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Tårnurværk fra Haderslev Domkirke. Gangværk med spindelgang, placeret mellem slagværk for 
timeslag og slagværk for kvarterslag. - Købstadmuseet »Den gamle By« mus.nr. 216:43.

Urmageriet i Haderslev amt
Af JENS LAMPE

Jens K. Lampe, Brabrand, fortsætter sin ar
tikelserie om urmagere i Nord- og Sydsles
vig og behandler denne gang emnet i det 
gamle Haderslev amt.

Da de skriftlige kilder til urmageriets ældre 
historie er yderst sparsomme, ved vi ikke, 
hvornår de første tidsmålere kom til Haders
lev amt.1 Det er dog ikke utænkeligt, at 
man har kendt visse former for tidsmålere i 
Sortebrødreklostret i Haderslev, men der

1. Ved Haderslev amt forstås det område, der 
udgjorde amtet fra 1920 til kommunalrefor
men af 1970, altså Sdr. Tyrstrup, Haderslev, 
Gram, Frøs og Nr. Rangstrup herreder. 

findes ingen vidnesbyrd derom og af såvel 
klostret, hvorfra munkene blev uddrevet 
1527, som dets kirke, der brændte 1627, er 
intet tilbage. I reformationstidens røre var 
det ikke blot kirkeprydelser og helgenbille
der, der blev ødelagt eller ranet, men også 
klostrenes indbo, og de, der havde magten, 
de adelige, viste sig især ivrige til at fordrive 
munkene, for siden at kunne bemægtige sig 
det rige klostergods. Hvad der eventuelt 
måtte være levnet, blev siden ødelagt af ilde
brande og fjendtlige hære.

Derimod findes der dokumentation2 for 
at der må have været et tårnur på Hader-

2. Kancelliets Brevbøger (1586). 
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slevhus (Hansborg) i 1586, for den 14. maj 
dette år fik borger i Odense, Hans Madsen, 
søn af Mads Seygermester sammesteds, kgl. 
bestalling som »sejermager«, dvs. urmager, 
med pligt til at tilse og vedligeholde sejer
værkerne på blandt andet Koldinghus og 
Haderslevhus. Men også i slottets regnska
ber omtales sejerværket jævnligt. Antagelig 
har Hans Madsen haft nok at gøre på Fyn, 
for allerede juleaften 1586 blev han afløst 
af sejermager Frederik Hansen, Kolding, og 
i hans bestalling står der, at »han skal nogle 
gange om året, efter som lejligheden kræver 
det, og han tilsiges af lensmanden, begive sig 
til Haderslevhus og de jagthuse og ladegårde 
i Haderslevhus og Koldinghus len, hvor kon
gen (Frederik II) holder sejerværker og hol
de disse rene og i stand.« I regnskaberne fo
rekommer af og til posten olivenolie til at 
smøre sejerværket med.3

Da det middelalderlige Haderslevhus me
nes at være nedrevet i 1560’eme, må Hans 
Madsens og Frederik Hansens bestallinger 
antagelig have omfattet Hansborg, der lå på 
et gennemskåret næs ude ved fjorden. Efter 
at Frederik II overtog og fuldendte byggear
bejderne 1582-85, fik slottet atter navnet 
Haderslevhus. Dette blev ødelagt af Wallen
steins tropper i 1629 og nedbrændt af Tor
stenssons svenske soldater i 1644.4

Men uret på Haderslevhus har formentlig 
ikke været det eneste i byen på den tid. Vor 
Frue kirke (nu domkirken) har sandsynligvis 
haft et tårnur allerede i 1500-årene, som det 
var tilfældet med de fleste større købstads
kirker i landet. Således fik Ribe domkirke 
sit ur i 1401 og Set. Michaels kirke i Slagel
se 1455. Da kirkerne varetog den officielle

3. Samme og Zeitschrift der Gesellschaft für 
Schleswig-Holsteinische Geschichte, bd. 54, 
Kiel, 1924, s. 305-371: Das Schloss Hans- 
burg bei Hadersleben unter Christian IV 
(1588-1644) af Hans Berlage.

4. Trap: Danmark. 5. udg. Haderslev amt, s. 
134-36.

tidsforkyndelse, og såvel munke som klok
kere (ringere) og vægtere skulle have klok
keslæt at rette sig efter, kan man nok gå ud 
fra, at Vor Frue kirke allerede har haft et ur 
inden reformationen, men det nævnes først 
i et regnskab fra 16205; da betegnes det 
imidlertid som ældgammelt. Dette ur slog sit 
sidste slag, da Wallensteins landsknægte ryk
kede op i hertugdømmet, jagende de danske 
lejetropper foran sig og nåede Haderslev 
den 18. september 1627. Adskillige huse 
blev stukket i brand, og da Vor Frue-kirkes 
tårn styrtede ned, holdt uret op med at gå. 
Alt, hvad der endnu var af værdi i kirken, 
blev skånselløst ranet. Først ti år efter, i 
1637, blev der sluttet en kontrakt med mes
ter Berthold Liebold i Wismar i Mecklen- 
borg om et nyt værk, der havde en urskive 
vendende mod syd. Dette ur er antagelig i 
slutningen af århundredet udskiftet med et 
tårnur, som i mange henseender minder om 
det ur, som Marten Iversen (ca. 1674-1705) 
i Tornskov ved Løgumkloster i 1696 frem
stillede til Ribe domkirke og som eksperten 
Hans Stiesdal mener Iversen må have kon
strueret til Vor Frue kirke nogenlunde sam
tidig.6 Uret lå fra 1845-1942 på kirkens loft, 
men takket være urmagermester Peter Hen- 
ningsens (1872-1949) indsats blev det i 
1942 overdraget til Det danske Urmuseum 
i Den gamle By i Århus, som sørgede for, 
at uret blev nænsomt sat i stand og korro
sionsbehandlet. I 1897 fik kirken så et nyt 
ur, denne gang fra firmaet J. T. Weule i 
Bockenem i Harzen. Det fik urskiver på tag-

5. Aage Roussel: Vor Frue Kirke i Haderslev, 
1952, s. 48. Carsten Petersen: Slesvigske 
Landsbykirker gennem 300 år. (Særtryk af 
Sønderjyske Årbøger, 1941). W. Güttel: Die 
Marienkirche in Hadersleben, 1935, s. 109. 
- Danmarks Kirker XX, Haderslev amt, 
1954, s. 7-208. - Th. Achelis: Haderslev i 
gamle Dage, bd. II, s. 24.

6. Hans Stiesdal: Ure i Ribe Domkirke i Fra 
Ribe Amt, 1975, s. 305, jf. Urmagere og 
Ure fra Ribe i samme årsskrift 1976, s. 206. 
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rytterens nord- og sydside og kostede 2100 
Mark.

En del landsbykirker i amtet fik efterhån
den også tårnure. I Halk omtales et sådant i 
regnskaber fra 1759 og 1776. Til Brødreme
nighedens kirkesal i Christiansfeld leverede 
de kendte mestre Peter og Jonathan Green i 
Åbenrå et tårnur 1778. Det fornyedes med 
fire skiver i 1878. I. C. Jensen (1891-1958) 
Haderslev, leverede et nyt ur i 1926. Peter 
og Jonathan Green fremstillede også Øsby 
kirkes ur i 1792. Det kostede 333 rdlr. 11923 
afløstes det af et nyt med tre skiver. Hygum 
kirke fik sit i 1842 med urskiver til alle fire 
verdenshjørner anbragt i små kviste på pyra
midespiret øverst i tårnet. Dette er også se
nere fornyet.

Lintrups første tårnur er af ukendt alder. 
Det blev i 1883 nedtaget og afløst af et ur 
fra firmaet F. E. C.Oertling i Neumünster, 
men dette var så ustabilt trods talrige repa
rationer, at man tog det ned i 1903 og helt 
opgav at anskaffe et nyt.

I henhold til kgl. anordning af 11. april 
1953 må kirkeure ikke mere fjernes, flyttes 
eller fornyes uden kirkeministeriets tilladel
se. Anordningens bestemmelser er på given 
foranledning gentaget og indskærpet ved et 
cirkulære af 12. april 1962 for netop at for
hindre, at betydelige historiske og kulturhi
storiske værdier går tabt.

I begyndelsen af 1600-årene fik Haderslev 
sin egen urmager, Laurits Heidtmann. Han 
må have været en anerkendt fagmand, for 
den 6. oktober 1618 købte kong Christian IV, 
som ofte opholdt sig på Haderslevhus, et 
sejerværk af ham og forærede det til Ellen 
Marsvin (1572-1649), Kirsten Munks moder 
og kongens senere svigermoder. Det fornem
me ur kostede 200 rdlr., hvilket dengang var 
en meget stor sum.7 På den tid var det kun 
kongen, kirken og de adelige, der havde råd 
til at købe ure og så de få, der drev astro-

7. H. C. Bering Lüsberg: Urmagere og Ure i 
Danmark, København, 1908, s. 141.

Familiefirmaet Peter Henningsens urmager
værksted i Haderslev. Den 28. marts 1981 kan 
firmaets 125-årsdag fejres, idet grundlæggeren 
Peter C hr. Winter berg etablerede sig som ur
mager i skræddermester Riecks hus i S tore gade 
nr. 433 den 28. marts 1856.

