r0d grund. Ur 
har sideruder. 
Lagen foran urskiven lukkes med las med bronzeret besl ag; lignende beslag ha 
lasen i mellemstykkets lage, denne har ovalt vindue med flaskebund foran pen 
dulet. Arabiske minuttal (12 t al ) , et for hvert 5. mi nut , svingningen. Lagen 
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hrengsler har udformet beslag. 
Farve: grrlm, gul og sort, men hulkelen foroven ved overgangen til fodstykket, 
er brunfarvet. 
Uret, som er k0bt 1934, har tilh0rt musiker Lakkendrup, Landet, Taasinge. 
Ejer: Skrreddermester Ejnar Strehr, Kirkeby pr. Stenstrup. 

Ur med 8-d0gnsvrerk uden signatur. Tink:rans med romertal og arabiske minuttal. 
Den lille viser som et bredt spydblad (udskaret), den store viser ganske smal. 
Hj0rneornamenter med ansigter (en face). 
Urkassen er hvidmalet, oprindelig og af fyr. Store rektangulrere ret smalle side
ruder med gr0nligt glas. 
Uret har staet i garden fra gl. tid. 
Muligvis af Caspar·Maasi. 
Ejer: Grdske. Mathilde Pedersen, Egehavegaard, Voldtofte, Flem10se sogn. 
(opt egnet 1966) • 

CI. Hans Peter Hansen 

Jrmager i Faborg.- F0dt Faborg 1805 8/5, d0d sst. 1887 7/4, s0n af ugift Dorthea 

:.iange og udlagt barnefader Peder Hansen a.f Tommerup. - Gift Faborg 1842 18/6 med 

Juliane Breum, d0d sst. 1890 11/7, 74 ar gammel. 

Ian tog borgerskab som urmager i Faborg 1844, havde 1845 
ir, f0dt i Odense, og Christian Petersen,f0dt i Faborg, 

L. Ur signeret H.P.Hanseh. 
Ejer: Gdjr. Flemming S0rensen, N0rlundgard, Horne. 
(meddelt telefonisk af redakt0r Edv.Andersen). 

~. Ur signeret H.P.Hansen, Faaborg. 
Ejer: Georg J0rgensen, Elmekilden, Ly0. 

to lrerlinge:Frits Hansen,18 
15 ar, en svend Peter Trock

mann ,35 ar. 

(meddelt ved brev 3.3.1969 fra sogneprrest A.Kjeldgaard Knudsen, Ly0). 

CII. Peter Trockmann 

Jrmager i Faborg. - D0bt Ass,ens 1809 9/11, d0d Faborg 1863 3o/ll, s0n af k0bmand 

~hristian Tr.qckmann og Anne Rasmussen. Ugift. 

Ian tog borgerskab i Assens 1836 7/6, men ved folketrellingen 1845 var han svend 

~ Faborg hos ovenstaende urmager Hans Peter Hansen. Han tog borgersk.ab i Faborg 

.846 25/5. 

:v. Niels Hansen 

Jrmager i Faborg ca.1808-14. - Se Diermes: Niels Larsen og hans s0 rr:e:" D. 
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V. Hans J0rgensen Dreier 

Urmager i Faborg 1812-43. - Se Horne: Urmagerslregten Dreier D. 

VI. J0rgen Hansen Dreier 

Urmager i Faborg, tillige organist, ca.1784-1802. - Se Horne ·: Urrr\agerslcegten 

Dreier G. 

VII. Jens Schi0dt 

Urmager og mechanicus. - F0dt ca.1764. Han nawnes ved folket~llingen 1801, men 

1834 og er ikke gift eller d0d i Faborg. 

VIII. Mathias Arentsen 

Urmager og guldsmed. - F0dt ca.1778, d0d Faborg 1839 2/2, 61 ar gammel. - Gift 

Faborg 1807 28/l med Hylleborg Christiane Eriksen, d0d Faborg 1846 6/7, 62 ar 

garnmel. 

Han tog borgerskab som guldsmed 1809 27/1 og kom da fra Slesvig. 

IX. Asmus Johannsen 

Urmager. F0dt ca.1779, d0d Faborg 1847 4/3 68 ar gammel. - Gift l.gang Faborg 

1807 6/5 med Karen Mette Marie Storm, f0dt Faborg 1787 2/11, d0d sst. 1817 21/1 

datter af k0bmand Hans Poulsen Storm og Berthe Maria Helnres. - Gift 2.gang Fabo 

1819 26/3 med Jacobine Caroline Wagner, f0dt i K0benhavn, d0d Faborg 1863 24/9, 

66 ar gammel. 

Han tog borgerskab 1805 14/lo. I 1834 havde han en lrerling, Jens Lorentsen, og 

s0n, Carl Asmus August Johannsen, var svend hos sin fader. 

NB. Han kaldes skiftevis Rasmus og Asmus. 

X. Moses Bendix Wolff (Wulff) 

Urmager" og fattigforstander. - fodt Faborg 1803 5/7, d0d sst. 1844 24/6. - Gift 

Janette (eller Henriette) Goldsmit, fodt ca.18o5, d0d K0benhavn 1868, 27/3. 

Han tog borgerskab 1828 15/2, men opsagde det 1844 26/3. Ved folket~llingen 183 

havde han en lrerling, Frederik Ferdinand Tandrup, 18 ar. Denne blev 1840 7/8 gi 

med Anne Sophie Christensen, men hverken han eller hans hustru er 00de i Faborg 

XI. Otto Daur 

Urmager. - D0d Faborg 1830 19/lo, 46 ar gammel (selvmord). Ved folketrellingen 1 

var han lrerling hos urmager Andreas J0rgensen Schmidt i Odense. Han var ugift. 
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HARNDRUP SOGN 

iders Larsen 

2smand, t0mrer og urmager i Harndrup. - D0bt Harndrup 1785 3/4, s0n af boels-

1nd Lars Andersen, d0d sst. 1848 6/4. - Gift 1. gang med Karen Hansdatter, f0dt 

calbjerg ca. 1784 (men ikke fundet i Vissenbjerg kirkebog), d0d Harndrup 1836 

Vlo. - Gift 2. gang Harndrup 1836 3/12 med Maren Clausdatter Buch, d0d sst. 

~61 24/1 79 ar. 

Et ur af Anders Larsen stod i Graderupgard indtil 1921 (oplyst af lrerer
inde Agnes Wammen, Krerbo, Fjeldsted pr. Harndrup). 

Ur med 8-d0gnsvrerk, dato- og maneviser, signeret A. Larsen nr . 399 pa hvid
malet urskive af trre med romertal og 12 arabiske minuttal. Hj 0rnedekoratio
nerne er foroven englehoveder med vinger, 1 ved hver side, og forneden blom
ster- og rankemotiver, ligeledes l ved hver side. Datotallene (med datoviser) 
pamalede urskiven indenfor timetallene. Viserne har snoet m0nst er (0jer). 
Vrerkpladerne af messing og hele, vrerkpillerne af jern, runde og ret svrere. 
Urkassen i klassicistisk stil, flad foroven (1ige overkant), k;:mneleret og 
med tandsnit. Mellemstykkets lage lukkes med vrider. Uret er i ndbygget i 
vreggen i stuen, men viser kun til 1 side. Farve: r0dbrun med bla lister, 
er nyere, men ellers den oprindelige farve. Slmgtsur, har staet i huset fra 
gannnel tid. 
Ejer: Formand Lars Hansen, Fjellerup ved Harndrup. 
(optegnet 26.3.1969). 
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Harndru • Nederst Anders Larsen ur nr.l. (Fot.Erik Andersen) 
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HELN.l&S SOON 

Jens Pedersen 

Smed og urmager. - Debt Helnres 1782 5/7, ded sst. 1855 16/6, s0n af smed Peder 

Hansen og Birthe And ersdatter. - Gift 1810 19/11 i Harby med Dorthea Helene 

Jacobsdatter, d0bt Harby 1785 31/7, d0d Helnres 1855 3o/5, datter af Jacob Kro-

mand. 

Han overtog 1810 smedehuset efter sin fader (Frederiksgave fresteprotokol). - Ved 

folketrellingen 1845 betegnes ban som husmand og smed, havde hverken svende eller 

lrerlinge. - I indberetning om landhandvrerk 1816-18 (Odense arnts arkiv) betegner 

Jens Pedersen sig som grovsmed, men han begyndte tidligt at fremstille ure. Det 

tidligst kendte er dateret 1806 og har nr. 30. Det var efter overleveringen ur

mageriet, der havde hans st0rste interesse. Det siges, at han inddelte d0gnets 

timer s.3.ledes: 

Smedearbejde fra kl. 6 morgen til kl. 6 afte~ . 

Urmageri fra kl. 6 aften til kl. 12 nat. 

Hvile fra kl. 12 nat til kl. 4 morgen. 

Urmageri fra kl. 4 morgen til kl. 6 morgen. 

Folk sagde: "Han smedede om dagen og lempede klokker om nat ten". (Oplyst af gard

ejer E. Eriksen, Enemrerket i Dreslette sogn). 

D~ Jens Pedersen nummererede sine ure, er de her anf0rt i nummerorden uden hensyn 

t il, om det er ure med d0cnvrerk, 2-d0gnsvrerk eller 8-d0gnavrerk. 

1. Ur nr. 17 med d0gnvrerk signeret J. Pedersen, Helnres. 1822- N.17 malet pa ur
skiven, som er af trre og har romertal og arabiske kvartertal. Optrrekning med 
nregle. Viserne har m0nstre som en rrekke 0jer, ender i en spids. Urkassen af 
originalt trre, sidevinduer og cirke1rund rude foran urskiven. Tandsnit. KlaE 
sicistisk stil. 
Ejer: fhv. gdr. Hans J0rgen Jensen, Helnres. 
(optegnet 6.6.1969). 

2. Ur nr. 3o med d0gnvrerk og repeteranordning, signeret J. Pedersen. Helnres, 
1806 N. 3o pamalet inden for den hvidmalede urskive med romertal og ara
biske kvartertal. Optrrekning med n0gle, som er bevaret. 2 lodder af bly. 
Visere med m0nster som en rrekke 0jer, der ender i en spids og er af messing. 
Messingring omkring hullerne til optrrekning. Vrerkpladerne af jern med messin 
lejer (b0s) og er hele, vrerkpillerne af jern og firkantede. Urvrerket er saml 
med splitter: bolten gar gennem et lille hul i pladen og fasU.oldes med en 
split. Urskiven er fastgjort til forree :.: e vrerkplade med fire bolte splittet 
til pladen. Urkassen er af originalt f y·· , lige foroven med tops i;ykke og t and 
snitm0nster. Glasset i lagen foran vrerket er ottekantet, men ses s om cirkel 
formet, omgivet af et snoet band. Dette savel som glasset i s ideruderne er 
originalt. La.gen foran vrerket gar pa hrengsler og lukkes med 0 n krampe fas t 
holdt med en krog. Mellemstykkets lage lukkes med vrider med rlade af j ern 
i en oval plade ogsa af jer n og har kannelering med r osetter i hj ,:;rnerne ; 
urkassen er i0vrigt udsmykket med rosetter i hj0rner:r/;} med cirke1mot i v. 
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Hejde 204 cm. Farve: bl~r0n almuefarve, forud antikhvidt, forud igen m0rke
brun, antagelig den oprindelige farve. S183gtsur, d~r stammer fra lllum0, der
fra til Millinge og derefter Faldsled. Oprindelige ejer antagelig Hans Nielsen 
Illum0 f. 1768, d. 1835. Den nuvmrende ejer bar en slmgtsbog med indf0relser 
af Hane Nielsen. 
Ejer: Fieker Marinus J. Pedersen, Falden, Faldsled pr. Mill:i.nge. 
(optegnet og beskrevet 15.9.1969). 

Ur nr. 68 med lt-d0g:nsvmrk og repeteranordning, eigneret J. Pedersen 1831 
N. 68 pSmal.et rund hvidmalet urekive med romertal og arabiake kvartertal. 
Under hullerne til opt~ning star: Helnes. Ureta slagskive er indbygget i 
vmrket, s! uret ikke kan komne ud af slag. Viserne af messing med sllluk, en
kel, ret spinkel udformning. Vmrkpladerne er brudte, V'm'kpiller:.le firkantede 
og af jern. Urkassen af origin.alt fyr, lige foroven med spor af et oprind.e
ligt topstykke. Omkring den cirkelrunde rll.de foran urskiven er en snoet krans• 
hvis enoning svarer til urkassens udsrnykning med k.annelering or bueslag, der 
har rosetter for enderne. Der er hul.kel foroven samt pl overgan,~en til mellem
stykket og fra dette til fodstykket. Huller i b~gkl.adningen til fastg0relse i 
vieggen pa urets plads i stuen. Uret har sideruder. Farve: Gr0n med brun ud
smykning (kannelering og rosetter) tidl. egetl'fSS?PB].et. Uret stammer fra Syd
vestfyn, egnen mellem F!borg og Assens, oplyser ejeren: urmager A. S0rensen, 
ICI.aregade 35, Odense. 
(optegnet 6.6.1969) 

Ur nr. 104 med 8-d0gmmerk og repeteranordning, signeret Helmes 1837 - No. 
lo4 over visercentret nederst pa urskiven uden for talkransen. Mesternavnet 
J. Pedersen er if0lge ejerens oplysning bortkommet ved urets opmaling. Visere 
af messing med udak:aret enkelt m0nster. Hvidmalet urak:ive med romertal og ara
biak:e kvartertal, pamlede. Optrmkning med original jernn0gle med trmtrille. 
2 blylodder, de.t ene med bogstavet s. Trieserne er af trie og originale. Vmrk
pladerne er af messing og brudte, pillerne af jern og firkantede. 
Urkassen er af originalt fyr, lige foroven med topetykke med tremmevmrk (S0j
ler med kapi taler) h~ele og 0verst p! ... lagen foran vmrket en rookke buestik, 
der til hver side ender i en roset. Vinduet foran urskiven cirkelrundt og om
givet af et snoet udsk!ret band. Under vinduet er et modsat vendt buestik, 
ogsa med roset til hver side. Uret har sideruder. IAgen i mellemstykket har 
pa indersiden tallet 381. Denne lage lukkes med vrider med je:nplade, medens 
l.Agen foran vmrket har krampe med malle. Lignende, men noget st0rre rosetter 
udsmyk:ker mellemstykkets rektanguleere l~e, en i hvert hj0rne. Fodstykket er 
ret h0jt og trapezf ormet med nyere pAmalet guirlande. 
Ureta enkelte dele er smukt sammenstemte. Stilen er klassicistisk. Hejde 
2oo cm. Farve: almuebla med gu1 krans om det cirkelrunde vindue og r0d staf
fering langs mellemstykkets l~e. Uret er opmalet af en stedlig maler for fa 
£r siden. 
Sl.iegtsur i ejerens moders sliegt fra Helmes. 
Ejer: Skomager La.rs Hansen Mikkelsen, Helmes. 
(optegnet og beakrevet 15.9.1969)~ 

Ur nr. 106 med 8-d0gnsvmrk, signeret J. Pedersen, Helnes. 1838-N.106 pamalet 
den hvide u.rskive med pamalede romertal og arabiak:e minuttal. Urhovedet er 
cirkelrundt og mellemstykket er som fodstykket tresidet,afpasset til et af 
stuens hjerner. Lagen i mellemstykket er buet, med fritstaende s0jler ved 
siderne og lukkes med vrider af messing. Hele urkassen er hvidma.let og ud
fert i senempire (Christian VIIIs stil). Sl.mgtsur, stammer fra Gammelgard 
i Melby, Kierum sogn, hvor uret formod3s at have staet siden 1838. 
Ejer: politimester Jens L0nborg, Hunderupvej 180, Od.ense. 
(optegnet 9.8.1968). 
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6. Ur nr. 1 23 me d 2-d0g:ns\rrerk og r ei;eteranor .:ini1'1g, c ii;·: ... eret J . PE - ~ ers t:n, Hel 
No. 123 pamalet den hvi dmalede urskive m2i lic;~ledes pemal"d t<? 1lrab i ske t i 
tal. Urkassen af original fyr i kla ssicistisk s til. Uret ::a r Ptaet_ .... Mare 
La.rsenF! gs.rd i Ebberup, K~±-um sogn, siden J.8' :- 6 og er nu (1961 ) fort tilba. 
til stedet, hvor det blev freJ'l' ,st::. llet. 
Den nuv::arende ejer : fabrikant J cir gen H. Boe, Eelnros pr. Ebber"? er tipold 
s0·'.l a f J enn Peder sen. 
(optegnet 10 . 8.1961). 

7. Ur nr. 124 med d0gnvrer k , s :i.gr.ere t J. Pedersen, Helnes. 1847-N.124 pa hvid.1 
urskive med romerte,l og arabiske kvartertal. Visere med 0j er og pileod, a 
sing. Vrerkpladerne a f jer n o~ slagskive pa den bageste plade. 2 lodder me1 
staverne G. og S. Urk a.c s-:ir;. ai' original t fyr, lige foroven, oprindeligt me~ 
stykke (som nu er tilintet g jort). Fin s noet krans omgiver det cirkelrunde ' 
foran vrerket. Rosett or e.fslutt er de vandrette prydelser pa uret. Sid.erude: 
lemstykket lukkes med vrider e.f jer n med plade . Meller:sty?~~et har s 0 j:).er ' 
derne. Fodstykket er ret h0jt. Pa l agens inder cide star skrevet: 1890 24/' 
F.ansen. 1897 15/1 H. Hansen. 1906 18/7 H. Han~en. Uret har antagelig vrerei 
pareret af urmager Hans Hansen (VE;s emo s e) i Dreslet te sogn. Endvidere stai 
s.c. S0rensen, 0rsbjerg 15/4 1923 og Dolleris, Turup 1943. Sidstnrevnte r ei 
rede ure "fra vrekkeure og opefter 11 mer1..deler e j eren. Uret stammer fra Enev< 
garden i S~mderby Bjerg, Sr.m derby sogn. K0bt c1 ~rtil af Jens I:: ·iksen , hvis 
ner solgte garden 1916 til ejerens fa ( er , og uret fulgte me d ~om forrering. 
SQmderby Bjerge flyttedes uret med t H Heslegard, da ejcrens · Zader k0hte c 
gara o. 1918. 
Ejer: Gdr. fru Else J0rgensen, Heslegard, Turup. 
(optegnet 21.5.1969). 

8. Ur med 8-d0gnsvrerk og repeteranordning, signeret J. Pederseu, Helnres pa h\ 
malet urskive med romertal. Visere med m0nster af en rrekke 0 }er med udsrnyh 
ning som en firkant med rhombeform foran s:9idsen. urkasoen a f originalt f~ 
lige foran; lagep foran vrer ket har rundt vindue oro.givet af en kranE sor.i sr 
tovvrerk. Der er vinduer i siderne. Urkassen er udsmykket med r '.Jsettor s 3.le 
i hj0rnerne af meller.1stykkets lager; disse har forhen Vi:Br e t f c-,.gyldte; mel 
stykket har s0jler ved siderne. Farven : egetrresYl'laling, tir~l. . l 1.vde uret m!Z 

brun farve. Thlpirc-stil ca. 1820. Slregtsur: Har staet i garder" fra gamroel 
Ejer : gdr . Laurits S0rensen, Sulegarden, Grimstrup, pr • .Assens . 

! , 

9. U:r· med d0gnvs rk uden oignatur, da urskiven er forny~t .af .nuvrer ende ejer. "C 
b.ar de Op!'indelige visere af mes sing og med hu].n;i0rister. J)e to lodder af bl 
og de tilh0rende trisser :l r oprindelige, ligesom .i.Tl<~~sen er . af originalt 
flad foroven med tandsnit og snoet kant om det cirkelrund,e vindue foran ur 
skiven. Glass et her og i sideruderne er oprindeligt. Mellemstykket er med 
rosetter og kanneleret lage med beslag ornkrin r, vrider af jern med plade. F 
stykket har guirlander i Louis S )i ze-stil og pumalede navnebogstaver. Nede 
arstallet 1789 pamalet. Farve: Brun med gul staffering, ny. Uret erhvervet 
k0b~ 

Ejer: Direkt0r Gunner Jensen , S0nderbys fabrikker. 

lo. Ur i oprindelig kasse, signeret J. Pedersen, Hel nres , 1832. Stod i dagligst 
hos gdr. Erik Eriksen, Enemrerkc t , Dreslette sogn i 1945. Uret blev siden s 
og det kunne ikke oplyses, hvor det befinder sig . (1969). 
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HESSELAGER SOGN 

Poul Rasmussen M0ller 

Gardmand og urmager i Revs0re (Trappedal). - F0dt ca. 1752, d0d Heaselager 1833 

3/12 81 ar. - Gift med Sidsel J0rgenedatter, f0dt ca. 1767, d121d . f0r 1814, idet 

hun er med i folketmllingen 1801, men ikke i kirkebogen, der ferst begynder 1814. 

Ved folketiellingen 1801 kaldee ~ gardmand og urmager. 

(Se avieartikel af Hanne Raemuesen i Svendborg avie 17.10.1957) 

l. Ur med 8-d0gnevmrk; sekund- og datoviaer, samt repeteranordning. Signatur 
Poul M121ller pa tinkrane omkring en fugl, der bevmger aig i takt med pendu
let. Timekrans af tin med romertal. Urkassen buet foran med grenvmrksudekae
ring. Sideruder og forrude har oprindeligt glas (med blmrer). Farven: antik
hvidt, forud brun. Uret er kebt og stammer fra Taarup. 
Ejer: Telefonovermekaniker C.P.S. Adamsson, Sdr. Boulevard 62, Odense. 
(optegnet 23.6.1968 efter telefonopringning). 

2. Ur med 8-d0gnsvmrk, sekund- og datoviser, manefaser og repeteranordning. 
Signatur Poul M121ller nederst pa smuk meget bred tintimekrans med romertal 
og store smukke arabiske minuttal (12 tal). Viaerne, som er med udakmring, 
er af uk.endt m0rkt metal. Uret bar optnekning med negle og 2 lodder af bly. 
Bagskiven er af messing, svmrt metal. Va!rkpladerne er af messing og hele, 
pillerne ogsl af messing er smuk.t dekorerede med ringe. Uret bar 
een klokke af malm. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foroven med toppe, drejede 
kugler pA de to forreste hjerner og 0verst midtfor, under buen ses en srnuk 
udskmri.ng, ogsa over sideruderne er der udskiering. 
Farve: egetrmsmaling, men den bla himmel i dneviseren er, meddeler urets 
ejer, malet af hejeeteretsdommer Hoppe, under et ferieophold i Stenstrup 
prmetegard. 
Ureta historie: Herom oplyser ejeren, at uret har vmret i alaegten i ca. 
6o ar, og at det oprindelig har staet i urmagerhjemmet i Vormark, Poul 
M0llers hjem. Dette kunne sea fra Hesselageratenen. Staende der ser man hen 
over elugten et nyt· hue, men det gamle, som la der forud, boede Poul Meller 
i. Slugten hedder Trappedal. 
Ureta ejer er fhv. gdr. Aage K0hler, Vester Skerninge. 
(optegnet og beskrevet 9. september 1970). 

3. Ur med 8-d0gnsvmrk, signatur pa tinkrans omkring fuglen. Rep~teranordning • 
. Hjlflene ved lodderne af metal (messing). Glasset foran ~rket er oprindeligt 

- lidt gr0nligt. Vierkpladerne er af messingog hele, vmrkpillerne ogsl af 
1Uessing er firkantede. Messingbeslag ved laaen i mellematykket og i lagen 
foran vserket akjoldformet og med muelingornament. 
Tintimekransen har inddeling for time, halvtime, kvarter, minut og sekund. 
Uret er 217 cm. h0jt. Uret stammer fra Sydfyn og det er ikke elmgtsur. 
Ejer: Fotograf Ditlev Jensen, Poppelvej lo, Odense. 
(optegnet 1967). 

4-6 Der skal vare et Poul Meller ur pa Boholtegard, ataendrup og ligeledes p8. 
Tofteh0jgaard i 0kseRdrup. 
Et tredie ur ejes af Poul Pedersen, Gyldenl0veevej 2, Arhus N. 
Uret stammer fra Sydfyn, navnet Poul Meller er indgrav.eret i en blyring rundt 
om en svmvende and. Ureta midte og viser.ne er af messing. Talskiven er af bly. 
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HORNE SOON 

I. Urmager Lars Je>rp;ensen og hans efterkomr;r e 

A. Lars J0rgensen 

Husmand, ge>rtler og urmager. D0bt Horne 1?38 25/3, d0d sst. J.313 15/2, sen 

J121rgen Larsen. - Gift med E:tse Hansdatter, d0d Horne 1812 13/6. 

Ved folketrellingen 1787 kaldes han inderste og ur:nager~ ved sin d0d almissf 

indsidder og g0rtler. Hans hustru var ligeledes al.misselem vei s in d~d. 

B. J0rgen Larsen 

Inderste, urmager og soldat. Seim af A, d0bt Horne 1774 26/12, f..0d sst. 181; 
15/8 (druknede). - Gift Horne 1798 31/7 med Kirsten Nielsdatt~: ·, d0d sat. l 

19/5 78 !r gSirµnei. 
Ved folketellingen 1787 ka1des han inde!'ste, ur:onager og gevorb'ene soldat. 

~ : ' 

c •. Lars J0rgensen '' 
l,o - . ' 

'· .'. 

Husmand og urmager. Sam af B, d0bt Horne 1800 12/3, d0d sst·. 1879 20/3. - G 
1. gang med Anne Maria Mortensdatter, "d.0d Horne i837 1/12. - Gift 2. g~ F. 

1838 26/6 med Karen Jrorgensdatter, drobt Harby 1790 18/6, d0d Horne 1857 10/ 
datter af Ji!!rgen Andersen og Maren Mortensdatter af Strandby. 

Ved folketfeJ.lingen ~834 kiµ.des han urmager og havde l J.mredrens: Hans' Hanse 

17 !r • . Ved folketellingen 1845 benrevnea han husman.d og ' 1.rmag~=- og havde 2 e 

de: Hans Hansen, 29 a.r, fedt i HB.strup, og J0rgen Rasmussen, 19 ar, f0dt i 

ne, aamt ·l.J.mrling Johan Liberoth, 17 ar, f0dt i Millinge. Ved,;fo~et~ling 

1850 kai.4es han ~e9hzi?iicus og urmager og havde 1 svend, J0rgen Rasmussen, ~ ·, .. · . ' ; . . 

og 2 lerlinge: J0rgen Hansen, 20 ar, og Anders J0I'gen,~sen, 15 a:r. !Ian. la 

1858 tarnuret til Kerteminde kirke for 600 rigsdaler ug forf~rdigedc ligele 

tarnuret til Svanninge kirke (V. Woll: Kerteminde sognekirke. A~bog for Fis 

~i~ Stimfund fo~ Odense og Assens Amter IVs. 674. - Se ogsa a'isartikel af 

L. P~ Pedersen i Fyns Tidende 1959 31/5). 

D. Jena Peder Jrorgensen 

Urmager og husmand i ~arµp. S0n af C og ha.ns f0rste hustru, f0dt Horne 183 
17/8, d0d Krarup 1888 8/11. - Gift Krarup 1866 28/9 med Marame Augusta Wilb 

min,~ Garde, enke efter snedker H. F. Garde, f0dt i Horslunde, d0d 1899 19/7 
Vejle, men begravet i Krarup, datter af Johan Heinrik Wiese i Horslunde. 

lJaii. fmstede 1866 huset ''Frydenborg" LKrarup; -som havde vreret f~stet til an 

ker Garde (Brahetrolleborg fmsteprotokol). 

Med en enkelt undtagelse er der kun registreret ure af L:~rs J0rgensen, og da det 

kun i fa tilfelde kan ses, om ~et er den eldre eller den yngre, anf0res de her 

under et. 
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A. og C. Lars J0rgensen-Ur~ 

Ure med d0gnvmrk 

1. Ur med d0gnverk signeret L - J - S forneden pa tinkrans, der omgiver en fugl, 
bevmgende sig i tak.t med pendulet. Timekrans af tin med romert~, inderskive 
af messing med graveringer. Viserne er af mes~ing :med udskaret · m0nster. Uret 
har 2 blylodder, optrcakning med n0gle. Varr"kpladerne er af messing, firkantede 
og brudte. Verkpillerne er af jern, runde og uden dekorationer. Urkassen er 
oprindelig, af fyrretr!B og buet foroven. Farven er sort med forgyldte lister. 
Urets h0jde er 217 cm. 
NuV!BI'ende ejer b.ar arvet uret efter sin morfar bogholder Hjalrnar Hullevad, 
Holkegade 3 i Faaborg, som igen havde 1r~et det efter en farbror, der var 
blokkedrejer i Strandgade i Faaborg. 
Ejer: urmager Erik Fich, Gislev. 
(o?tegnet nov. 1968) 

2. Ur med d0gnverk og repeteranordning, signeret L. J0rgensen, Forne, Fyn. Time
krans af tin med romertal. Visere af messing med udskering. l"ret har 2 lodder, 
optrmkning med n0gle. En fugl bevi:eger sig i takt med pendulet. Urkac.sen er af 
fyr og flad foroven. Uret var forud egetnesmalet, men er nu sort med guld. 
Uret er arvet, har tilh0rt afd. brygmester i Faaborg Herl0w Jacobsen, derefter 
gaet i arv til hans s0n afd. blikkenslagermester J0rgen Brandt~Jacobsen i Faa
borg og derefter til nuvmrende ejers afd. mand dekorat0r Herl0~· Brandt-Jacobsen, 
La.ngeskov. 
Ejer: R. Brandt-Jacobsen, Dalg!rdsvej 1, Langeskov. 
(optegnet aug. 1968 L. P. P.) 