Den 1. august 1897 overtog Peter Henningsen 
virksomheden, som stadig ligger i Storegade (nu 
nr. 13). Foto ukendt dato. (Fra Aage Henning
sen: Peter Henningsen 1856 - 28. marts - 1956).

nomiske studier. Til dem hørte sognepræsten 
i Magstrup, Jens Iversen Wandal (1570- 
1628) og hans to sønner, Peder Wandal 
(1602-1659), som havde indrettet et mindre 
observatorium på en lille ø i præstegårdens 
have og Bagge Wandal (1622-1684), som i 
sin ungdom for til søs, blev styrmand og på 
Ole Rømers tilskyndelse i 1647 blev ansat 
som leder og senere direktør for den af Chri
stian IV oprettede navigationsskole på Hol
men i København. Fra ham stammer nogle 
af de ældste bevarede danske søkort, nauti
ske og astronomiske lærebøger, søalmanak
ker og tabeller.8

Da kendskab til astronomi og matematik

8. Poul Engelstoft: Dansk Biografisk Lexikon. 
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er en vigtig teoretisk forudsætning for en 
nøjagtig tidsmåling, er det ikke så sært, at 
den var en yndlingsvidenskab i renæssancen, 
en periode med store opfindelser og opda
gelser.

Selvom det mekaniske ur stadig udvikle
des og forbedredes, måtte man klare sig 
med de gamle, primitive solure ved de kir
ker, hvor man ikke havde tårnure. Sådanne 
solskiver anbragtes på kirkemure eller oven
over våbenhusdøren. De fleste var vertikal
ure, det vil sige at aflæsereskiven, hvorpå 
skyggen faldt, var fæstnet lodret på væggen. 
Solure mod nord viste - når solen ellers var 
på himlen - tiden kl. 3-5 formiddag og 7-9 
efermiddag, på sydmure: kl. 7 formiddag - 
kl. 5 eftermiddag, på østmure: kl. 3-11 for
middag og på vestmure: kl. 1-9 eftermiddag. 
Skiverne kunne være fremstillet af sten, ke
ramik, træ, bronce, marmor eller messing. 
Vi kender solure9 fra kirkerne i Bjerning 
(1670), Vilstrup (1670), Agerskov og Toft
lund (1742), Haderslev Vor Frue, hvor det 
nævnes flere gange i kirkens regnskaber, se
nest 1748, Hammelev (1751), Haderslev 
hospitalskirke (1777), Skodborg (1806), Å- 
strup (1824), Vonsbæk, Grarup, Halk, Sta- 
rup, Hoptrup og GI. Haderslev fik alle sol
ure i 1838, og endelig Jegerup i 1846.

Når der anskaffedes særligt mange solure 
i 1838, skyldes det efter alt at dømme et cir
kulære fra den i 1835 tiltrådte generalsuper
intendent (biskop) F. C. Callesen, som ville 
have opsat solure på alle kirker i sit stift, for 
at søndagsgudstjenesten kunne begynde præ
cist. Han var i øvrigt udmærket tilfreds med 
tilslutningen til gudstjenesterne i Haderslev 
provsti, som var betydelig bedre end i de 
sydslesvigske sogne.

Man ved, at en del af solurene i Haderslev 
provsti fremstilledes af urmager J. H. H. 
Hartmann (1780-1863) i Haderslev.

Solurets største ulempe var naturligvis, at

9. Se under 5, endvidere E. Dalby i Haderslev 
Stifts Årbog, 1947, s. 39-45.

det ikke fungerede i overskyet vejr og om 
natten, men ulempen kunne afhjælpes med 
timeglasset eller sanduret, som det også 
kaldtes efter det fine sand (eller de knuste 
æggeskaller), der skulle løbe fra den ene 
tragtformede beholder til den anden. Alt 
efter glassets snævring på midten og mæng
den af fint sand kunne man med timeglasset 
måle hele, trekvarte, halve eller kvarte timer. 
De anvendtes især på prædikestolene og af 
vægterne, der stod tårnvagt og skulle kon
trollere urværkernes rette gang.

En del af timeglassene i Sønderjylland 
anskaffedes hos Green’erne (fader, to søn
ner og en sønnesøn) i Åbenrå, der importe
rede dem fra deres fødeland, England. På 
landet benyttedes de også af degnene, som 
tidligere også havde pligt til at ringe med 
kirkeklokkerne ved solens op- og nedgang 
og nøje notere timernes forløb efter time
glasset, så der kunne ringes til gudstjenester 
og andre kirkelige handlinger, som det var 
god skik og brug. Der kendes endnu sådanne 
lydløse tidsmålere fra Jegerup 1731), Hader
slev Vor Frue (1749), Bevtoft og Øster Lin
det. Det sidstnævnte med stativ af kobber 
befinder sig dog nu på Haderslev Amts Mu
seum.

Da Christian IV indrettede et ordnet post
væsen i 162410, blev Haderslev station på 
den vigtigste postrute København-Korsør- 
Nyborg-Odense-Middelfart-Kolding og vi
dere over Haderslev sydpå til Hamborg, men 
i 1640 omlagdes postruten over Assens-Årø- 
sund, og i 1653 blev Haderslev et regulært 
jysk postcentrum.

10. Bjørn Svensson: Assens-Årøsund i Sønder
jysk Månedsskrift 1972, s. 249-250. - Syd
slesvig gennem Tiderne, bd. II, s. 781. - Jør
gen Larsen: Sønderjyllands Kirkehistorie, 
1946, s. 113. - Sønderjyllands Historie, bd. 
IV, s. 185. - Laurids Fogtmann: Samling af 
alle gieldende Forordninger, Rescripter, Re
solutioner og Collegialbreve for Rigerne, 
Kbh. 1784, II, sp. 913.

68



Det første officielle udtryk herhjemme for 
urenes betydning i hverdagens verdslige liv 
turde være Christian V’s reskript af 24. ok
tober 1696 til magistraten i Haderslev og de 
andre byer, som den ridende post passerede: 
»Såsom det fornemmes, at sejerværkerne udi 
en del af købstæderne i Danmark, hvor den 
ridende post passerer, siges at gå meget ulige 
og urigtige, hvilket skal komme såvel af 
klokkernes udygtighed som af degnenes ef
terladenhed, hvorved posten sine timer ikke 
lidet skal forvirres«, så pålægges det rette 
vedkommende straks at lade sejerværkerne 
reparere og have flittig indseende med dem, 
»at de altid herefter udi rigtig gang vorder 
holden.« Men også i Christian V’s Danske 
Lov af 1683 betones det: »Klokkeren må ej 
stille klokken ... anderledes end solens og 
dagens tid det udkræver.«11 Det må have 
været på den tid, at ordet »klokker« (om 
degne) ligefrem blev et skældsord.

Under søkrigen med England 1807-14 
klagede feltpostekspeditør Schou i septem
ber 1809 over, at stadsurene i Haderslev og 
Åbenrå ikke stemte overens, og at feltpost- 
ekspeditørens ur i Hoptrup gik en halv time 
for stærkt. Så der var altså koordinations
problemer. Man havde jo ingen tidssignaler 
gennem telegraf, telefon og radio, men måtte 
stole på urmagernes nøjagtigt forarbejdede 
lodure med sekundpenduler, de såkaldte 
normal- eller regulatorure. De fleste steder 
havde man lokal soltid, det vil sige at urene 
blev stillet efter solen. Først i 1894 indfør
tes mellemeuropæisk tid i Danmark, regnet 
efter den 15. længdegrad, der passerer Øster 
Marie på Bornholm. Det var telegrafen og 
jernbaneforbindelserne, der havde skabt et 
behov for zonetider.

Herregårdene var også en vigtig indfalds
vej for uret, men selv om der i amtet er ad
skillige middelalderlige voldsteder, findes 
der så godt som ingen slotte eller herregårde 
bevaret fra middelalderen, når man ser bort

11. Danske Lov 2-22-42.

fra dele af Gram slots østlige fløj, og netop 
på dette slot var det, at rigsfeltherre Hans 
Schack, Københavns kommandant mod 
svenskerne i 1659, anbragte et tårnur i 1670. 
Det blev naturligvis fornyet adskillige gange 
siden, blandt andet da enkegrevinde Anna 
Sophie Schack 1751/52 anbragte et tårnur i 
trekantsfrontonen på hovedfløjen mod nord.

Men hvad med borgerne, bønderne og den 
øvrige befolkning? Havde de ure? Herom er 
der modstridende og ufyldestgørende vidnes
byrd, men eftersom Haderslev amt, og især 
østeramtet, har haft velhavende bønder, si
den Frederik II købte adelen ud og gjorde 
bønderne til kongelige arvefæstere, har ur
magerne i amtet haft relativt gode vilkår at 
virke under.

1 1700-årene med de store bondereformer 
købte de fleste bønder deres gårde og blev 
selvejere. Det er netop på den tid, at ure bli
ver om ikke almindelige så dog noget, mange 
anså for et ønskeligt stykke indbo, der havde 
en nødvendig funktion, pyntede og skabte 
»liv« i huset.

R. Mejborg12 beretter, at »allerede i Fre
derik V’s tid (1746-66) var det almindeligt, 
at selv småfolk på Haderslev-egnen havde 
»gangværk«, »viserværk« eller »stueværk« i 
huset«, men han tilføjer også, at der endnu 
omkring 1740 fandtes anselige gårde sønden 
for Kolding, hvor man lod sig nøje med sol
skiver og timeglas på tre og fire stunder (ti
mer).

Førnævnte generalsuperintendent F. C. 
Callisen indflettede i sin visitatsberetning 
1838 en bemærkning om »den almindelige 
velstand hos Haderslevs amts gårdejere, 
hvormed næppe noget andet distrikt kan må
le sig.« Den stigende velstand satte således 
sit præg på bohavet, og der blev også sendt 
bud efter landsbyurmagerne.