3. Ur med d0gnvmrk signeret L. J'11rgensen 1824 p£ tinkran.S, der omgiver en figur, 
lignende et 10vehoved, der bevmger sig i tak.t med pendulet. Timekrans af tin, 
meget bred med store smukke arabiske timetal - Visere med udsk!ering. To ladder 
af bly og opt:raitning med n~gle. Urkassen er i klassicistisk stil, lige for
oven, og har sideruder, fyrretr!B - under den lige overkalit er en ornamentbort. 
Farven: hvidgul (antikhvid). 
Ur~t er arvet efter frk. Jette Krog, hvis foneldre var fra Hbrne. Er et af de 
12-14 ure, greven pa Hvedholm bestilte Ar 1824 af urmager L. J0rgensen til op
stilling pa karlekamrene pa Hvedholin gods. 
Ejer: Grdj. R. Groth, Katter0d, meddelt af ejeren ved telefon 3.8.il.. 
(Beskrevet og optegnet 3.5.1972) 

4. Ur med d0giivau-kt signeret Lars J0rgens p£ tinkrans, der omgiver et urhjul, der 
beV!Bger sig i tak.t med pendulet. P£ hv~r side et ornament med delfiner, bron
zeret timekrans af tin med romertal o::; arabiske minuttal, og stjercer som halv
timetegn. Viserne er af messing og har udskaret menster, minder om plante~, 
slynget, isaar timeviserens hj0rneornamenter med slynget m0nster, al1e ens og 
bronzerede. : : 
Bagskiven er af jern og bronzeret. Inderskiven er af messingblik. 
Urkassen, som er .oprindelig, er af fyr og buet foroven, har sideruder og s0j
ler ved siderne af urhovedet. Farve: hvid, nyere m3.l.ing. 
Ejer: Benthe og J0rgen Nyegaard, Horne, Fyn. 
(Uret er beskrevet den 16. august 1968 i Antikvitetsg9.rden, Vestergade 8, 
Faaborg) 

5. Ur med d0gnv.eerk 'aigneret L. J0rgensen nederst pl en krans af tin, der omgiver 
et fuldrigget skib, der beV!Bger sig i tak.t med pendulet. 
Urkassen, som er i klassicistisk stil, er gr0nmalet, er oprind,lig og af fyr. 
Ejer: M1~.;-eet KRleko M0lle ved Faaborg, hvor uret star i m0llerEns dagligstue. 
(optegnet 18.9.64) 
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6. Ur med d0gnvrerk uden signatur. Timekrans ar n .n med romertal og halvtimete. 
(lilje), som pa de reldste Wibyeure og Ca.1c:par !·he.se-ure - arabi.sl:e minuttal 
(12 tal). Visere med udska.ret m0nster, ret en.tr.el t. En vinget skikkelse sid 
i en med r0de og bla blomster smykket bad, som bevreger t>ig henover en stri 
vand, er fastgjort til en rund m0rkfarvet j ernplade, sammen ,.,,d hvilken de 
bevreger sig i takt med pendulet. Uden om er en tinkrans ude n inskriptioner 
men pa dens sider er (et pa hver sidr) ornamenter med medaljc .·;=r ophrengt i 
grenvrerk. 
Hj0rneornamenterne har vaser med guirlander og grenslyng (som nr. lo) . .'3am 
menholdes timekransen med ornamenterne, trreder stilblandinr~en tydeligt fre. 
Vrerkpladerne er af messing og hele. Bagskiven er guldbronztr'.::t, medens i!'ld 
skiven er ciseleret og har grenslyng. 
Urkassen er original og af fyr, oprindelig med topr '.') pa de f "'rreste hj0rne 
pa mid ten af den buede overdel er et knrek, hvorp& dcr 0ngaw; i1ar VE:ret en 
Der er tandsnit mellem urhovedet og meller;·stykket. 
Farve: gul og hvid, men oprindelig rod. 
Slregtsur, stammer fra garden Knoldsborg i Horne. 
Ejer: Sparekassebestyrer O. K. Christensen, Odensevej 35, Asse ·lS. 
(optegnet 10.2.1968). 

Ure ned 2-d0gnsvrerk 

7. Ur med 2-d0gnsvrerk signeret Lars J0rgensen pa tintimekrans med romertal. 
Nederst en fugl i kronet ring baret _af flyvende engle; strerkt stiliserede 
ster mellem engle og krone. 
Urkassen oprindelig, buet foran med roset 0verst i midten - derunder snitv 
Uret er af den reldre Lars J0rgensen, som var f0dt 1738. 
Ejer: Hans Nielsen, pens. landpost, Assensvejen; Faaborg. Tidligere ejer M 
Andersen, Knud ~rubbe M0lleby. 

8. Ur med 2-d0gnsvrerk, signeret Lars J©rgen, Horne, nederst pa timekrans af t 
med meget store smukke arabiske timetal. En stjerne, D,_~e opr~ndelig, bevre 
sig i en kronet ring, baret af flyvende engle. Hj0rneornament~rne er med c 
ler (abne ). Inderskiven savel som bag,~kiven er af jer:n, og fl2'rstn-:wnte bro 
zeret. Viserne har udskaret m0nster. Vrerkpladerne er af bronze og a.bne. Vre 
pillerne er af jern og firkantede. 
Urkassen, som er buet foroven, er af fyr og oprindelig. 
Farve: sort og gul, nyere, men som uret oprindelig var malet. Uret er kebt 
Ejer: direkt0r Knud Langaa-Jensen, Helio-teatret, Faaborg. 
(optegnet juni 1968). 

Ure med 8-d0gnsvrerk 

9. Ur med 8-d0gnsvrerk med angivelse af manefaser. Signeret L. J0r;;i;cnse11, Horn 
pa en plade inden for timetallene i den nederste halvdel af t '.cnetalscirkle 
Timekrans af tin med romertal. Vi sere af jern med udskaret m01. 3ter, sekund 
og datoviser. Pa fuglens plads en mane, der angiver og f0lger manefaserne. 
Bronzerede hj0rneornamenter i bikubelignende form. 2 jernlodder, der trrekk 
op med n0gle. Urkassen er oprindelig, om den er af eg eller fyr vides ikke 
Der er vinduer ind til urvrerket, glasset i disse er fornyet. Den nuvrerende 
farve er hvid med guldstaffering, tidligere farve bla eller gr0n. 
Urets fulde h0jde er 222 cm. 
Uret er k0bt i en an~ikvitetsforretning af den cidligere ejer direkt0r Bod 
Normann og gaet i arv til nuvrerende ejer: Biblioteksdirekt0r Erik Allersle 
Jensen, Frederiksberg alle 66, ~. sal, Kbh. V. 
(optegnet for L. P. Pedersen a i Gerda Rost Pedersen i februar 1973). 
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Horne. 0verst Lars J0rgensen ur nr .lo. (Fot.ukendt ). - Nederst t .v. J 0rgen Larsen 
ur nr .l. (F'ot .J .K.Elvstr0m • - Nederst c .h. Lars J 0rgensen ur nr.5. (Fot. Edvard 
Anders en) 
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lo. Ur med 8-d0gnsv~rk, sekundviser og reneteranordning, viser for ~atoangivelse 
og 0verst manens vandring. Timekrans _1f tin med minutstreger, romertimetal og 
inderst datotal. Inden for timekransen er der 0verst en cirkelrund tinskive 
med sekuzidviser, nederst en o~al tinskive med signaturen L. J0rgensen, Horne. 
Urskiven er af messing med ciseleret rokokom0nster inden for timekransen. 
Hj0rneornamenter som greske vaser med ranker, af bly malet ~ed r0de, bla, 
hvide og gr0rip.e farver samt guld. Der er to jern1odder ophiengt i kattetarme. 
Urkassen er original, r0dmalet med guldstaffering. H~jde ca. 193 cm. Uret er 
sla?gtsur, har tilh0rt ejerens oldefader Ch~isten Mortensen, husmand og h0ker 
i K0ng, derefter hans s0n lmrer i Akkerup Morten Christensen (J.838-19o3) 
efter hvis hustru Johanne f. Rasmusdatter N0rnberg (1852-1942) nuvmrende ejer 
overlerer Svend B. Olesen, Nr. Trandersvej, Aalborg, arvede u~et. 
(optegnet 18.2.1968) 

11. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser samt repeteranordninr,. Signeret 
L. J0rgensen, Horne pa hvidmalet urskive med romertal og arab~ake kvarter
og datotal. Visere med cirkel og pilespids (od). Sekundviseren med tv~rstreg. 
V!Brkpladerne som er af messing, er brudte. 
Verkpillerne er runde og af jern. 
Slagv!BI'ket har ikke klokke, men en spiral som lydgiver. 
Urk.assen, som er af fyr, er udformet som urkassen hos visse Bornholmer-ure. 
Silegtsur, har staet i Gamskiergard siden o. Ar i845. Garden h0rte under Nak
keb0lle og havde matr. nr. 18a Aastrup by og sogn. 
Ejer: Sognefoge;ti fhv. grdj. A7A. Andersen, Gamkiergard, Aastrup. 
(optegnet 21.6.1968) 

12. Ur med 8-d0gnsv~rk, sekund- og datoviser, repeteranordning. Signatur: 
L. J0rgensen, Horne pamalet den hvide urskive under visercentret. Romertal 
pAmalede, ligeledes datotallene pa indersiden af talkransen og med araber
tal. Sekundviser under 12-tallet. 
Optnekning med n111gle. De tre visere e!' af messing og uden udi:;l~rering, har en 
spydod og ring yderst. Vmrkpladerne r. ·~· hele og af messing. Ur et har en spiral 
fastgjort pa urkassens bagklarlning og alas af en hammer, der i forbindelse med 
gangvmrket angiver timetallene. Urkassen er original og af fyr. Kr. d. Otten
des stil, - buet lage i mellemstykket med konsol foroven o~ s0jler ved siderne. 
Urkassen er noget titspidset og er fra tiden efter 1850. Uret stod i garden, da 
den bram.dte 1864; (len la i . Horne by ved dammen ved siden af steevnen, og da gar
den derefter udflyttedes til dens nuvrerende sted Geskemose k~ldet, f0rtes uret 
med. Det er sal.edes sl~gtsur og i sin tid k0bt af gmd. Peder Rnsmus3en, olde
fader til nuv. ejer; Grdj. Rasmus Verner Pedersen, Geakemosegard, mtr. nr. 
37a i Horne, fyn. 
(optegnet og reg. 13.lo.1969. L.P.P.) 

13. Ur med 8-d0gnsvrerk, dato- og sekundviser, samt manefaser signeret Lars J0r
gensen. Urkassen, som er oprindelig og af fyr, er buet foroven med lille fir
kant i begge sider og med sideruder. 
Uret er slregtsur i ejerens sla?gt. 
Ejer: bogholder Erik Haastrup, Den gamle Forekole, 0lsted pr. Brobyvrerk. 
(meddelt af ejerens hustru ved telefon 2.8.71). 

14. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser samt manefaser og repeteranordning. 
Signeret L. J0rgensen, Horne. 
Ejee af proprietmr Regnar J0rgensen, Husemose, 5491 Blommenslyat. 
Samme er ejer af et standur signeret Christian Rasmussen. 
(meddelt af ejeren ved telefon 7.8.1971). 

15. Ur med 8-d0gnsvmrk, sekund-, dato-, uge- og maneviser samt repeteranordning. 
Signatur L. J. S. pa urets klokke (lydgiver) 0verst. Hvidmalet urskive med 
romertal, arabiske kvarter- og datotal, samt ugedage, alt pamalet. Visere af 
jern med udskrering. Verkpladerne er af messing cg brudte, mef ~;s vrerkpillern: 
er af jern og firkantede. 
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Urkassen er af fyr og lige foran med tandsni.tfrise 0verst. Sideruder. Fori 
hvis glas er oprindelige, cirkelrund og i profileret ramme. Maneviseren O\ 

over forruden ses i hvrelvet bue, ogsa i profileret ramme. Mellemstykkets J 
er kanneleret og har vinkelret afskarne hj0rner med rosetter. Fodstykket, 
er det oprindelige, har som dekoration en cirkelrund plade med tandsnitsma 
ster og i hj0rnerne rosetter af form som mellemstykkets. 
Farven, som er r0dbrun med m0rktfarvede stafferinger er urets oprindelige 
farve. Slregtsur i 3. generation, og har staet i garden Ryegaard i HaastruI 
den tid. 
Ejer: Grdj. H. Lysemose Hansen, Ryegaard, Haastrup. 
(optegnet lo.7.1968). 

16. Ur med 8-d0gnsvrerk, signeret Lars J0r6ens. 
Ejer: Knud Aage Birkemose, Lillemarken, Horne. 

17. Ur med 8-d0gnsvrerk signeret Lars J0rgens. 
Ejer: Gdjr. Hans Laurits Larsen, Lamdrup M01le pr. Gislev. 

18. Ur signeret Lars J0rgensen, Horne. 
Ejer: Karl Birkemose, Faborgvej 14, Gislev. 
(meddelt af ejeren 23.3.1968 sammen med oplysninger om nr.16 og 17.) 

1. Ur med d0gnvrerk signeret J0rgen Larsen - tintimekrans med arabiske time- o 
kvartertal. Visere med udskaret m0nster - bagskiven r0dmalet. Inderskiven 
guldbronze med ruder-formet m0nster - signatur nederst pa timekransen. Et 
skib bevreger sig i takt med pendulet, omgivet af en kronet ring baret af 
flyvende engle strerkt fremhrevet stiliseret blomst mellem engel og krone. 
Hj0rnedekorationer medailloner med guirlander. 
Urkassen oprindelig. Lige foran med ta.adsnit - sideruder - sortmalet med 
guldstaffering - klassicisme. 
Ejer: Boelsmand Peder Kristensen, ·Horne, Fyn. 
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II. Urmagerslregten Dreier 

A. Hans Larsen Svarer (Dreier) 

Husmand, drejer og urmager i Kirkeballe. F0dt Horne 1712, d~d sst. 1786 

28/9, s0n af svarer (=drejer) Laurids Hansen og Maren Hansdatter. - Gift 

Horne 1736 15/4 med Maria Lauridsdatter fra Ly0, begravet Horne 1782. 

(Hun findes ikke i kirkebogen, men skiftet efter hende begynder 178~ 

ll/11). 

Han frestede 1736 sin faders hus, men afstod det i 1783 til sin s0n drejer 

Lars Hansen (Hvedholm fresteprotokol). - Han begyndte nreppe urmegeriet f0r 

omkring 1750, og f0r 1766 er der if0lge skifteprotokollerne ikke fundet 

ure pa Hvedholm b0ndergc1rde. Han vedligeholdt og reparerede ta: .. nurene 

pa Hvedholm og Horne kirke. (Brahesminde godsarkiv. Godsregnskaber i 77L1--88, 

bilag 1787 2/1. Bilag til Hvedholm distrikts godsregnskaber 1780/81-1786/87, 

bilag 1786 22/12). Ved skiftet efter Maria Lauridsdatter blev det bestemt, 

at nar hendes mand d0de, skull~ s0nnen Lars have drejervrerkt0jet, mens s0n

nerne Jens og Hans fik urmagervrerkt0jet. (Hvedholm skifteprotokol IV fol. 

239v). - If0lge familietraditionen havde han bestemt, at det sidste ur, 

der blev lavet i det gamle urmagerhus i Kirkeballe, skulle have sort skive. 