Allerede i 1600-årene hører vi om en se
jermager Peder Lydiksen i Hoptrup. Han ar-

12. R. Mejborg: Nordiske Bøndergaarde bd. I, 
Slesvig, 1892, s. 217.
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bejdede dog fortrinsvis for kirkerne. Det var 
den sidste halvdel af 1700-årene, der blev 
urmageriets store tid.13 Takket være en med
delsom og historisk interesseret urmager, 
nemlig A. J. Marcussen i Rødding (1844- 
1922),14 ved vi en del om urmageriet fra ca. 
1750-1850, idet Marcussens far også var ur
mager, ligesom hans søn blev det.

De første mekaniske ure, der anvendtes, 
var de såkaldte lygteure, hvis værk oftest var 
fremstillet af jern eller messing og anbragt 
i en lygteformet trækasse med ruder foran 
den store skive samt ruder på siderne og bæ
rehank oven på toppen. Senere fik man 
simple vægure med én viser, viserværk og 
frithængende lod og oftest en malet træskive 
med tinkrans, men intet slagværk. Det ældste 
daterede stueur, A. J. Marcussen har set, bar 
årstallet 1704 på skiven.

Viserklokken havde kun et gangværk, der 
blot viste timerne med én viser (jenpeger). I 
gangværket var der tre hjul samt et hjul til at 
trække viseren rundt. Kraften til at drive 
værket kom fra det ophængte blylod, som 
hang i en tyk snor ud fra værket og holdtes 
fast af pigge for ikke at glide. Loddet måtte 
trækkes op morgen og aften, hvis viseren 
skulle fungere.

»Viserklokkerne« blev afløst af »slåklok- 
keme«, dem man også kaldte »bornholme
re« eller standure. De havde været kendt i

13. H. Hejselbjerg Paulsen: Det slesvigske Ur
mageri og dets Udøvere i Sønderjysk Må
nedsskrift 1951, s. 145-156.

14. A. J. Marcussens optegnelser »Hvad jeg op
levede« på RA, Kbhv., sammes privatarkiv, 
Sprogforeningens Almanak, 1923, s. 109- 
111, 1966, s. 128-129, Nordslesvigsk Søn
dagsblad 1924, s. 103-104, Haderslev-Sam- 
fundets Årsskrift, 1960. - August F. Schmidt: 
SydøstjyIlands Historikere. - Firmaets jubi
læumsskrift af 8.7.1944: Virksomheden gen
nem tre slægtled ved A. J. Marcussen. - 
Sønderjyske Historikere, Åbenrå, 1976, s. 
106. - Mette Fog Pedersen: Sønderjyder, 
Kolding, 1973, s. 86-95,

England siden ca. 1670. Her var værk, pen
dul og lodder anbragt i en høj, smal kasse, 
og mange standure havde prægtige urskiver 
med hjørneornamenter (spandriller) i støbt 
forgyldt bronce. Nogle standure skulle træk
kes op én gang i døgnet, andre én gang om 
ugen.

Med hensyn til urenes datidige værdi har 
man skifterne at holde sig til, og ved ejerens 
død kunne urene jo godt være gamle og slidt 
eller brøstfældige på grund af fugt og svamp.

Da sognepræsten i Skodborg, Marcus 
Stuhr,15 døde i 1698, efterlod han sig blandt 
andet et urværk, der vurderedes til 7 rdlr. 
eller lige så højt som en hest. I stikprøver af 
skifter fra Haderslev amt fra årene 1841- 
47 vurderedes de forskellige typer af stueure 
fra 2 rdlr. - 24 rdlr., vel sagtens i henhold 
til alder, kvalitet og udseende. Men de bed
ste ure var stadig af nogenlunde samme vær
di som en god hest.

Lommeure betragtedes endnu omkring 
1800 som en slags luksus for velhavere. 
Præsten i Hygum, Hans Henrik Matzen,16 
der også var formand for fattigkommissio
nen, ankede i 1836 over, at »en vis mand 
uværdig dertil havde fået fattigunderstøttel
se«. Argumentet var, at denne person til 
hverdagsbrug gik med støvler og »bestandig 
bar uhr på lommen.« Men da de unge mænd 
indkaldtes som soldater i 1864, havde man
ge af dem et lommeur med. Marie Kirstine 
Juul på Haderslev næs flettede en urkæde af 
sit eget hår til sin mand, fodermester Kri
stian Paulsen Mejling, der var med i krigen. 
Urkæden opbevares endnu på Dansk Folke
museum i Brede.17

Vor berømte landsmand Tyge Brahe 
(1546-1601) havde som valgsprog det latin
ske »Esse potius quam haberi«, dvs. »Hel-

15. Sønderjysk Månedsskrift 11, 1969, s. 332.
16. M. H. Nielsen: Fra slesvigsk Fattigvæsens 

Fortid, 1943, s. 76.
17. Folkemuseet, Brede, top. nr, 3001, L-nr. 

2662/1953,
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Nederste halvdel af urskiven på et af de sjældne Wolffenberg-standure.

lere være end synes«. Disse ord kunne godt 
stå som motto for urmageriet i Haderslev 
amt gennem tiderne. De forholdsvis få ure 
fra amtet, der endnu tikker, forsøger ikke at 
dække over et fordringsløst, men funktionelt 
og solidt indre (værk) med et prangende eller 
imponerende ydre (kasse og dekorationer), 
men både værker og kasser er af en kvalitet, 
som nok tåler sammenligning med andre 
landsdeles.

Mange af de første urmagere i Danmark 
var indvandret fra Tyskland eller kom her
til som reformerte flygtninge fra Frankrig og 
Schweiz,18 hvor urmageriet var bedre udvik
let end herhjemme. Det skal ikke skjules, at 
dansk håndværk i århundreder har stået i 
stor gæld til tysk håndværk, men samtidig 
må det betones, at de fleste håndværk, også 
urmageriet, i 1800-årenee udviklede sig til 
højt respekterede erhverv, og at dets udøve
re og produkter med tiden blev kendt langt 
ud over landets grænser.

Urmagerne i Haderslev amt var for fler-

18. Se note nr. 7.

tallets vedkommende landsdelens egne søn
ner eller tilvandrede fra kongeriget. Kun 
Christiansfeld, grundlagt af herrnhutere fra 
Sachsen 1773, dannede en delvis tysk enkla
ve i denne henseende.

Den første urmager, der er optegnet i bor
gerskabsprotokollen i Haderslev (1765), 
Rasmus Sørensen, var fra Randers-egnen, og 
selv urmageren med det tyskklingende navn 
Hartmann var af københavnsk afstamning. 
Derfor er de lokale ure i høj grad, trods in
dividuelle nuancer, skiftende stilarter og tek
nik alle præget af beherskelsens kunst, enkle 
former, harmonisk orden og et mådehold i 
udtryksformen, der er i pagt med folkesin- 
det.

I det engelske værk af G. H. Baillie: 
» Watchmakers & Clockmakers of the world«, 
som omfatter 36000 navne på urmagere fra 
hele verden, dog fortrinsvis den engelskspro
gede, men som hvad angår danske urmagere 
hårdt trænger til en revision, er der kun 
nævnt to urmagere fra Haderslev amt, nem
lig Laurits Heidtmann (ur dat. 1618) og 
... Wolffenberg. Om den sidstnævnte med
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deles det, at han har fremstillet et ur (clock) 
fra det 17. århundrede, hvilket ikke kan væ
re korrekt, da såvel Hans Wolffenberg 
(1713-86) som sønnen Matthias Wolffen
berg (1764-1834) ikke levede i dette århun
drede. Sidstnævnte straffedes i øvrigt for 
kirketyveri cg blev pisket offentligt på den 
nøgne ryg så forfærdeligt, at han i sin nød 
og pine råbte: »Herre Jesus! Forbarm dig 
over mig!« hvorpå man hørte op med at 
piske ham.19

Jeg har ihærdigt eftersøgt ure med Wolf- 
fenbergs signatur, men kun fundet 3.

Haderslev havde i 1773: 2 urmagere, 
1798: 1 og 1843: 5, 1911: 8, 1923: 10 og 
1940:13. Blandt dem, der fortjener at frem
hæves var J. H. Hartmann (1780-1863), 
som var så alsidig, at han fremstillede både 
solure, standure og tårnure.

Niels Bertelsen (1803-52) i Badstuegade 
var specialist i spilleure. Han havde til sta
dighed 4 svende og 4 lærlige, deraf flere fra 
Flensborg og Norge. De første spilleure im
porterede han fra Schwarzwald, men efter 
nogle års forløb lavede han selv spilleure ef
ter egne tegninger med musikautomater om
trent indrettet efter samme princip som spil
leværket i lirekasser med piber og fløjter. En 
valse med små pigge gik rundt. Disse pigge 
trykkede på tangenter, når klappen til en 
fløjte skulle åbnes. Ind i fløjterne blev der 
blæst vind ved hjælp af bælge. Der var til
lige små hamre, som slog på metalstrenge, 
som vibrerede, eller som slog på små metal
klokker af forskellig størrelse.

Hver gang en time var tilende, spillede 
værket en koral på 12 små fint afstemte 
klokker. Samtidig drejedes en skive rundt, 
og inden for en glasrude passerede en Kris-

19. Retsbetjentarkivet, Haderslev Byarkiv nr.
77 (1808-21): Sagen mod organist og urma
ger M. D. Wolffenberg og søn for kirkety
veri. - J. Brodersen: Fra gamle Dage, 1912, 
s. 59. - Jydske Tidendes kronik for 6.12. 
1975: Tyveriet i Vor Frue Kirke i Haderslev 
1808.

tus-figur efterfulgt af 12 andre skikkelser, 
som forestillede de 12 apostle. Bertelsens 
opfindsomhed og succes skabte brødnid hos 
nogle konkurrenter, Hansen Schmidt, Hart
mann og Fraun, som i en skrivelse til stat
holderen i 183120 ville have forbud mod, at 
Bertelsen holdt svende og lærlinge. Men 
statholderen gav dem ikke medhold. Han 
henviste til, at urmagerne i Haderslev ikke 
havde noget lav, og følgelig fandtes der hel
ler ingen lavsartikler, som forbød Bertelsen 
at have det antal svende og lærlinge, han 
fandt fornødent.

En anden fremstiller af standure var P. C. 
Winterberg (1829-92), Storegade 20, af hvem 
der kun findes få ure tilbage, men et 8- 
døgnsværk af ham var indleveret til repara
tion på et urmagerværksted i Kolding i 
I860.21 Winterberg havde lært hos Niels 
Bertelsen, men blev hurtigt klar over, at der 
var større fortjeneste ved at importere de bil
lige og populære standure fra Bornholm, 
hvor leveomkostningerne var lavere og ar
bejdsdelingen mere udbygget. En ægte born
holmer kostede i 1866 16 rdlr. eller 36 mark. 
Urene kom altid med skib direkte fra Born
holm og skulle fortoldes på den daværende 
toldbod, men tolden var beskeden.

Efter Winterbergs død førtes forretningen 
videre af enken til 1897, hvorefter Peter 
Henningsen overtog den. En onkel til Peter 
Henningsen, Rasmus Hansen Goth (1838- 
1926), har fremstillet et lommeur i sølvkasse 
med emaljeskive, romerske timetal, sekund
skive, cylindergang med snekke og nøgleop
træk. Lommeuret befinder sig på Det danske 
Urmuseum.22 Når der ses bort fra, at mange 
lærlinge fra dengang fremstillede et lomme
ur som svendeprøve, var produktionen af 
disse ure yderst ringe i Danmark.23

20. Haderslev byarkiv, Acta XIX B 36.
21. Vejle Amts Årbog, 1975, s. 91.
22. Reg.nr. 137/45.
23. D. Yde-Andersen i udstillingskataloget An- 

neberg. Gamle Ure, 1970, s. 9.
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Lommeur i søltkasse. Emaljeskive med sekund
skive. Værk med cylindergang med snekke, 
nøgleoptræk. Værket signeret R. H. Goth. (Se 
side 77).
Købstadmuseet »Den gamle By« mus.nr. 137:45

I Christiansfeld oprettedes to »urfabrik
ker« 1773. Nu må man ikke opfatte ordet 
»fabrik« på samme måde som i dag. Det la
tinske ord »fabrica« af »faber« = smed be
tød oprindeligt kun et værksted, og om no
gen større industri i nutidig forstand har der 
næppe været tale om, hvad antallet af svende 
og lærlinge i Christiansfeld også bekræfter. 
I Christiansfeld virkede som urmagere: Niels 
Jepsen Staunager (1742-1825), Johann 
Georg Liideritz (1742-1822), Matthias Wied 
(1744-1827), Johann Nicolai Baht (1748- 
1836), Michael Holm (1774- ? ), Johann 
Ludvig Dehm (1787-1868) og Frederik Eb
besen (1820-77), tre tyske og fire danske, 
blandt hvem Wied nok er den mest bekend
te. De senere urmagere i Christiansfeld har 
næppe selv fremstillet ure.

I følge love og forordninger var det for
budt håndværkere, som ikke dækkede bøn
dernes nødtørftigste behov for håndværks
arbejde at nedsætte sig på landet, men cen

traladministrationens kategoriske påbud blev 
næsten aldrig overholdt.

Blandt de producerende urmagere på lan
det skal især nævnes Johan Olander (1721- 
86) fra Jels, Nis Knudsen (1783-1862) fra 
Hygum,24 der lærte håndværket som dansk 
besættelsessoldat i Frankrig efter Napoleons
krigene, - Laue Jensen (1791-1864) og Jens 
Jensen (1821-1907) i Stevelt, Øsby sogn, de 
tre slægtled Anders Thielsen (1800-87), 
Hans Adolf Thielsen (1834-1906) og An
dreas Thielsen (1869-1937) i Bevtoft samt 
Peter Lauritzen Petersen (1846-1933) i 
Rødding, senere Bastrup. Blandt de gamle 
»klokkemagere« var også en kvinde, Mar
grethe Hjartbro fra Bevtoft, beretter A. J. 
Marcussen, desværre uden at opgive nærme
re data.

Endelig bør nævnes de tre slægtled Chri
stian Gottlieb Marcussen (1813-63), An
ders Jensen Marcussen sen. (1844-1922) og 
Andreas Jensen Marcussen jun. (1876-1965) 
i Rødding, som ikke alene var dygtige urma
gere, men også havde tid og kræfter til at 
øve en folkelig indsats.

24. Tidsskriftet »Skalk« nr. 4/1969, s. 28-29.
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Mens der i kongeriget ved næringsloven af 
1857 blev givet enhver adgang til at drive er
hverv, gjaldt denne lov ikke for hertugdøm
merne. Her var imidlertid lavenes enerettig
heder allerede fra slutningen af 1700-årene 
blevet så stærkt indskrænket ved myndig
hedernes indgriben, at der inden den såkald
te »Gewerbeordnung« af 1869 stort set var 
tale om næringsfrihed.

I tidens løb har der således i kortere eller 
længere perioder fra ca. 1600-1860 virket 
urmagere i Agerskov, Bevtoft, Bjerndrup, 
Bovlund, Branderup, Bæk, Bøgeskov, Do
ver, Gabøl, Ganderup, Gram, Grarup, Halk, 
Hammelev, Harreby, Hoptrup, Hyrup ved 
Bevtoft, Hygum, Jegerup, Jels, Kastrup, 
Lunding, Mastrup, Neder Jerstal, Nustrup, 
Oksenvad, Rødding, Seggelund, Skodborg, 
Sommersted, Stevelt, Stepping, Strandel- 
hjørn, Toftlund, Tyrstrup, Vedsted, Vojens 
og Øster Lindet, ialt 38 steder i amtet.

Med vore dages højt opskruede tempo og 
jag bliver tidens flugt og urets nærværelse en 
stadig mere påtrængende virkelighed. Man 
møder derfor ikke sjældent timeglasset og 

uret som poetiske billeder og symboler i 
kunst og litteratur. Et af de smukkeste loka
le bidrag til genren blev givet af politiman
den og forfatteren Erich Erichsen (1870- 
1941), Haderslev, i »Den gamle Urmager 
synger«, hvoraf 1. vers skal citeres:

Fra værkstedskrogen, allerdybest inde 
et gammelt standur falder tungt i slag.
Det står der som et kært og gammelt minde 
om fars og farfars travle arbejdsdag.
Det klipper sindigt hul i årets dage 
og nynner troligt samme gamle sang 
om tid, der gik, og tid, der kom tilbage, 
og om det sidste timeslag engang.

Sangen synges ofte, når urmagerne samles til 
faglige møder eller jubilæer - også på lands
plan.

Udover de i noterne nævnte kilder er følgen
de værker benyttet: Th. O. Achelis: Bürger
buch der Stadt Hadersleben bis zum Jahre 
1864, 1940, samt kirkebøger fra alle amtets 
sogne og folketællinger 1787, 1801, 1834, 
1845, 1850 og 1860.

Navneliste Forkortelser: s.a. = søn af, f. = født, g.m. 
= gift med, bsk. = borgerskab, bev. = be
villing, koncession, ft. = folketælling. I øv
rigt er benyttet almindelige forkortelser.

ABRAHAMSEN, POUL, f. i Vedersø, Ringkøbing amt, s.a. Abraham Poulsen og 
Anna Marie Christensdatter, g. i Haderslev 15.3.1822 m. enken Cathrine 
Schmidt, som havde været g.m. Thomas Jørgensen Schmidt. Bsk. som urm. i Ha
derslev 11-.1.1824.

ANDERSEN, LORENS PETER, f. 20.3.1834 i Agerskov, s.a. husmand Laurids 
Andersen og Tyrina Lassen, g. i Agerskov 4.7.1857 m. Anna Meier. Urm. i 
Agerskov ved ft. 1860.

ANDERSEN, POUL HANSEN, f. 18.6.1844 i Hygum, død 3.1.1915 s.st., s.a. 
boelsmand og kromand Hans Andersen og Maren Poulsdatter, g. i Hygum 27. 
11.1879 m. Mette Kirstine Skjold. Bev. som urm. og guldsmed i Hygum 10.9. 
1865. Sønnen Hans Andersen, f. 16.1.1886 i Hygum, død 14.4.1914 s.st. var 
også urm.
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ANDREASEN, NIELS HANSEN, f. 2.7.1799 i Rudkøbing, s.a. Mads Andreasen 
og Maren Hansdatter. Bsk. som urm. i Rudkøbing 1821. Bsk. som urmager i Ha
derslev 1825.

ASMUSSEN, HENNING, f. 1723, død 7.12.1779 i Bevtoft, g.m. Anne Kjestine, 
død 16.4.1793. Urm. i Strandelhjørn, Bevtoft sogn. Standur af ham dat. 1795 i 
privat eje.

BAHT, JOHANN NICOLAI, f. 23.3.1748 i Kiel, død 29.3.1836 i Christiansfeld, 
g.l.g.m.Anna Dorothea Weidemann, g.2.g. 1790 m. Sophie Franken, g.3.g. 1799 
m. Christine Elisabeth Lund. Bsk. som urm. i København 1793. Urm. i Chri
stiansfeld 1823-36.

BAKMAND, PETER MORTENSEN, f. 6.11.1835 i Sommersted, død 21.11.1915 
s.st., s.a. gdr. Morten Hansen og Elsabeth Kirstine Bakmand, g. 4.11.1870 m. 
Johanne Bøttker. Bev. som urm. i Sommersted 7.7.1858.