(meddel t 1967 af tmnrermester Johannes Pedersen i Horne, som er en af hans 

efterkommere). 

B. Rasmus Hansen Dreier 

Urmagersvend i Kirkeballe. S0n af A, d0bt Horne 1743 22/9, begravet sst. 

1767 13/7, ugift. 

C. Hans Hansen Dreier 

Husmand og urmager i Bjerne 1771-1802, i Svendborg 1802-17. S0r af A, d0bt 

Horne 1751 18/4, d0d Svendborg Vor Frue sogn 1817 12/lo. - Gift Horne 1774 

16/1 med Maren Jeppesdatter, d0bt sst. 1744 21/6, d0d Svendborg Ver Frue 

sogn 1817 lo/3, datter af husmand Jeppe Hansen og Birthe Cathrine Jensdat

ter af Dyreborg. 

Han frestede 1784 et hus i Bjerne (Hvedholm fresteprotokol II 1784 4/lo). 

Ved folketrellingen 1801 benrevnes han husmand og urmager. I 1802 var han 

sammen med sin s0n Jens (F) for retten, idet de voldeligt havde overfal

det skytten pa Hvedholm, Christopher H0n~ik Krestel. Det fremgar af sagen, 

at de var stridbare personer, og Hans ::ansen Dreier handlede ilde med sin 

kone, SOffi undertiden matte flygte fra hjemmet. Efter ar...s0gning til konger:. 
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blev de benadet pa betingelse a.f, at de inden 14 da.ge forlod Hvedholm god 

omrade, og de flyttede sa begge til Sven.dborg (Salling herreds justits

protokol 1801-11 fol. 97v, lo4v, lo9v). 

D. J0rgen Hansen Dreier 

Urmager, stadsmusikant, organist og konsumtionsbetjent i Faborg. S0n af A 

d0bt Horne 1754 8/9, d0d Faborg 1802 20/3. - Gift med Erikka Margaretha 

Friderichsdatter Sechmann, d0d Faborg 1839 19/lo 84 ar gammel. 

Han blev organist 1784 for 12 rigsdaler arligt. (Age Fasmer Blomberg: Fa

borg bys historie II 1956, so 167). 

E. Hans Hansen Dreier 

Urmager i Helsing0r. Uregte s0n af C, d0bt Horne 1772 21/12, m·0:n moderens 

navn opgives ikke. Af skiftet efter hans fader fremgar det, at :1an i 1817 

var urmager i Helsing0r (Svendborg skifteprotokol 1812-25 fol. i87). 

F. Jens Hansen Dreier 

Urmager i Horne - 1802, i Svendborg 1802-48. S0n af C, d0bt Horne 1775 5/: 
d0d Svendborg Vor Frue sogn 1848 15/3. - Gift 1. gang med Kirsten Andreas· 

datter, d0d Svendborg Vor Frue sogn 1812 12/6. - Gift 2. gang Faborg·l813 

16/1 med Anne Sophie Christensdatter, d0d Svendborg Vor Frue sogn 1870 

26/12, 87 ar gammel. 

Ved folketrellingen 1801 kaldes han urmager og landsoldat. Ved ~olketrelli~ 

1834 havde han hverken svende eller lrerlinge, og 1845 boede han og hans k< 

i fattighuset i Svendborgo 

G. Hans J0rgensen Dreier 

Urmager i Faborg. S0n af D, f0dt Faborg 1787 3/1.o, d0d sst. 1843 18/5, ug: 

Han tog borgerskab som urmager 1812, og i 1819 tillige borgerskab som k0b· 

mand, men opsagde dette borgerskab 1833. (Faborg radstueprotokol). 
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A. Ure af Hans Larsen Svarer, signeret Hans Dreier. 

Af hensyn til urenes egne numre bringes de i en rrekke. 

1. Ur med d0gnvmrk, signeret Hans Dreyer nederst pa timekrans af tin med romer
tal, arabiske minuttal og halvtimetegn. I en kronet ring baret af flyvende 
engle beviBger sig i tak.t med pendulet en vandringsmand med blmseinstrument. 
Bagskiven.sort med guldbronzerede hj0rneornamenter med muslingskaller i 
spidserne. Visere med udslam-ing. Inderskiven har p!satte ornrunenter, plante
motiv, hvor hullerne til opt:ra:ikning er omgivet af blade. 
Urkassen er den oprindelige og af fyr. 
Farve: sort og gult. 
Sl.mgtsur. 
Ej~r: 9Jnedemester fabrikant H. J. Boe, Helm.es. 
(optegnet 1962). 

2 . Ur med 8-d0gnsvmrk, sekund- og datoviser, repeteranordning. Sisneret Hans 
Drejer. Urskiven er forsynet med halvcirkel fdroven, hvor en rund plade med 
signeringen er an.bragt. Ved siden heraf de sedvanlige blyorna.menter m~d del
finmotivet. Talskiven er en tinskive, hvor dobbeltlinien for angivelse af 
minutterne er buet, og ud for midten er anbragt et pileformet uerke til angi
velse af midtpUDktet mellem timerne (halvtimetegn). Sekundviseren er anbragt 
µnder XII med egen tinskive. Datoviseren i en rude over VI. Blyornamenterne 
omkring tinskiven er et rankeornament, hvad der svarer til at urkassen, der 
er af smdvanlig buet facon er forsynet med akantusudskan'ing i en frise. Ur
kassens hoved bar d0re i siderne. Inden for tinskiven er anbragt en messing
plade, der i et ak.antusmotiv viser to indgraverede blomstergrene, hvor hul
lerne til optraicningen er omgivet af blade, s!ledes at det fremtrmd.er som 
en blomst. Viserne er med udslaering og under viserakslen er der indgraveret 
en drueklase. Ruden for datoviseren har en indgraveret "ramme". 
B:Uegtsur. Beskrivelse ved urets 
Ejer: Dommerfuldnagtig Henning Christensen, Teglvamget 3, .Aalbc-rg. 
(optegnet 1967) ~ · '· 

3. Ur med d0gnvmrk, s~gnatur Hans Dreijer nederst pa timekrans af tin med ro
mertal og arabiske minuttal (12 tal). Fugl i kronet ring baret af flyvende 
engle bevmger sig i takt med pendulet. Hj0rneornamanter med ubestemmeligt 
m0nster (slyngvmrk). Visere med udskaret m0nster. 2 lodder. Pa slagloddet 
star indridset: SLAA. Bagskiven er af jern og bronzeret, medcns inderskiven, 
som er af messing, star i metallets farve og har skakbrmtm0nscer,: hvert an
det ciseleret (punslet). Vmrkpladerne er af messing og brudte, medens vrerk
pillerne er. af . jern (staJ.) og runde. 
Urkassen, som er af nyere oprindelse, er udformet som den oprin,~elige og har 
sideruder, er r0dnialet (almuer0d), nyere farve; forud var den n?Jrkebrun og 
de!" forud hvid. 
Sl.mgtsur, stammer o:y:"indelig fra garden Byba.Dkegard i Horne (Bjerp.e), derfra 
kom uret i 189o'erne til t0mrer Rasmus Knudsen (d0d 1929), hvo~efter det kom 
til s0steren frk. Trine Cacilie Knudsen, B0jestrmde, Faaborg, 1vorfra det i
f0lge testamente er kommen til nuvrerende ejer: sygeplejerske frk. Kirsten Han
sen, Bjerne, Horne, Fyn. 
(Urets historie meddelt af ejeren. Beskrevet 16.8.1968). 

4. Ur med 2-d0gnsvmrk, signeret Hans Dreier, nederst pa timekrans af tin med 
romertal og arabiske ttiinuttal, halvtimetegn. Fugl. i kronet ring baret af 
flyvende engle. Hj0rneornamenter med muslingakall.er i den rette vinkel 
Visere med udskaret m0nster. Bagskiven er af jern og guldbronzeret.· lnder
skiven af messing, har m0nster med 0jer ogsa gul.dbronzeret. Vmrkpladerne 
er af messing og hele. Voorkpillerne er af jern og runde. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr, og buet foroven med toppe pa hj0r~ 
nerne og midt for 0verst en top af samme form, men st0rre end dem pa hj0r
nerne. ~nder b~en udsk~ring, gre~vrerk pa r0d bund. Vinduer i siderne. ~r
kasse~ er 1yllet sam!!le~. ?a~ve: ~vid, :o!"Ua eget~smal.~~£. 
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Slmgtsur, stammer fra Horne, hvor det har h0rt til i en gard med nyere n 
Blaag.h-den, forhen under Hvodholm gods. 
Ejer: frk. Maren Nielsen, Hjelmly, Falsled. 
(optegnet 21..6.1968). 

5. Ur med d0gnverk, signeret Hana Dreijer, nederst pa timekrans af tin med 
tal og arabiske minuttal og halvtimetegn. En svane (nyere, lavet af smed 
s0n) i kronet ring baret af flyvende engle. Hj0rneornamenter i rokoko me• 
muslingmotiv i den rette vinkel. Timeviser savel som minutvisere stmrkt 
bronzerede er ret spinkle og har udekaret m0nster. Alle ornamenter er gu: 
bronzerede. Bags.~iven savel som inderskiven er blW!lalet. Ve~kpladerne er 
af messing, og hele, medens vi:erkpille~'?le er af jern og runde·. 
Urkassen er oprindelig og buet forov·:, 1 med hulkel., hvorunder en symmetri 
udskau'ing (snitverk) som ikke er gennembrudt. Over sideruderne af form S• 
forruden (med halvcirkel.) ingen udskrering. UrhQvedet hvile~ pa en bred p: 
(gesims) (som pa Hans Dreier-uret tilh0rende grdj. U. P. H:msen, Bauneh0 
gaard, Hel.nms) derunder hulk el. Lagen i mellemst;ykket lukke8 med vrider , 
jern med handtag (oprindeligt). Pa overgangen til fodstykkei hulkel. Lag 
foran vmrket har messingkrampe. 
Farve: fl0defarve (creme) euJ.lig. 
Slegtsur, stammer fra garden mtr. nr. 31, Nygaard, Hel.nes, snm bebc 3des . 
gmd. og sognefoged Eapen Jensen, f. 1735, d0d 18o6, overtog f~3tet pa ga 
den 1762, og er sandsynligvis urets f0rste ejer. En s0nnedatter g.m. hus· 
mand Hans Rasmussen, Hel.nms, arvede uret og bragte det derved til huset 
mtr. nr. 310. 
(Se Lars Boe Thomsen: Boernes Slegtsbog 1960, ''Nygaardsslegte..,., \' side 333' 
335). 
Ejer: Enkefru Kristine Esbensen, beboer og ejer mtr. nr. 31,£ Helmes. 
(optegnet 22.10.1968). 

6. Ur med 8-d0gnsvmrk sign~re~ Hans Dreier, nederst pa timekrans af tin med 
romertal, som er sorte og tiMekransen st8.lgra. Viserne er af messing. En 
ret stor stjerne bevreger sig i en kronet ring baret af flyvende engle. 
Hj0rneornamenterne er forgyldte. Uret trmkkes op med n0gle. 
Urkassen, som er oprindelig, er af eg, dog er bagklmdningen af fyr, denn1 
sidste ret sterkt angrebet af orm. Den er buet foroven med toppe pa de tc 
forreste hj0rner og en midt for foroven (3 ialt). Der er vinduer i urhov1 
dets sider. 
Farve: sort med guldstaffering. 
B0jde: 225 cm. · · 
Uret, som antagelig er ca. 200 ar gammelt kendet~gnes ved den pafaldende 
brede fremspringende 0verste del af m0llemstykket, pa hvilket urhovedet 
synes at hvile, dette traic gar igen :i.cs fl.ere Hans Dreier-ure. 
Uret er k0bt i Stenstrup l9o7 af ejerens fader hos en mand, der ikke var 
urmager, men som besla.eftigede sig meget med urhandel og urre:paration. Hai 
gik under navnet "Erik Uhr", ejeren husker ham som en mege·:: gammel mand. 
Ejer: grdj. Carl Hansen, Skovlunde, Stenstrup. 
(Oplysning til beskrivelse af uret er meddelt af :f'hv. assura ,1d0r Frits 
SchMfler-Petersen, Svendborgvej 22, 0rbmk:). 
(optegnet 22.lo.1968). 

7. Ur med d0gnv~rk, signatur Hans Dreijer nederst pa timekrans af tin med 
romertal og arabiske minuttal, halvtimetegn. Fugl., gaselignend~, ret stoJ 
i kronet ring baret af ilyvende engle. Hj0rneornamenterne har msigter i 
midten, et i hvert e>rnament, seende ind mod talkransen, ret utydelige. 
Visere af messing med udskering. Verkpladerne er hele og af m· 3sing, me
dens vrerkpi11.erne er a:I: jern og runde. Optra:kning sker med n0tle. Bagski· 
ven er bronzere~ ligesom inderskiven, der er uden udsmykning - ogsa hj0ri 
ornamenterne er bronzerede - Slagskiven (eller slaganordningen) er indbyE 
get i vierket. 
Urkassen er oprindelig af fyr og lige foroven, i klassicistisk stil. Top· 
stykket har bueslag, tandsnit under hulstaven over forruden - og ligeledE 
ta.ndsnit pa O'Vergangen til mellemstykket. 
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Farve: fl0defarve med gul tandsnitsrmkke. 
Der er stilt:ressig uoverensstemmelse mellem ur og kasse, sa at ilret syn~s at 
henf0res til den reldre Eans Dreier, kassen til den yngre, 03 denne har sand
syn1igvis fremstillet uret af dele fra faderens tid. Uret er k0bt o. 1~+5 af 
e~eren: Brolregger C.E. Mogensen, Kristian Rudcsvej 19, Kertemi.nde. 
(optegnet 24.7.69). 

8. Ur med 8-cl0gnsYIDl'k, sekundviaer, repeteranordning og timeslag, signeret 
Hans Dreier nP.derst, Tempus fugit 0verst pa tinkrans, der omg:i.ver en fugl 
(svane), dur bev~ger sig i takt med pendulet, og har sideornamenter med gren
slyng. T:i.mekrans af tin med romertal. 
~rkassen er fornyet for ca. 25 ar siden, da den gamle var ormaidt. Den nye lave
des af en ~ammel seng, der var pa garden, og i den gamle atil af nu (1969) af
d0de snedkerm. Illmrum, i Stjoul, som lavede mange urkasaer, gilt pa museer for 
at fa den tidssvarende model. 
Uret er slmgtsur og kommer fra Bjerreby, hvor det efter traditionen var det 
f0rste ur i byen. 
Ejer: Grdj. Peter Vej, Pellegarden; Skovballe, Taasinge. 
(oplysning ved telefonsamtale med ejeren 9.11.1969) 

9. Ur med 8-d0gnsvrerk og repeteranordning, signatur Hans Dreier :,nederst, 1768 
0verst pa tirucrans, der omgiver en sv!EVende engleagtig figur med k0lle og 
valdhorn bevregcnde sig i takt m'9d pendulet. Ure"t har timek.re.n!:. af tin med 
romertal og halvtireetegn. Sideornamen~erne bar de1finer (del!inen er. vandets 
symbol). 
Hj0rneornamenterne har en krone i den rette vinkel, denne krone holdes l0ftet 
af 2 engle. Alle ornamenterne er af bly og bronserede. 
Viserne har udsk:aret m0nster, er spinkle og mQJI'kfarvede, a.I:tagelig messing. 
Bagsk:iven er af messing og star i metallets farve. Inderaki1.?en ogsa messing, 
bar smuk regelmressig gravering og symm.etrisk pl.anteslyng. Ur :~t bar 2 blylod
der og optrekning med n0gle. 
Urkassen er af fyr og synes noget yngre end vmrket, <ian har tandsnit og guir
lander pa fodstykket, sideruder. 
Farven er antikhvid, forud r0d. 
Uret er erhvervet ved k0b i Faaborg af ejernes fader. 
Ejere: Fr0krierne S'couenborg, Dag Harmnarskjoldsal1e ll, 0sterbro, K0benhavn 0. 
(Beskrevet oe- regis"i;r~ret 27.6.1971) _. 

lo. Ur med 8-d0gnsvmrk og repeteranordning signeret Hana Dreier nederst Soli 
Deo Gloria 0vors·i; pa tinkrans, der omgi ver en springende hjort fastgjort 
til linie med svagt b0lgende (bakket) ternen. Pa hver side af motivet er 
et ornament med delfiner. Uret har timekrans af tin med romertal og arabiske 
minuttal (12 tal). Viserr...0 har udskaret menster og er morkfarvede. Lodderne, 
hvoraf der er to, er af bly. Hj0rneornamenterne er med grenV9Jrk og bronzerede 
ligesom sideornamenterne. Bagskiven er af messing, indersk:iven ogaa messing, har 
kvad:rering~ uden skravering. 
Verkpladerne er abne. Pillerne er runde og af st!l. Pladerne messing~ ' 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet forove~ med prydtoppe pa de to 
forreste hj0rner og 0verst midtfor, og der er spor af toppe pa de bageste hj0r
ner. Der er et vindue i hver side af urhovedet. Urkassena farve er bla (almue
bla) med r0d staffering. 
Uret er slegtsur tilbage til 178o'erne, fra landsbyen Skovabo, Egense sogn, 
Svendborg amt, hvorfra ejerens tip-tipoldefader ca. ar 1789 flyttede ud pa 
markerne i ruerhede~ af he~regih-den Hvin.kilde, hvorunder garde~ h0rte. Den 
ga.mle gard bramdte' 1928, og uret reddfies ud af de bram.dende bygninger • .Ars
tallet 1795 er pamalet uret, men det er reldre, fra o. 1770. 
Ejer: Fru J.nger Nielsen, hvis s0n H0iger Nielsen ejer garde~ 1971. 
(A'l!Ileldt ved brev 18.7.1969, optegnet og beskrevet 26.7.197:). 
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11. Ur med 2-d0gnsV1Erk, nr. 137, sign€ret Hans Dreijer pa timekraJ s af tin, 
over denne holder 2 putti en kronet krans (st~bt forgyldt bly)t hvor endn 
et lille vinget englebarn med trompet ved p3ndulets gan.g beva: <es frem og 
tilbage. Urat drives af 2 l.,dder, b.ar slag•.-<srk, tir:l.e;;lag. Ski ren er r0d
ma1et og prydet med forgyldte st~b"te blyornn!llente:::-. 
Urkassen er af fyrretrre og er brunmtlet med fort!~(l.dniDger. Hczijde: 223 cm, 
Uret er invuntar nr. 4126 KoldiI113hus Slot og So.ntl.in.ser, og :r..rervmrende be
akrivelse er meddelt af museumsinspel~t0r mgi~tt:t:' Sigva~.:-d Skov, der endvj 
dere oplyser, at uret er k~bt i ca. 1910/ll til KoldiP..g:'.u;.:rruseet. 
(optegnet 1962). · 

12. Ur nr. 143 med 2-d0gnsvrerk og signeret Hans Dreiei· nederst pa smt:lk bred 
timekrans af tin med store smu'k:ke aratif:ko time:-:aJ. o~ ligeledes arabiske 
minuttal (12 tal) og med en pri~.ket li~ie, F~~ P~~iver minutterne. Pa tin 
kransens bagside star indridset: den 14de jU:i 1830. I en kronet ring ba1 
af 2 svawende engle, on i hver sid~, tevmger si~ i te~t med pendulet en E 
som bl~ser basun, original og af bly. 
Viserne er af messing og ~ar udskuret mczinster. 
Opt:rmkning med n0gle og 2 lodder af t "i.y ood originale trisse:::- af ~rm. Pei 
dikel af bly. Hj~rne,.,rna."llenterne har ~r.m.ld aymm~trisk slyngv::r:r~: n;.ed mu3lj 
i den rette vii:ikel. Al.le rrnamenter~e er af bly o~ st[..r i r.~tallets farv< 
hen har de veret bronzerede. 
Inderskiven, som er af messing og star i mehllets farve; ~00.r sl~ekbl'$tmc1 
Bagskiven er redmalet og af jern. Urvrerket er helt af jern ·.>.r;; h">J.' slagek: 
pa bageste vaarkplade, som regelen er hos fynske st~:~d.ure meC: tl".' 5f1.V1Brk. Ui 
bar klokke af malm og slar timeslag. Urkassen er o!l-· ; .:r: "!.elig or, af fyr, di 
er buet foroven og har smuk symmetrisk ur '. -;,'lll'ir.g' aben (forhen lultl·. ~t) 0( 

delt ved en roset, 0verst midtfor under hulkelen, lignende e";:ir.~ udskmri!ll 
findes over sideruderne. Glasset i sa7el forruden aom siderud· rne er opr· 
deligt. Urkassen har huller i bagklredningen til fastg0relse i stuevieggen 
Lagen i mellemstyk1.:et, som har gennemstukne hamgsler, bar nav1_atrmkkene, 
n0jagtig malet: L. B. s. - A. M. A. D. - Anno 1798. LB.gen lukkcs med vric 
med plade af jern. Ureta fulde h0jde er 196 cm. 
Farve: Bla rne-d r0de kanter, forud brun. Maler Glysing Jensen _ Beder ved 
Arhus afdmkkede den brune farve og fandt frem til den nuv~ende og gav d1 
sa dens farve. 
Ureta historie: Uret er k0bt i en meget lille antikvitetsforretning, hvi; 
indehaver, oplyser ejeren, fortalte at han havde k0bt det af en opkcziber, 
som igen havde fortalt, at han havde fundet det pa et loft pa Ly0, og at 
det stammede fra Faaborg. 
Navnetrmkk:et indridset pa timekransehs bagside fo:rmodes at eta for Niels 
Hansen, urmager i Faaborg 1809-1844;, se side ~O , og er sandsyn1igvis da 
og uerke for reparation. Tidsl0bet symboliseres ved en figur i bevregelse 
her som hos andre fynske ure fra tiden fczir og o. i1r 1800. Men serprreget 
dette ur derved, at figuren, en engel, som gar baglams, drejer hovedet, 
sig tilbage og blreser i en trompet, EOm hol~es luwet til lyd. Indtrykket 
bliver derved manende til eftertanke: Tiden ile~, farer hen ~~ vender ik 
tilbage. E:ngelen holder vingerne udbredte, hvi::.ket ogsa sym1; 01_: serer be
vmgelse, .;;. ·den ene udbredt til h0jre. den anden lige bag hovEd.et. 
~er: B0rneforsorgspmdagog Svend Erik Kolding, Almindingen 11, 8210 Arhu 
(Beskrivelse pa grundlag af ejP-rens oplysnir~e~ , lo.5.1970). 

13. Ur nr. 189 med 8-d0gnsvmrk og sekundviser, signeret Hans Di·eier pa en ab 
ring af tin, hvori en fugl bevreger sig i takt med pendulet, F.ide~rnament 
med delfinmotiv. Timekrans af tin :Jed romertal og e~a~iske mim'. ctal, et 
hvert 5. minut ~ buet minutstreg. Sekundviseren med 6--kantet s ':jerne - e 
spids mod hvert tal lo ~ 2o --- pa tin~.?'?."'. Vi~erne har udr;krering. H;J~r 
ornamenter med grenvrerkslyngninger. 
Bagskiven messin..g, inderskiven nesoing er punslet og har plan'eslyngning 
Urkassen er den oprindelige, er af fyr og buet foran og bar ki ·~ler pa hj 
nerne. Sideruder o~ s0jler med kannelerins ved siderne, tilsvc. ·ende s0jl 
mellemstyk~ .:etA sidr::r. !Agen er bu et. Fodstyk:ket svejf et. Hele , : .:.~et har k 
ti!l'e linier - stilblandirun barok. rokoko. k1assici~.me. 
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Sl<'egtsur, og har staet i garden i fl ere slregtsled - antagelig r:>iden det kom 
fra mesteren. 
Ejer: gdr. N. P. Hansen, Bavneh0jgard, Helnres. 
(optegnet 1963) . 

14. Ur nr. 194 med d0gnvrerk, signeret Hans Dreier forneden pa timekrans af tin 
med romer tal og arabiske minuttal et for hvert 5. minut. Fugl (ikke oprinde
lig) bevreger sig i kronet ring baret af flyvende engle. Dekorationen meget 
spredt. Viserne er ret spinkle og har udskrering. Hj0rneornamenterne har 
symrnetrisk m0nster og muslingskaller i spidserne. Bagskiven er r0dmalet, 
inderskiven guldbronzeret med slynget m0nster, symmetrisk, stiliserede plan
ter. 
Urkassen er oprindelig og af fyr, puet foran med en lignende dekoration midt 
for. Sideruder. Udskrering som spredtliggende 10v i buen over vinduet til vrer
ket og pa siderne i forlrengelse - s0jler ved urhovedets sider. 
Mellemstykkets lage lukkes med vrider af jern, oprindelig, medens lagen foran 
vrerket har klinkfald. Fodstykket er nyere. 
Farve: blagr0n, forud egetrresmalet. 
SlregtsQr, stammer fra Egense ved Svendborg. 
Ejer: grdj. Anders Andersen, Sandholt-Lyndelse. 
(optegnet lo.2.1967). 

15. Ur nr. 196 med d0gnvrerk som o. 1919 blev udskiftet ·med et gamrnelt 8-d0gnr3-
vrerk. Signeret Hans Dreier nederst pa timekrans af tin med r omertal og ara
biske minuttal (12 tal). Krone med ring baret af flyvende engleb0rn omkring 
en rende, hvori en ·gaseagtig fugl bevreger sig i takt med per iulet . 4 st0bte 
guldmalede ornamenter om.~ring tinkransen. Det ydre af skiven er s0lvmalet, 
inderskiven er guldmalet. Urkassen er 195 cm. h0j og hvidmalet med g:uld
staffering, ingen sideruder, farverne er de oprindelige. Ejer en oplyser end
videre, at d0ren til urkassen, vinduet til urskiven og afslut ningen foroven 
ender i en halvbue, som formindskes af 2 vandrette linier. 
Beslaget til d0rgrebet er sen rokoko. 
Slregtsur, stammer fra Assens apotek, hvor det har tilh0rt slregt en Str0yberg 
i S0nder Broby, og er det stueur, der er nrevnt i et skifte 1803 oplyser eje
ren: Dis~onent R. s. Bayer, Normasvej 29, Kbhvn. - Valby. 
(optegnet oktober 1961). 

16. Ur nr. 210 med d0gnVffirk signeret Hans Dreier nederst pa timekrans af tin 
med romertal, over timekransen har uret en kronet ring baret af flyvende 
engle, men ingen fugl. Uret har optrrekning med snor, f0rhen med krede, mener 
ejeren, men ingen lodder. Viserne er af messing og har udskaret m0nster. Uret 
har hj~rneornamenter af bly og muslingskal i den rette vinkel. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foroven, med en roset 0verst 
midtfor. Der er vinduer i siderne. Urets glas er fornyet. 
Farve: blagr0n med r0d staffering, forud egetrresmaling, forud igen hvid og 
forud for denne den nuvrerende, som er den oprindelige. Urets h0jde: 183 cm. 
Slregtsur: Hans Dreijer-ur nro 210. Uret har staet i garden mtr. nr. 9 i 
Snave by Dreslette sogn, forhen under Skovgaarde gods (Skovgaarde, S0by sogn, 
Baag herred) i hvert fald fra 1799, for ved skifte efter davrerende frester af 
garden Peder Larsens hustru Anne Gertsdatter nrevnte ar stod ur et, i sovekam
meret og vurderes til lo rigsdaler 11 et 24 timers slaa vrerk med Fouteral'' be
nrevnes det. Anne Gertsdatter blev kone i garden 1766, gift mec L~urs Nielsen 
og efter hans d0d 1774 med Peder Larsen. Uret ma saledes vrere kommen til gar
den i Anne Gertsdatters tid, da dets nummer 210 henf0rer det s oprindelse til 
o. 1760. Efter hustruens d0d sad Peder Larsen med garden, t il han 1802 med 
herskabets billigelse afstod den til sin broderdatter Ane Ardersdatter og 
hendes mand Mads Iarsen. Peder Larsen, som hverken havde b0rn eller s ted
·00rn, gik pa afhegt i gc"..rden og forbeholdt sig et 11Et1.usvrerelcr;'f . hvo:·i han 
havde to ting af betydelig vrerdi. 11En jern kakkelovn og et k ) t imers .sJ.a.ae 
vrerk" - altsa uret (tal: 48 - kan VC<?:-:-- e sk;.-i ve f ejl-) og her E <- .x~ ure hs -.2 
tid ;_;_d, (ha~ dede 1814), hvorefter -:!e t ifelge contracten s~·il~ - Ll:fald t.. 
g&:de!!s f~s-:e:':' ~ads I.a:-sen. Tle1 ski±'t e-: e:--~~er :-~ 1829 fir:cier - :. ·~yet ige; ~ --
ct2..e!:.'ie "I se::..ge ~a::::~:-e: ". :f..:. ~ t- ::?-·.~::. es :ls-:: ' 1~4: 2L ti:r.e:-s ~:.-...: ~:-- ~'' '.:1 € -:-~-

.. -- -- .....__::::.. -
. . 

:.::-~7: = - . -. -.. ___ ..... - --
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det ved arv gar videre i slregten til nuv. ejer fru Elna .Andersen, Snerle
vej 2, Gentofte. 
(Brahesholm skifteprotokol 1776-1810 og 1810-1839. Dreslette kirkebog og 
gl. dokumenter i garden mtr. nr. 9 i Snave, tilh0rende grdj. Kurt Bahl 
Rasmussen) • 
(optegnet 16.6.1970 pa grundlag af ejerens skriftlige oplysninger). 