BERTELSEN, NIELS, f. 5.2.1803 i Grarup, død 20.11.1852 i Haderslev, s.a. Ber
tel Nielsen og Margrethe Andreasdatter, g.m. Anne Marie Oberst. Bsk. som 
urm. i Haderslev 1830.

BOYSEN, CLAUS HEINRICH, f. 18.1.1846 i Løgumkloster, død 19.8.1888 i Ha
derslev, s.a. degn og lærer Lorenz Peter Boysen og Friederike Dorothea Reda, 
g.m. Elisabeth Hansen. Urm. i Haderslev.

BOYSEN, PETER, f. 16.4.1721 på Høgelundgård, Vedsted sogn, død 23.12.1771 
i Nørre Mastrup, Hoptrup sogn, s.a. gdr. Boy Lauritsen og Margrethe Ølgaard 
Pedersdatter, g. 6.1.1750 m. Ellen Hansdatter af Djemæs. Bolsmand og urm. i 
Mastrup. Standur med hans sign, i privat eje i Arnitlund.

BRUHN, SØREN JESSEN, f. 19.2.1852 i Lovtrup, Uge sogn, død 20.5.1940 i 
Toftlund, s.a. husmand Jes Jessen Bruhn og Øllegaard Sørensen, g.l.g.m. 
Eugenie Marie Balde, g.2.g.m. Ellen Hansen, f. Meyer. Urm., guldsmed og op
tiker i Toftlund, etableret 1.6.1881. Forretn. blev i 1914 overtaget af sønnen Jes 
JessenAugustin Bruhn, f. 7.1.1891 i Toftlund, død 27.8.1944 s.st. Efter hans død 
fortsatte fru Anne Marie Bruhn forretn. til 1949, hvorefter sønnesønnen Søren 
Eugenius Bruhn, f. 25.7.1923 i Toftlund overtog forretn. i Vestergade 7, Toft
lund.

BØGEVAD, PETER NIELSEN, døbt 5.10.1804 i Store Andst, død 21.5.1855 i 
Skodborg, s.a. grænsekontrollør Niels Jørgen Bøgevad og Margrethe Petersdat- 
ter, g. i Lintrup 2.5.1829 m. Maren Sørensdatter fra Brøstrup. Urm. i Tomum 
1829, i Skodborg ved ft. 1835 og 1855.

CHRISTENSEN, GREGERS, f. 1786, g.m. Dorothea Christine Thomsen Leck. 
Urm. i Storegade, Haderslev ved ft. 1835, 1840, nævnt 1846.

CHRISTENSEN, JENS, g. i Ødis 22.5.1756 m. Maren Jensdatter af Bramdrup. 
Urm. i Højrup, Stepping sogn.

CHRISTENSEN, PAUL, f. 1692, død 4.12.1768 i Grarup. Virkede if. kirkebogen 
som mekaniker, møllebygger, tømrer, blytækker, støber og urmager.

CHRISTENSSON, PETER, f. 5.2.1838 i Vitseltofta, Sverige, g. i Ribe 12.9.1865 
m. Ellen Gude fra Guderup. Urm. i Foldingbro inden 1864, urm. i Rødding 
1864-66, rejste til Ribe 29.9.1866.

DAHL, NIELS MADSEN HANSEN, f. 6.3.1831 i Tyrstrup, død 31.5.1879 s.st.,
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s.a. landbolsmand Hans Simonsen Dall og Anne Marie Hansene, g. i Vonsild 
3.9.1856 m. Marie Svart, g.2.g. 6.11.1868 m. Christiane Dinsen. Urm. i Tyrstrup 
siden 29.4.1854.

DAMGAARD, SV., påstås at have været landsbyurmager på Haderslev-egnen om
kring 1755. På et af hans ure kan læses følgende klokkevers: »Hør, Klokken 
slaar, og Tiden gaar, thi Glasset fast maa rinde. Hielp og O Gud, at Dødsens Bud 
maa os i Tanke minde!« (P. Christensen: Urmagere og Tusindkunstnere i Vend
syssel ca. 1750-1850, Hjørring, 1962, s. 13.) Klokkevers og navn er opnoteret 
af dr. teol. Hans Hejselbjerg Paulsen.

DAMM, HANS CLAUSEN, g. 26.11.1858 m. Amalie Auguste Frederiksen. Urm. 
i Rødding.

DEHM, JOHANN LUDWIG, f. 29.8.1787 i Schmalkalden, Hessen, død 14.11. 
1868 i Christiansfeld, s.a. købmand Johann Jacob Dehm og Maria Elisabeth 
Clement, g. i Christiansfeld 11.4.1820 m. Louise Wiediger. Var urmager i Neu
dietendorf 1804-09, lærer i Christiansfeld 1810-15, organist s.st. 1814-54 og 
samtidig urm. fra 1809-67.

EBBESEN, FRIEDRICH, f. 5.6.1820 i Christiansfeld, død 29.8.1877 s.st., s.a. 
guldsmed Peter Christian Ebbesen og Anna Maria Präg. Lærte urmageriet hos 
faderen. Svend i Haarlem 1839-43, i Zeist og Bremen. Urm. og guldsmed i 
Christiansfeld. Var også auktionator og forsikringsagent. Medstifter af sparekas
sen og medl. af brødremenigheden. G. 2.7.1869 m. Dagmar Hansen. »Ebbesen 
hørte til de mest aktive forkæmpere for den danske sag.« (Andreas Øster i Sdj. 
Arb. II, 1968, s. 193.)

EBBESEN, PETER CHRISTIAN, f. 2.8.1772 i Vesterland, Sild, død 20.11.1856 
i Christiansfeld, s.a. pastor Ebbe Ebbesen og Christine Marie Petersen, g. 27.9. 
1816 m. Anna Maria Präg. Etableret som urm. og guldsmed i Christiansfeld 
1816. Efter Ebbesens død fortsatte enken forretn. til 1874.

EBBESEN, NIELS CHRISTIAN, f. 21.2.1876 i Christiansfeld, død 3.1.1952 s.st, 
s.a. urm. og guldsmed Friedrich Ebbesen og Dagmar Hansen. Ugift. Uddannet 
som urm. i Hamborg. Urm. i Christiansfeld 1904-50, viceborgmester s.st. 1920- 
46.

EBBESEN, ANDREAS PETERSEN, f. 15.6.1860 i Kastvrå, Sommersted, død 
14.8.1906 i Jels, s.a. gdr. Peter Ebbesen og Mette Magdalene Jesdatter, g.m. Jo
hanne Caroline Nielsen. Lært urmageriet i Odense. Urm. i Jels.

ENEMARK, PEDER LAURITZEN, f. 17.3.1835 i Gram, s.a. skrædder Chresten 
Enemark og Marie Elisabeth Winterberg, Tiset. Urm. i Smidstrup og Gram.

FRANK, NIELS HANSEN, f. 23.2.1817 i Kastrup, Gram, død 2.5.1877 s.st., s.a. 
indsidder Hans Iversen Frank og Anna Malene Nielsdatter, g. i Gram 19.5.1842 
m. Marie Marcussen, skolelærerdatter fra Endrupskov. Urm. i Gabøl ved ft. 
1840, urm. i Kastrup ved ft. 1860.

FRANK, PETER SØRENSEN, f. 30.8.1807 i Nustrup, død 14.4.1834 s.st., s.a. 
Søren Nielsen Frank og Wilhelmine. Urm. i Gabøl.

FRAUN, HEINRICH, f. 1780 på Før, død 22.3.1839 i Haderslev, s.a. købmand 
Jacob Friedrich Fraun og Anna Kruse, g.m. Anna Rasmussen fra Særslev på 
Fyn. Bsk. som urm. i Nyborg 1805, i Bogense 1812, i Haderslev fra 4.3.1813 til 
sin død.
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GEHLERT, CARL CHRISTIAN, f. 1.7.1819 i Sandbjerg, Sottrup sogn, død 
7.12.1904 i Haderslev, s.a. inspektør Nis Gehlert og Magdalene Nissen, g. i Ha
derslev 29.11.1855 m. Ottoline Andrea Andersen. Bsk. som urm. i Haderslev 
1849. Forretn. lå først på Søndertorv, derefter Nørregade 11. Den blev i 1891 
overtaget af L. Chr. Bahnsen, som havde den til 1950. Ny ejer: Georg Bertelsen 
Foder.

GLÖIER, JØRGEN CLAUSEN, f. 1753 i Bedsted, død 18.1.1837, s.a. Claus Bør- 
gesen og Bodil Glöier, g. 14.1.1789 m. Cathrine Marcusdatter. Husmand og urm. 
i Slukefter, Vedsted sogn.

GOTH, RASMUS HANSEN, f. 6.2.1838 i Rudkøbing, død 16.3.1926 i Haderslev, 
s.a. tømrer Goth og Hanne Kirstine Hou, g.m. Maria Catharina Henningsen fra 
Haderslev. Urm. i Haderslev. Et lommeur (nr. 13745) i enkelt sølvkasse, emalje
skive m. romerske timetal og sekundskive, cylindergang m. snekke og nøgleop
træk, diam. af skiven 4,4 cm er udført af R. H. Goth. Det danske Urmuseum i 
Den gamle By, Århus.

FAHRENDORFF, VALDEMAR, f. 17.2.1871 i Haderslev, død 23.11.1947 s.st., 
s.a. konditor Hartwig Jens Heinrich Fahrendorff og Anna Catharina Thomsen, 
g. i Sønderborg 1.8.1900 m. Margaretha Maria Nielsen. Læri. hos Hartvig Niel
sen, Haderslev, svend i København og Tyskland. Etabi. som urm. og guldsmed 
4.4.1894 på Torvet i Haderslev. 1898 flyttede forretn. til Nørregade 7 og i 1904 
til. Nørregade 24. 1947 blev forretn. overtaget af sønnen Hans Nielsen Fahren- 
dorff, f. 15.9.1904. To af hans sønner er også urmagere.