17. Ur nr. 218 med 8-d0gnsvrerk,sekundviser og repeteranordning, signeret Hans 
Dreier nederst pa tink.rans, der omgiver en rytter ridende frem og tilbage 
i takt med pendulet med h0jtl0ftet sabel og uniform i r0de 00 gule farver 
Pa hver side et ornament med delfiner . Hj0rneornarnenterne er 8lynget m0ns· 
og star som de forannrevnte i metallets farve (bly). 
Uret har timekrans af tin med romertal og buet minutstreg. Visere af mess 
og med udskaret m0nster. Inderskiven er af messing, blank og med kvadreri: 
Vrerkpladerne er abne og vrerkpillerne er af jern og runde. 
Urkassen er af fyr og buet foran med en roset midt for og har sideruder. 
urkassens bagklredning findes huller til fastg0relse til urets plads. Midt , 
stykkets lage lukkes med vrider med plade. . 
Farven: gr0n med staffering pa midterstykkcts lage. 
Pa fodstykket lreses en nyere pamalet indskrift: Om Tidens Flygtighed - Je1 
minder Dig - .Anvend den altid vel og nyd den visselig. Denne i ndskrift er 
med gotiske bogstaver og er i 4 linier. 
Urets historie: Fra Fleml0se er det over 0xnebjerggard i Garnto± te sogn ko1 
i ejerens besiddelse. 
Ejer: Teglvrerksejer Th. Str0jer Hansen, Vedstaarup Teglvrerk pr. Turup. 
(optegnet 5.8.1968). 

18. Ur nr 22l med d0gnvrerk, signeret Hans Dreier nederst pa timekrans af tin 1 

romertal og arabiske kvartertal. En rytter til hest med flagrende kappe, < 

gen sabel og rytterpistol vebreger sig i kronet ring baret af flyvende eng: 
Visere med udskrering. Inderskiven har skakbrretm0nster. Urkassen er den op· 
rindelige, fyrretrre, buet foran med roset midtfor og udskrering som blad-m< 
ster over lagen med vinduet foran vrerket, dette trrekkes op med n0gle. Sidi 
ruder. Lagen i mellemstykket er med oprindelig vrider af jern som lukket0; 
Urets h0jde: 2 m. 
Slregtsur har staet i garden Rosenlund mtr. nr. 5a i Drerup, Fleml0se sogn 
under Krengerup gods fra gammel tid. 
Ejer: gdr. Carl Pedersen, Rosenlund, Drerup pr. Fl.eml0se. 
(optegnet 22.5.1967). 

19. Ur nr. 229 med d0gnvrerk, signeret Hans Dreier, forneden pa timekrans af tj 
med romertal og arabiske minuttal. En rytter rider frem og ti1bage i kronE 
ring baret af flyvende engle i takt med pendu1et. 
Urkassen buet foran med et spejl foroven midt for, ved siderne bogstavernE 
J.a.s. og ved den anden side arstallet 1781. 
Urets historie: J.H.S. er J0rgen Henriksen, s0n af grnd. Henrik J@rgensen j 

. " Snave, Dreslette sogn, som 1783, 30.ll til gmd. Hans Rasmussen og hustru 
Anne Uendrichsdatter (hans s0ster) i Skaarup, Dreslette sogn, overlnder oe 
tilskriver jeg mit hos dem staende Kloche-Ver~;;:, at det "skal tilh0rE: bemte 
Anne Hendrichsdatter og hendes Arvinger". J0rgen Henriksen d©de, kort efte 
at denne bestemmelse var taget, og fra Hans Rasmussen og hustru gik uret t 
deres s0n Hans Henriksen, hvis s0n Henrik Hansen overtog gardex1 efter fade 
ren 1868. ·1897 solgte han f0degarden, k0bte et hus i Dreslette og d0de deI 
1917. Han var gift med Margrethe Hansdatter fra 0rbrek i Dreslette sogn, og 
da de ingen b0rn havde kom deres mange gamle ting pa au.ktion, bl.a. den 
gamle klokke, som for 32 kr. k0btes af smeden A. Jensen, Assens , i hvis 
museum ''Mands samling" klokken be finder sig. 
(optegnet 27.6.1968). 
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Ur nr. 251 med d0gnvrerk, signeret Hans Dreier nederst pa timekrans af tin 
med romertal og arabiske minuttal (12 tal). Fugl (svane) i kronet ring ba
ret af flyvende engle bevreger sig i takt med pendulet. Hj0rnecrnament e!' 
med 2 engle, der holder en krone 10ftet mellem sig. 
Urkassen, som er oprindelig, er buet foroven og har sideruder. I..8.gen i mel
lemstykket lukkes med vrider af jern. 
Slregtsur, arvet januar 1969 fra gammel slregt pa Taasinge, en slregt med til
knytning til s0en, drev ·rebslageri bl.a. 
Ejer: Overpolitibetjent A. Piil Thomsen, Allested, Fyn. 
(~fter ejerens oplysning ved telefon 28.~.1969). 

Ur nr. 258 med d0gnvrerk, signeret Hans Dreier nederst pa timekrans af tin med 
romertal og arabiske minuttal. Viser e af messing med udskaret uQmster. Kronet 
ring baret af flyvende (svrevende) engle omgiver en "pind", der bevreger sig i 
takt med pendulei; - dee oprindelige symbol for pendulet er bortkommet og ken
des ikke. Hj0rneornamenterne har muslingskal i den rette vinkel ; alle orna
menter er bronzcrede. Inderskiven har planteslyng. Uret har Oitrrekning med 
n0gle, 2 lodder af bly og originale trisser af tr~. 
Urkassen, som er oprindelig, er buet foroven (barok) med reset 0verst midt
for og spor af toppe pa alle fire hj0rner (en enkelt er bevaret). Uret har 
sideruder og alt glas er oprindeligt. La.gen foran vrerket gar pa tappe og 
lukkes med krampe, medens mellemstykkets lage har vrider med plade. 
Farve: hvid, nreppe oprindelig, for der er spor af forgyldning pa halvs0jler 
og staffering, ligesom almuer0de og gr0nne farver skimtes hist og her. 
Ejer: Dyrlrege Niels Lund, F...aarby, Fyn. 
(optegnet 4.9.1972). 

Ur nr. 273 med 2-d0gnsvrerk signeret Hans Dreier nederst pa timekrans af 
tin med romertal og arabiske minuttal (12 tal). Visere med udskaret m©nster 
og optrrekning med n0gle. 2 ladder. En panskikkelse med trompet for munden 
og nedadvendt k0lle bevreger sig i takt med pendulet i en kronet ring, der 
breres af to flyvende engle, en pa hver side. Hj0rneornamenterne , som alle 
er ens, har muslingskaller i spidsen. Bagskiven er blamalet og inderskiven, 
som er af messing, har parallellogrammer, liggende (star pa den brede side), 
sa de danner en rombe, hvert andet punslet (ciselering) smu~t udf0rt og star 
i metallets farve. 
Urkassen, som er oprindelig, er af fyr og buet foroven med en roset midtfor 
og toppe pa alle fire hj0rner. Uret har endvidere sorn udsmyknin~ en blad
frise i buen over forruden og ligeledes over sid~ruc1er '.'e. Ur~1ovedets lage 
lukkes med krampe, medens lagen i mellems ';yL:ket har vrider rr; ,:; d plad (~ af 
jern. I urkassens bagklredning ses huller, hvorved uret f0r i ti den l:ar 
kunnet fastg0res til husets vreg. 0verst pa indersiden af lager. i mellemstykke t 
lreses med fed skrift (blrek): 7.2.1901 H. Hansen, hvilket er da :o for efter
syn udf0rt af ''kloH-:emageren" Hans Hansen, Hans -Vesemose kaldet , som boede 
i Ungersbjergc , J r0,':L,_€..tte sogno 
Slaigtsur, stammer fra Banggardene, Strrerup mark, Dreslette so€ ·:i , garden mtr. 
nr. 9£.1 hvor 1,-;.r·:;t s f0rste ejer sandsynligvis er gmd. Lars Jensen Bang, f. 
1736, d. 1811. Hans s0nnes0ns datterdatter er nuvrerende ejer, g.m. fhv. gdr. 
Rasmus N0rregaard, Kerte pr. Aarup. 
(optegnet 13.8.1968). 

Ur nr. 277 med d0gnvrerk, signeret Hans Dreier. 
K0bt i Frue Kirkestrrede, Odense 1938 for 5o kr. 
Ejer: Mont0r Peter Dahlmann, Kragsbjergvej 75, Odense. 

Ur nr. 288 med d0gnvrerk, s igneret Hans Dreier nederst pa timekrans af tin 
med romertal og arabiske minuttal (12 tal). En engel i kronet ring baret 
af flyvende engle bevreger sig i t a.kt m.ed penduJ.et . Viserne er st ribte af 
messing og har udskaret m0nster. Hj0rn0ornamenterne er af bly og er med 
slyngvrerk, antikt m0nster. Bagskiven er af m0ss::i.ng og star i rrl'!tallets 
farve. Inderskiven ·? r en ciseleret messingplade og har symme i· .'.' _sk plante
motiv med hi..:llern<:: til urets o :::; tr=kr..~ · ' sorr. center i blornster 1-·::-k:uladerne 
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er af messing og .brudte. V!lll'kpillerne er af jern og kantede. Uret, som bar 
optrrekning med n0gle, har to lodder af bly. Urkassen er oprindelig og af 
fyr og bmrer tydeligt prreg af handarbejde, er buet foroven med en abning, 
hvori er en spids som dekoration. Glasset i ruden foran vrerket og i side
vinduerne er oprindeligt, gr0nligt og med blerer. Lagen foran vrerket gar 
pa stabler. Der er en hulkel 0verst i buen og pA overgangen til mellem~ 
stykket aamt pa overgangen til fodatykket - rundstaf og hulkel: Overgangen 
fra hovedet til mellemstykket er hulkel, profi1eret overgang til hulkel so 
slutter med en rundstaf. Lagen i mellemstykket bar hBndgjorte hamgsler og 
en bue foroven som er halvcirkel, svarende ti1 lagen foran vrerket - der lu 
med en lille knap og har rundstaf, som danner overfnld. 
Farven er skibsk.istegr0n, med almuer0d staffering, forud brun. 
Uret er k0bt 1931 hos urmager Arnold S0renrn··n, Kl.aregade, Odense for 4o kr 
Ejer: Arkitekt H.W. Schmidt, Munkebjergvej 84, Odense. 
(optegnet 16.9.1968) 

25. Ur nr. 340 med d0gnvmrk, oprindelig, men af nuvmrende ejer omdannet til 
8-d0gnsvmrk. Signeret Hans Dreier og arstal 1770 nederst pa timekrans af 
tin med romertal og arabiske minuttal (12 tal). Kronet ring bE::-et af fly
vende engle omgiver en person siddende i en blomstersmykket bad (stedlig 
betegnet "alestanger") som bevmger sig i takt med pendul.et. Visere med ud
skmring. Bagsk.iven blamalet, inderskiven med pasatte ornamenter (plantemot 
Urkassen ikke oprindelig, fornyet 1918 og bragt i forbindelse med et chato 
Slmgtsur. Uret er,. meddeler ejeren, lavet i huset mtr. nr. 94 i Horne by a 
Bans, kaldet Svarer, og Den gamle Hans Dreier var min farmoders farfader, 
sk.river nuvmrende ejers fader grdr. Hans Peder Nielsen 1918' pa bagsiden af 
tin timekransen. 
Ejer: Gdjr. Niels H0rkild Nielsen, H0rkildegard, Bjerne mark ved Faborg. 
(optegnet 1967). 

26. Ur nr. 345 med d0gnvmrk, signeret Hans Drejer nederst pa timekrans af tin 
med arabiske time- og minuttal. En skikkelse, m£ske Thor, med en hammer i 
h0jre hBnd og udstrakt venstre arm, staende, bevreger sig i takt med pendu
let i en kronet ring baret af flyvende en$le. Hj0rneornamenter med siddend 
skikkelser, ~r holder en vase l0ftet mellem sig, pa baggrund af slynget m 
ster. Visere af messing, smukt udskarne. Indersk.iven har kvadrering med 0j 
i hj0rnerne. Bagakiven er af jern, alle ornamenter f0r guldbronzerede, sen 
belagt med s0lvgrat, men af nuverende ejer rensede af, sa de star i metall 
farve. Viserne var malet sorte, men er ligeledes rensede af. 
Urkassen er oprindelig af fyr, buet foran med knmk midt for, under hulkele 
foroven er der en 10vvmrksudskrering. Sideruderne bar form sorn forruden. 
Lagen i mellemstykket lukkes med vrider med b.andtag. Fodstykket er fornyet 
Farve: Hvid og gul. 
Slmgtsur, stammer fra Maare ved Herrested. 
Al1e oplysninger ved urets ejer: Redder Ole Rasmussen, Vam.get 14, Nyborg. 
(Meddelt 17.5.1966) 

27. Ur nr. ·34a med d0gnvrerk, signeret Hans Drejer nederst pa timekraneen. I kr 
net ring baret af flyvende engle bevreger en basunengel sig i trJtt· med pend 
let. 
Urets b0jde er 2o5 cm. Urkassen er oprindelig, nuvrerende farve er bla, som 
menes at vmre lig den oprindelige. 
Ejer: Kaptajn K.N. Vogn, Sundvej 7, Vindeby, 5700 Svendborg. 
(optegnet 15.6.71 efter ejerens oplysninger). 

Fynske standure / Del 1 HISTORISK SAMFUND FOR FYN



Horne . 0verst t . v . J0r gen Hansen Drei er ur nr .12 (Fot . Edv . Ander s en) . - 0verst t.h . 
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B. Ure af Rasmus Hansen Drejer 

L Ur med d0gnvmrk, kvartersl.ag, signeret Rasmus Dreier nederst, 1'767 0".re!'"s-: 
pa tinkrans omgivende en fugl. (gas), der bevmger sig i takt med pencule:. 
Sideornamenter med delfiner. Timek.rans af tin med romertal. og arabis~e ~~
nuttal. - 1.2 tal.. Visere med udskaret m0nster, halvtimetegn. Hj,~rneorname?:.
ter med 2 engle som 10fter en vase mellem sig. All.e ornamenter er forgy:dte. 
Bagskiven savel. som inderskiven er sortmalede, nyere, dog vil traditio~e~ 
vide, at mesteren malede skiven sort pa det sidste ur han lavede eller var 
med til at lave, da han mmrkede d0dens ruerhed (fortalt af ejerens farb:-o1er 
grdj. Niels H0rkild Nielsen, H0rkildgard, Horne). 
Urkassen er oprindelig, er af fyr og buet foroven med toppe pa hj0rnerne cg 
sideruder med en lille cirkelrund abning over. Farve: almueblat, nyere far-te, 
forud hvid med guldkanter. 
Sl.mgtsur i den gamle urmager Hans Larsen Svarer (Dreiers) slmgt, hvortil e:e
ren h0rer. 
Ejer: Fru Grethe H0rkil.d Andersen, Bjerne mk•·9· Faaborg. 

2. Ur med d0gnvmrk, signatur: Rasmus Dreier pa tinkrans, der omgiver en gieeli.g
nende fugl, som bevmger sig i takt med pendulet. Uret slar timeslag og ha: o~
trmkning med snor, ham.gende i en blyring. Timekrans af tin med romertal. v:.s~~ 
ne, hvoraf der er to, er af messing og bar udekaret m0nster. HalvtimetegI:. so= 
hos tidligere kendte Rs. Dreier-ure. Urkassen, som er oprindelig, er af f"j"':' 

og er buet foroven og uden prydtoppe. Den bar sideruder; og l~~kes med en ~
der. Mellemstykket har pasat en cirkelrund drejet dekoration. 
Farven er hvid med guldstaffering, nyere maling, den oprindeli~e menes a~ l:.aYe 
varret gr0n, almuefarve. 
Ureta historie: SogneprteBt Harder i Nr. S0by p! Fyn erhver~ede uret sc= ~ape:. 
lan i Horne pa Fyn l9o4-19o8. Efter hans d0d l.941 gilt det i arv til ha?:s n:;. a.:. 
d0de datter, som var gift med nuvmrende ejer: Fhv. grdj. Kristian Veste~gaari, 
Mausing pr. Kjellerup. 
(Efter ejerens op~ysninger, meddelt v.ed bes0g her 12.2.1971). 
(optegnet 12.2.1.971) 

3. Ur med 2-d0gnsvmrk, signeret Rasmus Dreier pl tinkrans, der omgiver en :;:=.::
skikkelse med k0lle ham.gende nedadvendt i h0jre hand og i vens:re et vale.
horn 10ftet for mun.den. Fig:u;r~n bevmger sig i takt med pendule~. Pa hve~ si:e 
er et ornament med delfiner. Timekrans af tin med romertal. og halvtimeteg::.. 
Hj0rneornamenterne har muslingskaller i d-en rette vinkel. Alle ornamenter e~ 
bronzerede. 
Urkassen er oprindelig og af fyr, buet foroven med grenvmrksudskmring eve~ ==~· 
ruden og sideruderne. Farve: r0dbrun. 
Sl.mgtsur, stammer fra N0rre m0lle, Millinge; Svanninge sogn, forhen Hver'.2101= 
gods. 
Ejer: :Fb.v. sognefoge~ grdj. S0ren M01.ler, Millinge, Faaborg. 
(optegnet 21.6.1968). 
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C. Ure af Hans Hansen Dreier 

1. 

2. 

4. 

Ur med d0gnvrerk, signeret H. Hansen Dreijer nederst pa timekrans af tin med 
romertal og arabiske minuttal (12 tal). Fugl - gas - i kronet ring baret af 
ilyvende engle bevreger sig i takt med pendulet. Hj0rneornamenter med gren
vrerk og muslingskal i den rette vinkel. Inderskiven og bagskiven er blamale 
Visere af messing og med udskrering. Optrrekning med n0gle, 2 lodder af bly. 
Vrerkpladerne er af messing og brudte, - pillerne runde og af jern. Slagskiv 
pa bageste vrerkplade. 
Urkassen er af fyr og oprindelig, er buet foroven med ret kraftig hulkel. D 
har sideruder og oprindeligt glas, med blrerer. Der er s0jle:c ved urhovedets 
der og dette hviler pa en bred gesims. Lagen foran vrerket har krampe, melle 
stykkets lage har oprindeligt lukke med vrider, hrengslerne er g2nnemstukne 
beslagene udsmykkede, hulkel pa overgangen til fc-dst:ykket. 
Farve: Antikhvid. 
Uret er af ejerens fretter k0bt pa en gammel gard i K1zmg pa Vestfyn o. a.r l~ 
Ejer: Fru kbmd. Agnes Lind-Jensen, V. Aby, pr. V. Aby. 
(optegnet 11.12.1969). 

Ur med 8-d0gnsvrerk, signeret Hans Dreier Svendborg. TilI!ekrans a f tin med re 
mertal. Et skib bevreger sig i takt med pendulet. 
Uret er slregtsur i ejerens hustrus slregt ~ilbage til ar 1818 i Fruergaard : 
Strammelse forhen under Valdemar Slot gods - slregten Rask. 
Ejer: Grdj. Magnus Andersen, Lundby-Landet, Taa.singe. 
(oplysninger ved telefon 11.11.1971). 

Ur med 8-d0gnsvrerk, sekundviser, signeret H. Hansen Dreier nederst, Tempus 
fugit 0verst pa tinkrans, hvori en skive med gu1 8-takket stjerne pa bla bi 
bevreger sig i takt med pendulet bag tinkransen~ Sideornamenter med slyngnii 
Timekrans af tin med romertal og arabiske minuttal (12 tal). Time- og minu 
tal adskilt af en "slynget" minutstreg. Visere af jern med gammelt (udskar 
m0nster. Hj0rneornamenterne har slyngvrerk (uden englehoveder). Bagskiven e 
messing, inderskiven, som er kvadreret pa h0jkant, er ogsa af messing. 
Urkassen, som er oprindelig, er buet foroven med en abning 0verst i midten 
hvori er en usymmetrisk rokoko-roset. D0ren i mellemstykket }1 :::_r et vindue 
(fiaskebund) foran pendulsvingningen. I0vrigt har kassen plane flader og 1 
rette sider. 
Slregtsur, har staet i Skrreppegarden i Vester Hresinge, under Sandholt forhe 
og tilh0rt ejerens mands slregt. 
Ejer: Fru Rasmussen, enke efter _afd. -grdj. Hans Rasmus sen, Skrreppegar 
Vester Hresinge. 
(meddelt 15.10.69). 

Ur med 8-d0gnsvrerk, datoviser og repeteranordning, signatur 0verst Svendbc 
nederst Hans Dreier pa en tinkrans, der o:ngiver et skib, som for fulde sej 
bevreger sig i takt med pendulet. Pa hver side er et ornament m·~ d delfinmot 
Timekrans af tin med romertai-. og arabiske minut:tal (12 tal). \ i_sere af mec 
med udskaret nH1mster, datoviseren har 110jer 11 og gar pa datotal (alm. tal) 
inderski ven pa gulcilrnnt. Vrerkpladerne er hele og af messing, v -rkpiller, c 
messingt er dekorerede. Bagskiven er af jern og bronzeret. Inc 2rskiven er 
malet (muligvis messing). Hj0rneornamenterne b.ar slynget m0nst er (rokoko). 
Uret har som s rer egenhed 2 klokker og 3 hamre - og har forskellig klang f 01 

og halvtimeslag, der tilkendegiver tidspunkt (klokkeslrettet), saledes f .e} 
12 slag og derefter 1 slag = 12.30. 
Urkassen er oprindelig og af fyr, er lige foroven med en tungebort langs t 
ten 0verst, derunder tandsnit og i buen over forruden en ranke af snoning : 
falset kant ved urhovedets sider. Sideruder. Tandsnitfrise (listeornament 
overgangen til mell emstyl:c~et, ogsa dette har falset kant l angs siderne. 
Farve:hvid med guldstaffering, forud sort med samme staffering. 
Slregtsur, stammer fra Brahetr olleborg garveri, hvis f0rste ejer, nuvrerend1 
ejers oldefader, kom der til 1812. 
J!:jer: Ludvig Edvard Dittm<:Ul.'1, Vantinge , Ringe. 
f ~~-1- ..,.~,...,,,.+ ?-z; R 1 Oh.Q.) _ 

Fynske standure / Del 1 HISTORISK SAMFUND FOR FYN



75 

5. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekundviser, signatur Hans Hansen Dreier Horn0e 1773 pa 
krans af tin, hvori et ungt par: Per D0ver og Kirsten Kirner. 
Timekrans af tin med romertal og buet minutstreg. 
Ejer: Grdj. J0rgen Ploug, Hvilenlund, Taastebjerg, Horne, Fyn. 

6. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund- og datoviser samt repeteranordning, signeret 
H. Hansen Dreijer nederst, I Dag er Naadens Tiid 0verst pa tinkrans, der om
giver et skib pa en plade, der bevreger sig i takt med pendulet. Sideornamen
ter med delfiner. Timekrans af tin med romertal og arabiske minuttal ( 12 tal). 
Time- og minuttal adskilt af en slynget minutstreg. Optrrekning med n0gle. Vi
sere af jern med udskaret m0nster. Bagskiven er af messing, inderskiven har 
smukt symmetrisk planteslyng - ogsa messing. 
Urkassen, som er af fyr og oprindelig, er buet foroven med knrek 0verst - hul
kel - og symmetrisk udskrering, ogsa over sideruderne. La.gen foran vrerket og 
lagen i mellemstykket har las med n0gle, beslagene er rokoko, messing. Oprinde
ligt glas i forruden og sideruderne, gr0nligt og med blrerer. 
Farve: hvid og gul. 
Slregtsur, har staet i garden fra o. ar 1800, da navnet Storm kom derind. Gar
den har mtr. nr. 7a Falsled by, Svanninge sogn og har vreret ejendomsgard siden 
1874 if0lge sk0de fra P. Bille Brahe. 
Ejer: Grdj. Hans Storm, Birkelygaard, Faldsled pr. Millinge. 
(optegnet 20.4.1968) 

7. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekundviser. Signatur H. Hansen Dreier 0ver st, Horn0e 177€ 
(omskrevet til 1782 senere) nederst pa tinkrans, der omgiver et skib, som be
vreger sig i takt med pendulet. Sideornamenterne, et pa hver side af tinkranse~. 
har m0nster med guirlander. Hj0rneornamenterne har vaser og gui rlander. Time
krans af tin med romertal og arabiske minuttal, et for hvert 5. minut, bue: 
minutstreg. Bagskiven er guldbronzeret, ligesom alle ornamenterne er det. I:-_
derskiven har plantemotiv og fligede blade omkring visernes aksel. 
Urkassen er oprindelig og af fyr, den har sideruder og er buet foran med ::-os':: 
foroven, midt for, og ';l.:0vvrerksudskrering over forruden. Mellemstykket har ·.-::..::.:::.:.'= 
med flaskebund foran pendulsvingningen og har vrider af jern med plade soi:: l·.:.::
kelse. Fodstykkets .ne.derst e del er fornyet. 
Slregtsur, stammer fra slregtens hjemsted, Stylsvighuset i Faldsled. 
Ejer: Frk. Jenny J0rgensen, Stylsvighuset i Faldsled. 
(optegnet 2l.6.1968). 
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D. Ure af J0rgen Hansen Dreier 

Af hensyn til urenes egne n'ilmre bringes de i en nekke• 

1. Ur med d0gnv!BI'k, signeret J0rgen Drel.er indridset p! et af de store hjul os 
med blalk pa tinskiven: J. Dreier. Kronet ring bhet af flyvende engle omgi
ver en mandsfigur aiddende i en bad, som bevmger sig i takt med pendulet. 
Timekrans af tin med romertal og arabiske minuttal et for hvert 5. minut. 
Viserne, som er ret spinkle, har udskairing. Optra:kning med n0gle, ottekante 
blylodder. 
Urkassen er den oprindelige, er h&ndlavet af flere lag tynde b:Med.der. 
Slt'Bgtsur, har veret i maleren S0ren Lunds slmgt og bar tilh0rt S0ren Lund s 
Ejer: T0mrermeater Valdemar Nielsen, Gau-up, Korinth. 
~optegnet 3<>.7.1963). 

2. Ur med 8-d0giisnerk; signeret J0rgen Dreier nederst p8. timekran& af tin med 
mertal og arabiske minuttal (12 tal). En fugl i kronet ring bEret af flyven 
engle bevmger sig i takt med pendulet. Visere med udskaret m01ster. Hj0rneo 
namenterne har slynget m0nster. Bagskiven er bl.Bmalet~ inderskiven er kvadr 
ret og guldbronzeret~ Uret har optrrek med n0gle. 
Urkaasen er af fyr og oprindelig, den er buet foroven med roset 0verst og s 
af toppe pa de forreste bj0rner. Urets sideruder har oprindeligt glas, gr0n 
ligt, medens forruden synes nyere. Lagen i mellemstykket lukkes med vrider 
plade af jern. Fodstykket har aom prydelse en trapezformet plade. 
Farve: hvid og gul, oprindelig bla. 
Slmgtsur i Bisgaardslmgtens eje, Keng. 
Ejer: Lrs. O. Bisgaard, Glamsbjerg. 
(optegnet 23.4.1968) 

3. Ur med d0gnv~k, signeret J. Dreier i Faaborg nederst pa timekrans af tin m 
romertal og arabiske minuttal (12 'tal). Visere med udskaret m~nster. En pan 
gqr, vandrende med k121lle og blmsende i valdhorn, bevmger sig i takt med pen· 
dulet i kronet ring, der bmrea af flyv~nde engle med ansigtet vendt mod be
akueren. Hj0rneornariienterne har muslirjgskaller i den rette vinkel. Ureta bai 
ekive er guldbronzeret, ligesom alle ornamenterne er det. Inderskiven er de· 
koreret med rho!llb~r, hvoraf hveranden er punalet. Vmrket eller dele deraf a; 
fornyet. Urkassen er af fyr og oprindelig, og bar epor af toppe pa alle fir1 
hj0rner. Under hulkelen foroven har uret grenvierksudekmring med bagkl!edning 
Forrudena lage gar pa tappe og har krampe med plade, dens glas synes fornye· 
medena siderudernes glas er det oprindelige. Ret bred konsol i overgangen t : 
mellemstykket, dette bar skyder med dobbelt beslag af jern, ret s'Vlere pladei 
I mellemstykkets bagkl!edning sea bogstaver A.L.S. - derunder arstal 1785, hi 
tyder muligvis til urets f0rste ejer. Fodstykket er ret lavt. 
Farve: egetrreamaling, antagelig fra o. lr 19oo. 
Kc!Jb.t. 
Ejer: Lrs. O. Bisgaard, Glamsbjerg. 
(optegnet 23.4.1968). 

4. Ur med 2-d0gnsva!I'k, signeret J0rgen Dreyer i Faaborg pa timekrans af tin mec 
romertal og arabiske minu ttal (12 tal). Engel i kronet ring baret af flyvenc 
engle, beve~ger aig i takt med pendulet. Hj0rneornamenter med muslingskaller 
den rette vinkel. Bagskiven bronzeret, inderskiven med slyngwu-k (planter) c 
bronzeret. 
Urkassen er oprindelig, er af fyr og har apor af toppe p! alle fire hj0rner. 
Sideruder. Mellemstykkets lage bar meget smukk:e hamgsler. 
Farve: egetrresma1et, oprindelig blamalet. 
Sl.mgtsur, fra garden mtr. nr. 5 i Vester Skerninge, hvor det omtales ved skj 
1818 efter gmd. Hans Ped-crsen, staende: "I den f0rste stue. Et 48 Timers Stt 
uhr med blaaemahlet Fouteral vurderet til 16 rdr". (Holstenshus skifteproto~ 
og Svendborg Amts historiske Samfunds Aarbog 1923, side 175). 
Da garden 1871 udflyttedes til S0ndermarken fulgte uret med. 
Ejer: Grdj. Frede Madsen og hustru Gertrud Madsen, S0ndermark.2::c, Vester Sker 
ninge. 
' •- _.. ,,,,. ... _,,.n' 

Fynske standure / Del 1 HISTORISK SAMFUND FOR FYN



77 

5. Ur med 8-d0gnsvrerk, datov~ser og repeteranordning, signeret J0rgen Dreier 
Faaborg i eri tinkrans, hvori en fugl bevreger sig i takt med pendulet, pa 
hver side er et ornament med rokokomotiv. Timekrans af tin med romertal og 
a.rabiske minu.ttal. Vis.ere med udskaret m1zinster, messing. Datob.l pa inder
siden af time~ransen, disse bar selvstrendig viser med spydod, ogsa af mes
sing. Inderskiven er af messing og har ''0jer" som udsmykning, svarende til 
inderskiven i den tinkrans, hvori fuglen bevreger sig. Hj0rneor:.1amenterne bar 
grenvrerk i rokoko, er af tin og bronzerede ligesom aideornamen~erne foroven. 
Bagskiven er af messing. V!!!rkpladerne, som er hele, er af messing. Pillerne 
er ogsa af messing, runde og dekorerede. Uret bE;r 2 lodder af bly og optrrek
ning med n0gle, snorene er kattetarme. Sideruder. Urets glas, gammelt og med 
fejl i. 
Urkassen er oprindelig, af fyr og buet foroven med prydtoppe pa hj0rnerne. 
Mellemstykkets lage har vrider. 
Farve: meget m0rk, blagr0n og en fornyelse af den oprindelige, forud hvid. 
Ureta h0jde er noget over 2 meter. 
Sl.mgtsur, arvet, bar tilh~rt sl.regten fra begyndelsen af 1800-tallet og har 
vmret i nuv!Brende ejers besiddelse siden 1941, kom da fra N.r0, slmgten stam
mer fra Marstal. 
Ejer: Urmager og guldsmed Laurita Larsen, Nygade 15, Ringk0bing. 
(optegnet 3o.lo.1969). 