GRÜN, JOHANN JÜRGEN FERDINAND, g.m. Johanne Marie Cathrine Peter
sen. Urm. i Nørregade 4, Haderslev i 1860’erne.

HAAR, CARL LUDWIG AUGUST, bsk. som urm. i Haderslev 1851.
HANSEN, ANDREAS, f. 22.1.1796 i Skodsbøl, Broager sogn, s.a. indsidder Peter 

Hansen og Christine Jepsen. Kom i urmagerlære i Kasmosedam i Ullerup sogn, 
fra 1812-19 var han soldat v. det fynske infanteriregiment, g. i Starup 11.8.1822 
m. Maria Jensen Bruhn, d.a. sognedegn Christian Jensen Bruhn og Helene Mar
grethe Andersen. Bsk. som urm. i Haderslev 14.12.1823, men flyttede straks til 
Lunding. Her fremstillede han falske mønter og blev straffet med tugthus. (Sdj. 
M. nr. 9 årg. 1979, s. 313.)

HANSEN, CHRISTIAN, f. 3.4.1814 på Vimtrupmark, Lintrup sogn, død 21.5. 
1884 i Hammelev, s.a. Hans Jensen Møller og Birthe Madsdatter. Bev. som 
urm. i Hammelev 8.7.1861. Samtidig virkede han som lægprædikant og var 
medstifter af Indre Mission for Nordslesvig ved et møde i Vojens i august 1868. 
»Arbejdede i over tyve år for Guds rige i sognet.«

HANSEN, HANS CHRISTIAN, f. 10.4.1821 i Slagelse, død 13.4.1900 i Hader
slev, s.a. postholder Lars Thurø Hansen og Caroline Thrane, g. i Flensborg 7.5. 
1856 m. Marie Sophie Frederikke Hansen. Urm. i Flensborg ved ft. 1855. Bsk. 
som urm. i Haderslev 1856-

HANSEN, FREDERIK, borger og sejermager i Kolding. Fik 24.12.1586 kgl. be
stalling som sejermager med pligt til bl.a. at passe og vedligeholde sejerværket 
på Haderslevhus.

HANSEN, NIS, f. 1757 i Rørnet, Toftlund sogn, død 30.3.1817 i Bevtoft, g.m. Ma
ren Jensdatter, d.a. Jens Nissen Gaarde og Ingeborg Jensen. Virkede som kåd-
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ner og urm. i Hjartbro Skovhus, hvor han havde en svend til hjælp om vinteren. 
Var også en dygtig benbrudslæge og medlem af brødremenigheden. (Jonas Bro- 
dersen: Fra gamle Dage, 1912, s. 186.)

HANSEN, PEDER NISSEN, s.a. skomager Hans Christian Hansen og Dorthea 
Pedersen. Urm. på Ustrup mark, Vedsted sogn i 1850’eme.

HAUBRO, HANS LASSEN, f. 6.2.1817 i GI. Haderslev, død 23.2.1880 i Bevtoft, 
s.a. stolemager Lars Hansen Haubro og Inger Mariie Pedersdatter, g.m. Chri
stine Herndorf fra Agerskov. Bsk. som urm. i Haderslev 29.11.1843, bev. som 
urm. i Agerskov 30.9.1854, urm. i Hyrup, Bevtoft sogn ved ft. 1860.

HAUBRO, LARS CHRISTENSEN HANSEN, f. 28.9.1851 i Agerskov, s.a. den 
foregående, g.m. Anne Henriette Hedelund. Urm. i Hyrup, Bevtoft sogn.

HARTMANN, JOCHIM HANS HINRICH, f. 31.8.1780 i Haderslev, død 27.10. 
1863 s.st., s.a. blikkenslager Johannes Petersen Hartmann og Catharina Wagner, 
g. i Haderslev 25.10.1822 m. Anna Maria Greisen. Bsk. som urm. i Haderslev 
20.2.1806.

HEIDTMANN, LAURITS, nævnes som urm. i Haderslev 1618, fremstillede da et 
ur til kong Christian 4., som kongen forærede Ellen Marsvin, Kirsten Munks mo
der og senere kongens svigermoder. Det kostede 200 rdlr. Ellen Marsvin var 
gift med Ludvig Munk til Nørholm.

HENNINGSEN, PETER IVER, f. 29.12.1872 i Haderslev, død 6.11.1949 s.st, s. 
a. malermester Eduard Lauritz Henningsen og Cathrine Cecilie Petersen, g. i 
Haderslev 3.10.1901 m. Sophie Christine Leut. Lært i Flensborg, svend i Mün
chen, Bozen, Hannover, Frankfurt a.M. Overtog 1897 den af P. C. Winterberg 
grl. urmager- guld- og sølvsmedeforretn. i Storegade. Efter hans død videreførtes 
forretn. af sønnen Aage C. Henningsen, f. 1904. Peter Henningsen var fm. for 
Haderslev Amts Urmagerforening 1920-34.

HEERDEGEN, JOHAN GEORG ERTMAN FERDINAND, f. 13.9.1852 i Nøde- 
bo, Fredensborg, død 6.6.1931 i Haderslev, s.a. slagter Vilhelm Heerdegen og 
Nicoline Olsen, g.m. Laura Lauridsen. Urm. på Jomfrustien 4, Haderslev.

HINRICHSEN, VOLKERT, f. 25.2.1781 i Øvenum, Før, død 21.5.1865 i Wyk, 
Før, g.m. Naomi Nonnsen. Bsk. som urm. og guldsmed i Haderslev 22.4.1818. 
Var organist og hospitalsforstander til 1845. Bsk. som urm. og guldsmed i Wyk 
20.12.1853.

HJARTBRO, MARGRETHE, if. A. J. Marcussen var der »blandt de gamle klok
kemagere en kvinde ved navn Margrethe Hjartbro. På sine klokker havde hun 
anbragt en hammer, der slog et kraftigt slag på en højt klingende klokke, e kop, 
når en halv time var til ende.«

HOLBEK, JÈNS THOMSEN, g.m. Johanne Thomsen, som døde 17.7.1856 i GI. 
Haderslev. Nævnt som udm. i Haderslev 1856.

HOLM, MICHAEL, f. 5.4.1774 i København, muligvis død i Kolding, s.a. brænde
vinsbrænder Peter Holm og Marie Steenholt, g. i Christiansfeld 2.7.1799 m. Mar
garetha Møller fra Hjerting. Etabi. som urm. og guldsmed i Christiansfeld 1799.

HOLST, ANDREAS MADSEN, f. 8.8.1800 i Taps, død 5.2.1849 i Tyrstrup, s.a. 
Mads Andreasen Holst og Anna Jespersdatter i Tapsøre, g.m. Abelone Niels- 
datter. Landbolsmand og urm. i Tyrstrup.

H0RLÜCK, PETER NIELSEN, f.21.4.1809 i Løgumkloster, død 23.1.1899 i Nu-
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strup, s.a. bols- og sandemand Niels Jensen Hørliick og Merete Kirstine Nissen. 
Urm. i Løgumkloster til 1834, urm. i Gram ved ft. 1835, urm. i Bæk, Nustrup 
ved ft. 1855.

IVERSEN, ASMUS, f. 27.4.1812 i Sønderborg, død 12.12.1879 i Haderslev, s.a. 
skipper Hans Iversen og Anna Cathrine Jacobsen, g. i Haderslev 21.12.1844 m. 
Marie Jørgensen i Brendøre. Bsk. som urm. og optiker i Haderslev 1841. Blev 
senere også fotograf.

JAGD, PETER JENSEN, f. 9.10.1847 i Vonsild, død 13.1.1892 i Tyrstrup, s.a. 
arbejdsmand Jens Pedersen Jagd og Else Cathrine Petersdatter, g.m. Mette Ca
thrine Petersen fra Nordborg. Urm. i Tyrstrup.

JENSEN, JENS, f. 19.9.1821 i Flovt, Øsby sogn, død 22.11.1907 i GI. Haderslev, 
s.a. inderste Jens Jensen og Christiane Gregersdatter, g. i Øsby 21.7.1852 m. 
Marie Lene Rudbeck. Urm. i Flovt. Jensen fremstillede bl.a. et meget kompli
ceret ur i 1840. Både uret og maskinerne, hvormed urets forskellige dele frem
stillides var hjemmelavet. Dette ur havde 9 visere, som automatisk viste sekund, 
minut, time, ugedag, dato, måned, årstal og månens stilling samt Jens Jensens 
fødselsdag. Et af urets største hjul drejede sig kun én gang i løbet af 2 år, mens 
et andet hjul brugte 12 år til en omgang. Dette komplicerede ur opbevares endnu 
og roses stadig af fagfolk for sine gode egenskaber. Jens Jensen fik i 1859 bev. 
til at drive urmageri i Øsby sogn. På sine gamle dage var han postagent i Set 
Severin sogn, Haderslev. En søn blev lærer. (Se L. S. Ravn: Lærerne i Nordsles
vig ca. 1814-1920, Åbenrå, 1978, bd. I, nr. 1301.) En anden søn, Jørgen Clau
sen Jensen, og dennes søn af samme navn, blev urmagere i Haderslev.

JENSEN, JENS CHRISTIAN, f. 1813 i Varde, g. i Gram 16.7.1842 m. Marie 
Louise Jensen fra Adsbøl. Urm. på Skovgård v. Gramby ved ft. 1845.

JENSEN, JENS JEPSEN, f. 30.10.1853 i Arnum, Højrup sogn, s.a. gdr. og bager 
Niels Fedder Jensen og Anne Kjær, g. i Branderup 22.4.1899 m. Esther Kirstine 
Simonsen. Urm. i Toftlund.

JENSEN, JØRGEN CLAUSEN, f. 30.4.1860 i Flovt, Øsby sogn, død 15.1.1932 i 
Haderslev, s.a. landbolsmand og urmager Jens Jensen og Marie Lene Rudbeck, 
g. i Haderslev 14.3.1884 m. Ingeborg Marie Petersen. Etabi. som urm. i Lavgade 
2, Haderslev 12.9.1882. Medl. af Haderslev byråd og fattigforstander. Forretn. 
overtoges 12.9.1920 af sønnen Jørgen Clausen Jensen, bedst kendt under navnet 
I. C. Jensen.

JENSEN, JØRGEN CLAUSEN, f. 6.7.1891 i Haderslev, død 8.1.1958 s.st., s.a. 
foregående. Lært hos faderen, svendeprøve i Flensborg, svend i Hamborg, Kiel, 
Oldenburg, Worms, Colmar/Elsass, deltog som soldat i en telegrafbatl. i den I 
verdenskrig 1914-18. Gift i Haderslev 17.4.1917 m. Margrethe Christensen. 
Overtog faderens urm.- og guldsmedefortn. 12.9.1920. Medl. af Danske Urma
geres Centralforenings hovedbestyrelse, fm. for Urmagernes Amtsforening for 
det sydlige Jylland, fm. for DSK i Haderslev østeramt. - Firmaet har leveret et 
tårnur til Haderslev domkirke, et ur til Set. Severinskolens tagrytter og flere ure 
til omegnens kirker.

JENSEN, JENS THOMSEN, f. 1.10.1859 i Brøstrupskov, Hygum sogn, s.a. bols
mand Jens Nielsen og Inger Marie Juhl, g. i Vojens 8.4.1890 m. Karoline Marie 
Petersen. Lærling i Rødding, svend hos urm. Ravn, Vojens. Etabi. som urm. i
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Vojens 1884. Solgte også symaskiner og cykler en gros, harmonikaer, mundhar- 
per og briller. Forretn. blev 1.1.1940 overtaget af mestersvenden Anton Paulsen, 
f. 22.9.1910, der driver forretn. som urmager og guldsmed i »Centrum«, Vester
gade, Vojens.

JENSEN, JOHANNES, bev. som urm. i Toftlund 16.3.1866.
JENSEN, LAUE, f. 26.5.1791 i Stevelt, Øsby sogn, død 25.7.1864 s.st., s.a. gdm. 

Jens Lavesen og Mette Nisdatter,g. i Øsby 10.11.1847 m. Ane Marie Grevsen. 
Fremstillede fine standure og var kirkeværge i 12 år.

JENSEN, LAURIDS, døbt 22.4.1734 i Gram, død 29.9.1790 s.st., s.a. Jens Laurid
sen og Anne Christensdatter i Endrupskov, g.m. Merret Jensdatter. Urm. i Fri
mark, Gram sogn.

JENSEN, NIELS SØNKE, g.m. Marie Jensen. Urm. i GI. Haderslev i 1850’erne.
JENSEN, SØREN, urm. i Jegerup (nævnt som sådan i Hans Petersen: »Fire Aar i 

fransk Fangenskab«, 1925).
JOHANSEN, HANS ANDERSEN, f. 20.8.1823 i Ottersbøl, Mjolden sogn, s.a. 

husmand og smed Johannes Thomsen og Dorthea Margrethe. Fik 1852 konces
sion som urm. i Gram.

KAADTMANN, JØRGEN, f. 12.3.1775 i Vibøge, Lysabild sogn, død 17.11.1819 
i Haderslev, s.a. urm. Jørgen Hansen Kaadtmann og Anna Pærehøj, g.l.g. i Ha
derslev 17.2.1801 m. Elisabeth Sørensen, d.a. urm. Rasmus Sørensen, Slotsgrun
den og Christine Tange. G.2.g. i Haderslev 1.6.1804 m. Maren Christensen. Bsk. 
som urm. i Haderslev 2.5.1814. En ugift søn, Peter Chr. Jørgensen Kaadtmann, 
var en kort tid drejer og urm. i Haderslev.

KJÆR, NIS HANSEN, f. 16.11.1870 i GI. Haderslev, død 23.2.1961 i Christians
feld, s.a. landbolsmand Nis Johansene Kjær og Marie Nisdatter Lund, g. i Chri
stiansfeld 6.9.1901 m. Marie Christine Jensen fra Tyrstrup. Lært hos I. C. Jen
sen, Haderslev. Etabi. som urm. i Tyrstrup 1902 (overtog Jagds forretn.). Borg
mester i Christiansfeld 1920-46, Ridder af Danebrog 17.4.1940, æresmedl, af 
Urmagerforeningen for det sydi. Jylland. En søn, Nis Jensen Kjær, var urmager
svend hos faderen, men døde 8.6.1927 i Tyrstrup. Datteren Christine Marie 
Kjær, f. 1.11.1902, død 3.2.1977, overtog faderens forretn. 1961-69, men efter 
hendes sygdom overtog søsteren Edith Kjær Schmidt forretn. Edith Kjær 
Schmidt, f. 21.12.1915, har lært hos Marcussen i Rødding 1934-38 og gjorde 
svendeprøve på urmagerskolen i København 1939. Etabi. i Christiansfeld 1972.

KNUDSEN, NIS, f. 19.8.1783 i Brøstrup, Hygum sogn, død 16.4.1862 i Hygum, 
s.a. gdm. Knud Jensen og hustru ... g.m. Kirsten Pedersdatter fra Malt. Deltog 
som soldat i de danske besættelsestropper i Frankrig, hvor han i 4 år var indkvar
teret hos en urmager og lærte faget. Da han vendte hjem, nedsatte han sig som 
husmand, urmager og guldsmed i Harreby, Hygum sogn. Han uddannede adskil
lige lærlinge og modtog Set. Helena-medaljen. Standure med hans sign, i privat eje 
i Kalvslund, Esbjerg, Hygumskov, Fæsted og Brøstrup. (»Skalk« nr. 4 årg. 
1969.)

LAURITZEN, PETER, f. 1735 i Gadsbølle, Vissenbjerg sogn, Fyn, død 4.6.1788 
i Haderslev, s.a. Laurids Madsen og Maren Rasmusdatter, g.l.g. i Haderslev m.

Marie Mikkelsen fra Nr. Stenderup, g.2.g. i Haderslev 26.5.1772 m. Margretha 
Sophia Wolff, d.a, ritmester Peter Wolff. Klejnsmed og sejermager i Haderslev.
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LAUSEN, HANS ASMUS, f. 1828, død 28.12.1880 i Hygum. Bsk. som urm. i 
Haderslev 1858, men flyttede nogle år efter til Hygum, hvor han virkede som 
urmager, de sidste år som fattiglem.

LIND, FIND PEDERSEN, f. 27.5.1827 i Dalby, død 27.2.1857 i Bøgeskov, Tyr
strup sogn, s.a. gdr. Johannes Pedersen Lind og Dorothea Lauridsdatter, g.
1853 m. Lucia Marie Carstens. Bev. som urm. i Bøgeskov, Tyrstrup 18.1.1854, 
samtidig landbolsmand.

LIND, HANS Andersen, f. 3.5.1831 i Storde, Brede sogn, s.a. kådner Niels Ander
sen Lind og Marie Jensen, g.m. Christine Margrethe Bock. Bsk. som urm. i Ha
derslev 1856.

LORENZEN, HANS JACOB, f. 29.3.1813 i Sottrup, Sønderborg amt, død 24.12. 
1904 i Ladegård I, Haderslev amt, s.a. land- og kromand Christian Carl Loren
zen og Margaretha Elsabe Clemens, g. i Haderslev 5.11.1842 m. Anne Maria Sø
rensen. Bsk. som urm. i Klostergade, Haderslev 15.6.1837. En søn: Carl Chr. 
Lorenzen, f. 1843 i Haderslev, blev urm. i London, en anden søn, Heinrich, blev 
urm. i San Francisco, USA.

LÜDIKSEN, PETER, arbejdede som sejermager i Hoptrup. Han rep. uret i Klip
lev kirke 1610, 1613 og 1615.

LUND, HANS JØRGEN, f. 15.7.1822 i Skodborg, død 15.6.1882 i Bjolderup, g.
1854 m. Charlotte Christiane Schönberg, jordemoder fra Kolding. Bev. som 
urm. i Skodborg 23.8.1854. (Sdj. Årb. 1934, s. 101).

LUND, JØRGEN LAURIDSEN, f. 31.3.1833 i Gram, s.a. Lauritz Nielsen og Fre
derikke Brodersen. Svend hos Hans Andersen Thomsen i Gram ved ft. 1855. 
Bev. som urm. i Rødding 30.7.1862.

LÜDERITZ, JOHANN GEORG, f. 29.1.1742 i Fürth v. Nürnberg, død 22.11. 
1822 i Christansfeld, s.a. skomager Andreas Lüdcritz og Kunigunde Wursching, 
g.l.g. i Fürth 1766 m. ..., g.2.g. 12.6.1808 i Christiansfeld m. søster Lucia Han
sen, g.3.g. m. Marie Barbara Kiefer. Kom som urm. til Christiansfeld 1773, byg
gede hus i Lindegade 30. Arbejdede på den såkaldte urfabrik. En søn: Johann 
Renatus Lüderitz, f. 14.4.1782 i Christiansfeld, lærte hos faderen og fik bsk. som 
urm. i Kiel 30.11.1804. Et lygteur med J. G. Lüderitz’ sign, på Haderslev Amts 
Museum, et hvidlakeret standur m. timeslag på søsterhuset i Christiansfeld. (»Die 
Sippe der Nordmark«, Heft 2, s. 30).