-). Ur uden V!l!rk, signeret J0rgen Dreier. Faaborg nederst, Memento mori 0verst 
pa tinkrans over timekransen af tin. 
Ejer: Greve AXel Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde. 

1• Ur med 8-d0gns'Vmrk, signeret J0rgen Dreier og ordene "Tiden gaar" pa tinkra1;.s, 
der omgiver en basunbl.resende engel, · der bev~ger sig i takt ned pendulet og pa 
hver side har et ornament med delfifunotiv. Timekran.s af tin L.i.ed romertal og 
arabiske minuttal, et for hvert 5. minut~ Hj0rneornE;n 1~~ter med slyngninger 
(p1anteornament). 
Urkassen er oprindelig og bar vinduer i siderne. 
Januar 1964 stod µret i antikvit~tshandler N.P. Petersens ~orr~tning, Vester
gade 95 t Odense t. hvo:t" beskri velsen foretoges med e,jereJµi ti~a< : else' og hvor
fra uret er gaet ud i handelen. · ·,> • · · 

Ejeren oplyser, at det er kommet tjl forretningen fra Nordfyn. 

Ur med d0gnya::rk, signeret J. Dreier i Faaborg nederst pa timekrans af tin med 
romertal cig store smukke arabiske minuttal (12 tal). Visere med udskaret m0n
ster, messing. En engel med blreseiristrument (fl0jte) bevmger sig i takt med 
pendulet i kronet ring baret af flyvende engle, stiliserede blomster mellem 
engel og krone, hele ornamentet strerkt udspilet. Hj0rneornamenterne har mus
lingskaller i epidserne. Alle ornamenter savel som bagskiven, formodentlig 
af jern, er sterkt bronzerede. Inderskiven, s~m star i det oprindelige metal, 
messing, ha,r (kvadrering) parallellogrammer med 0jer i spidserne. 
Ur~ssen, som er den oprindelige, er af fyr, er buet foran med kn!Ek foroven 
midt for qg ~ bladfrise over forruden og sideruderne. Disse har det oprinde
lige glas; t;Yltt og brunligt~ !Agen, der har eamme form foroven som forruden, 
lukkes med vrider af jern med plade. 
Uret, som star i den oprindelige r0dbrune farve, er slregtsur og stammer fra 
Bondemosegaard, oprindelig under Stensgaard, Grevskabet Brahesminde. 
Ejer: Karen Dahlkild, Dahlkildgaard, Svanninge pr. Millinge. 

Ur nr. 13 i;ned 2-d0gnsvrerk, signeret: navn: (bortskrabet) Dreier (bortskrabet) 
sandsynligvi.s (J0rgen) Dreier (Faaborg) nederst pa timckrans af tin med romer
tal og arabiske minuttal. En fiyvende engel med kran.s i hbden bevreger sig i 
en aben ring med krone over og baret af flyvende engle med [ !lsigtet vendt mod 
beskueren. Visere med udskmring. Hj0rneornamenterne bar mus1-· n,;skaller i den 
rette vi.Ilk.el. Alle ornamenter guldbronzeret. Bagskive.:l er af ~e:rn og inder
ski ven har ciselering og plantemoti v. Optrrekning r~ri. r . "'.'gle. ~· : _ )dde:.'. Vrerk
pladerne er af messing og h:-le. Vrerk:;,:;ille"'._,-, (·r af jern og 1·.;.:iC.a. 
Urkassen e~ oprindelig og af fyr, dyllet sa!!ll?len. 3ide~uder ~ei ;r0nl~gt ::ac 
~ei =i~e~. Ia~€n :oran v:=!'ket :u.'lt..~e~ ~ed kr~~~ =.e~ ! =elle= :y~e: ~e-
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vrider med plade af jern. 
Farve: egetrmsmalet, forud r0dmalet. 
Slegtsur, stammer fra B0jden, hvor det kan f0res til.bage til o. 1780, op
lyser ejeren, hvis fader Frands Nielsen var f0dt 1825, s0n af Niels Jensen 
- i hans slregt har uret vreret. 
Ejer: Fhv. bmd. Martinus Svendsen og hustru (sidstnevnte har meddelt om 
slregtsforholdene) Alderdomshjemmet Stenvang, Fal.dsled, forhen B0jden, Horne. 
Uret vil ga i arv til malerm. Verner H0jsgaard, Y~j Nielsensvej, Faaborg. 
(optegnet 21.6.1968). 

lo. Ur nr. 178 med 2-d0gnsvmrk, signeret J0rgen Dreyer 0verst pa timekrans af 
tin med romertal og arabiske minuttal (12 tal). Gaselignende fugl i kronet 
ring baret af flyvende engle, af hvilke den i h0jre side er bortkommen. Vi
serne er af messing og har ret enkelt udskaret m0nster. Hj0rneornamenterne 
har grenvrerk, alle ornamenter er bronzerede. Bagskiven, som er af jern, er 
r0dmalet, inderskiven, som er af messing og star i metal.lets farve, har kva
drering, skiftevis blankt og punslet. Uret har 2 ladder af bly oprindelig, 
nu fornyede med messinglodder, men de oprindelige er bevaret. Ogsa klokken 
til slagvmrket er fornyet, den oprindelige var sprukken og er bortkommen. 
Optraikn.ingen sker med n0gle. Vmrket er ret spinkelt. Oprindelig pendul og 
pendulstang. Verkpladerne er abne, og slagskiven er pa bageste vrerkplade. 
Urkassen er af fyr og er oprindelig, bar toppe pa de to forre~te hj0rner og 
oprindelig ogsa en 0verst midtfor, denne er borttaget af hensyn til stuens 
h0jde. Uret har sideruder, disse og ligeledes ruden foran vmrket har oprinde
lige glas. Den smukt buede urkasse har dekorationer symmetrisk under hulke
len 0verst og ligeledes under lagen ind til vmrket '9 deiine lukkeo med krampe, 
qi~d~ns mellemstykkets lage har vrider med plade .og' er af jern. 
Farve.: : bla almuefarve med r0d stafferin;s , dekorationerne i guld. 
Slregtsur, har st~et i garden S0gaard i mtr. nr. 2o, Helrues fra gammel tid. 
Ejer: Gdr. Jens Mygind Hansen, S0gaard, Helnms. 
(optegnet og beskrevet 26.4.1972). 

11. Ur nr. 217 med d0gnvrerk, signeret J0rgen Dreier nederst pa timekrans a! tin 
med romertal. Urkassen fornyet i 189o'erne. 
Slmgtsur, skal efter ejerens bestemmelse ga i arv i familien. 
Ejer: Gdr. Chr. J0rgensen, H0ed, Fleml0se. 
(optegnet 1967). 

12. Ur nr. 224 med d0gnvmrk, signer-et J0rgen Dreier nederst , pa tj.mek:rans af tin · 
med romertal. I den kronede ring, som breres af nyvende engle, b'!..r der, med
deler ejeren, forhen vreret en rytter, som med dragen sabel red frem og til
bage i takt med pendulet, men nu er pladsen tom. Hj0rneornamenterne har vaser 
omgivet af grenvrerk, bronzeret. Bagskiven og inderskiven er bronzerede, sidst· 
ruevnte uden indgravering. Visere med udskmring. Vrerkpladerne er af messing, 
brudte, vmrkpillerne er runde og af jern. 
Urkassen af fyr er den oprindelige, er buet foram med roset foroven i midten. 
Lageri foran vmrket lukkes med krampe. Der er udsluering under buen foroven. 
Uret har sideruder, disse og forruden er med oprindeligt glas. 
Slmgtsur, f0rtes med da garden 1828 flyttedes ud fra Aastrup by, indtil 1855 
h0rte den under Nakkeb0lle, som da h0rte til baroniet Holstenshus. Davmrende 
ejer var gmd. Niels Andersen Krog. 
Ejer: Gdr. Frederik Rasmussen, iindely, Aastrup. 
(optegnet 8.5.1968). 

13. Ur nr. 236 med d0gnvrerk, signeret J0rgen Dreier nederst pa timekrans af tin 
med romertal og arabiske minuttal. Fugl (gaselignende) i kronet ring baret 
af flyvende engle bevreger sig i takt med pendulet. De ret spinkle visere har 
udskaret, ret smalt m0nster. Bagskiven er r0dmalet i den oprindelige farve. 
Inderskiven er af messing og dekoreret med slyngede planter, hvor hullerne 
til optrcekning af uret indgar i blomsterkroner. Hj0rneornamenterne har mus
lingskaller i den rette vinkel og er som ornamentet omkring fuglen guldbron~ 
serede. Vrerkpladerne er abne og af messing, medens vrerkpiller1;.e er runde o; a 
jer n (stal. ?) Slagski ven sidder pa bageste vrerkplade, klokken e_" ret sto".' og 
},,,. .,., i::mnlt- lt-1,, .... no_ v ...... lt-o+- .,.,.. ; ~ ... +- l..o1o ........ + ..,,....;.,..i,..,.i+ 
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Urkassen er oprindelig og af fyr, buet foroven med udskrering pa lukket :::' "'d 
bund 0verst under hulkelen og over sideruderne. MellemstykkE:te. lage har vri
der med plade. Fodstykk.et har en smukt udskaret fod. Ka.sse::,, hvis enkelte 
dele er smukt samsteinte, star i de oprindelige farver, m0rkegr0n med sort 
og gragul staffering c;>veralt pa forsiden, udsmykk.et med blom';i tET og blade. 
De tre hulstave har guirlander i r0de og gule farYcr~ .Alle f ar ver under et: 
Almuefarver og synes at vrere oprindelige 8om narvnt. 
Urets h0jde er 1,96 m. 
Uret er k0bt for 80 kr. 1940 pa en auktion i Svendborg efter e:n hovmester 
fra Oure. 
Ejer: Grdj. Peder Jensen, Hjemly, Hundstrup, V. Skerninge. 
(optegnet 22.7.1969). 

14. Ur nr. 270 med 8-d0gnsvrerk og sekundviser, signeret J0rgen Drc~ier pa tin
krans, der er aben, og hvori bevreger sig en mandsfigur med trompet og k0lle. 
Sideornarnenterne har delfiner. Timekrans af tin med romertal og buet minut
streg. Viserne har udskaret m0nster. Hj0rneornamenterne er bronzerede. Bag
skiven er af messing, inderskiven, ogsa messing, har smukt synunetrisk plante
motiv pa ciseleret bund. 
Urkassen er buet foroven med en abning, hvori er en top, derunder grenudskre
ring. Uret har sideruder, som kan abnes. Forrudens lage og mellemstykkets har 
smukke messingbeslag i rokoko. Farve: hvid med guldstaffering, nyere. 
Urets salgspris angives af ejeren at vrere 7.500 kr. 
Ejer: Antikvitetshandler Carl S0gaard, Gothersgade 27, K0benhavn. 
NB: Uret var pa antikvitetshandlernes udstilling i K©benhavn i maj 1968. 
(optegnet 23.9.1968). 

15. Ur nr. 295 med 2-d0gnsvrerk og repeteranordning, signeret J0rg:.m Dreier nederdt 
pa timekrans af tin med romertal. En sv0mmende gas bevreger sig i en aben ring , 
som breres af flyvende engle. Hj0rneor;-i.amenterne har muslingskaller. Bagskiven 
er af messing, inderskiven har indgraveret grenornamenter. Vrerkpladerne er a :L 
messing og brudte, vrerkpillerne er runde og af jern. 
Urkassen som er oprindelig, er af fyr og lige foran. 
Farve: egetrresmaling. Sideruder og forrude har gr0nligt, opr indeligt glas. 
Slregtsur, stannner fra Kirkeh0jgaard, mtr. nr. 29a og 129, Horne by, Horne, :Fyn . 
Ejer: Husejer Ejner J0rgensen, Faldsled, Millinge. 
(optegnet 20.4.1968) · 
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F. Ure . af Jens Hansen Dreier 

1. Ur med 8-d0gnsvrerk, sekund-· og datc•viser samt repeteranordni ng , signeret 
J. Dreier - Svendborg nederst pa timekrans af tin· med r6mert al og a r ab iske 
minuttal (12 tal). En .svane i kronet Ting breres af flyvende engle. Hj0rne
ornamenterne rokoko. Bagskiven blamalet, inderskiven kvadreret . Visere med 
enkelt mc1mster. Sekundviseren i tinkrans med sekstakket stjerne og sekund
prikker yderst. Vcerkpladerne er af messing og brudte. Vrerkpil1 0rne, ogsa 
messing, er ruude og dekorerede. 
La.gen foran vrerket har n0glelas med rhombeformet n0glebeslag (overmalet). 
Hrengsler ne er sma primitive udvendige tappe og huller i hj0rnerne. Urets 
sidevinduer kan lukkes med en lille jernvrider. La.gen i mellemstykket sy
nes at vrere nyere, lukkes med almindelig lille indvendig las med alm. jern
n0gle. Hrengslerne, nyere, har en rillet kontur. N0glen, hvormed uret trrekk.e 
op, er af messing, d.v.s. n0glepiben, ellers jern med trrehandtag. Alt glas 
nyere. 
Farve: Creme med guldstaffering, forud gr0n. H0jde 223 cm. 
Slregtsur, stammer fra Troense. 
Ejer: Overlrege Niels Erik M0ller, Vibevej 16, Kjellerup. 
(optegnet 30.9.1968) 

2. Ur nr. 176 med signatur J. Hansen Dreyer og Ng 176. 
Ejer: fru Kirstine Larsen, enke efter L. Iver Larsen i Voldtof.te, i hvis sl 
eje uret har vreret, uret har staet i en gard i Voldtofte fra ga±nrnel tid. 
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