LÜHRMEYER (LÜDERMEYER), JOACHIM CHRISTIAN, døbt i Tønder 20. 
2.1746, s.a. rytter Johann Lührmeyer og Catharina Maria Reckhoff, g. i Hader
slev 23.5.1770 m. Christina Sørensen, d.a. afd. Jens Knudsen og Anna Maria Nis 
Hansens i Nordborg, enke efter urm. Rasmus Sørensen i Haderslev. Urm. i Ha
derslev 1770. Et standur med hans sign i privat eje i Åbenrå.

MADSEN, HANS, borger i Odense, men skulle holde sejrværket på Haderslevhus 
i orden, kgl. bestaling 14.5.1586.

MADSEN, JACOB HANSEN, f. 25.3.1851 i Frørup, død 7.12.1931 i Brenøre, 
Ødis sogn, begr. i Frørup, s.a. Hans Madsen og Inger Kirstine Fink. Urm. i Frø
rup 1870-77, bsk. som urm. i Kolding 1877, senere urm. i Brenøre, Ødis. En 
søn: Anker Madsen, f. 8.11.1893 var i mange år urm. i Haderslev.

MARCUSSEN, ANDERS JENSEN, f. 31.3.1844 i Tiset, Gram sogn, død 26.1. 
1922 i Rødding, s.a. urm. Christian Gottlieb Marcussen og Gyde Marie Hau-
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gaard, g. i Vejen 25.4.1871 m. Anna Kathrine Thomsen, d.a. urm. Mads Thom
sen, Seggelund og Anne Marie Knudsen. Lært hos P. C. Winterberg i Haderslev 
1860-64, soldat i Fredericia. Svend i Odense, Horsens, Varde, Fåborg, Kolding 
og hos Thomsen i Tyrstrup, hvis datter han senere giftede sig med. Overtog fa
derens forretn. i Rødding 1869. Opførte en ny ejendom 1883. Samlede på old
sager og antikviteter og drev lokalhistoriske studier. Kredsfm. for Nordslesvigsk 
Skoleforening, sekretær for Rødding Foredragsforening, skrev »Rødding Sogn«, 
1912 (1930), »Lintrup og Hjerting Sogne«, 1923, indsamlede folkesagn til Evald 
Tang Kristensen. Hans biografiske optegnelser »Hvad jeg oplevede« er på Rigs
arkivet. (Sdj. Arb. 1930, s. 48, 1938, s. 199, 287,296 - »Sønderjyske Historike
re«, Åbenrå, 1976, s. 106). En søn, Andreas Jensen Marcussen, f. 20.5.1876, g. 
1924 m. Marie Schmidt fra Balslev på Fyn, indtrådte i forretn. 1901 efter at 
have fået en grundig uddannelse i faget bl.a. i Slesvig, Tyskland og Zürich i 
Schweiz. 1921 overtog han forretn. som selvstændig. Han afhændede forretn. i 
1945 og døde 6.8.1965. (Mette Fog Pedersen: »Sønderjyder«, Kolding, 1973, s. 
86-96. - Sprogforeningens Almanak, 1966, s. 128-29.)

MARCUSSEN, CHRISTIAN GOTTLIEB, f. 21.1.1813 i Endrupskov, Gram, død 
26.2.1863 i Rødding, s.a. Marcus Marcussen og Anna Maria Hansdatter, g. i 
Gram 24.5.1839 m. Gyde Marie Haugaard fra Nustrup. Kniplingshandler og 
urm. i Gram 1834, urm. i Nustrup 1834-39, urm. i Tiset 1839-44, urm. i Rød
ding 1844-63. Marcussen havde lært urmageriet hos Nis Knudsen i Hygum. 
Dengang tjentes der store penge på kniplingshandel, og efter udstået læretid slog 
han sig på den forretning. Han afsatte især sine kniplinger i Sydslesvig og Hol
sten og erhvervede derved sin startkapital. I 1844 etablerede han sig i Rødding 
Østerby. Foruden at virke som urmager lavede han sølvskeer, reparerede kobber- 
og messingtøj og hjalp sine medborgere med at skrive ansøgninger til myndighe
derne. (Jubilæumsskrift 8.7.1944: »Virksomheden gennem tre Slægtled« ved 
A. J. Marcussen, Modersmålet, Haderslev. - Aug. F. Schmidt: »Sydøstjyllands 
Historikere«, 1950).

MIKKELSEN, FRANDS, f. 19.3.1809 i Hjerting, død 1.1.1838 i Lintrup, s.a. gdr. 
Mikkel Thomsen og Karen Knudsdatter, g. 1835 m. Cathrine Ebbesdatter Wind. 
Urm. og landbolsmand i Dover, Lintrup sogn.

MÜLLER, JOHANN ADOLPH, f. 13.1.1762 i Tønder, død 25.1.1850 i Ha
derslev, s.a. tinstøber Hans Jürgen Müller og Agathe Otzen, g.m. Anneken Horn
let. Bsk. som urm. og guldsmed i Haderslev 1789. Deputeret borger.

MØLLER, CHRISTIAN PEDERSEN, f. 23.9.1827 i Øster Lindet, død 21.6.1849 
s.st., s.a. gdr. Peder Christensen Møller og Magdalene Fallesdatter. Lært hos Nis 
Knudsen i Harreby, Hygum i 4 år. Urm. i Øster Lindet.

NIELSEN, HARTWIG, f. 20.6.1852 i Haderslev, død 8.3.1904 s.st., s.a. gæstgi
ver Niels Hartwig Nielsen og Anne Cathrine Jessen, g. i Haderslev 7.11.1879 m. 
Marie Cathrine Schmidt. Urm. i Haderslev.

NØRSKOV, NIELS, f. 15.11.1793 i Stepping, død 25.10.1843 s.st., s.a. Søren 
Nielsen og An Margrethe Jensdatter, g. 7.10.1820 m. Marie Kirstine Thorsen 
fra Over Åstrup. Urm. i Bjerndrup, Stepping sogn.

OLANDER, JOHAN OLUFSEN, f. 1721 i Sverige, død 10.9.1786 i Vonsild, g.m. 
Mette Nisdatter, jordemoder i Vonsild. Urm. i Jels -1768-, senere urm. i Von-
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sild. Standur på Haderslev Amts Museum dat. 1764 med hans sign. På klokke
skålen er indgraveret: »Op, op, jeg Tiden alt har slagen - og se nu skinner Da
gen.« Standur med hans sign, i privat eje i Vester Sottrup.

OLUFSEN, PEDER, f. i Neder Jerstal ca. 1670, g. 10.10.1700 i Agerskov m. Met
te Jepsdatter. Urm. i Agerskov.

OLUFSEN, PETER, f. ca. 1760 i Agerskov, g.m. Anne Nissen. Bonde og urm. i 
Agerskov.

OSTER, GOTTLIEB HEINRICH THOMSEN, f. 20.4.1837 i Flensborg, død 14. 
9.1857 i Haderslev, s.a. urm. Hans Thomsen Oster og Sophie Henriette Grün. 
Urm. i Haderslev.

PEDERSEN, OLE HEDEAGER, f. 6.8.1827 i Strellev, Ringkøbing amt, død 21. 
8.1883 i Horsens, s.a. gdr. Peder Madsen og Kirsten Madsdatter, g. i Tyrstrup 
7.8.1858 m. urmagerenke Lucie Marie Carstens fra Esgrus, Angel. Bev. som 
urm. i Bøgeskov, Tyrstrup sogn 15.11.1858, bsk. i Haderslev 1862. Blev senere 
fotograf i Horsens. (G. Lind: »Lind-Slægten fra Lindegaard«, bd. II, s. 38.)

PEDERSEN, SØREN, f. 1839 i Gram, s.a. kådner Jacob Pedersen og Hanne Ma
rie Boysen, g. i Sønderborg 4.9.1867 m. Ida Marie Wied, d.a. fhv. urm. og da
værende rådhustjener Christian Wied og hustru Anna Cathrine. Lært hos Martin 
Jeggesen Schmidt i Gram. Urm. i Gram.

PETERSEN, ..., gårdmand og urmager i Agerskov -1765-. Standur af ham dat. 
1765 i privat eje. (Jonas Brodersen: »Fra gamle Dage«, 1912, s. 202.)

PETERSEN, DETLEF, f. 30.1.1775 på Slotsgrunden, Haderslev, død 3.11.1843 
s.st., s.a. deputeret borger Joachim Petersen og Margrethe Kallesen, g. i Hader
slev 17.1.1807 m. Marie Rasmussen, g.2.g.m. Martha Petersen. Bsk. som urm. 
i Haderslev 26.11.1807.

PETERSEN, HANS, nævnes som urm. i Halk ca. 1770-1800.
PETERSEN, PETER, f. 17.7.1847 i Bredebro, s.a. Peter Andersen Petersen og 

Kjestin Klindt, g. i Agerskov 4.5.1872 m. Christine Margrethe Jensen fra Henne. 
Urm. i Agerskov.

PETERSEN, PETER LAURITZEN, f. 31.12.1846 i Brændstrup, Rødding sogn, 
død 16.2.1933 i Bastrup, Vamdrup, s.a. snedker Breide Ulrich Petersen og Else 
Kjestine Gade, g.l.g.m. Johanne Hansen, død 2.8.1896, g.2.g.m. Thea Kirstine 
Lund. Lært hos Marcussen i Rødding. Urm. i Rødding, senere i Bastrup. Kon
struerede et verdensur, hvor skiven foruden at vise dansk normaltid samtidig 
viser klokkeslættene i London, Berlin, New York, San Francisco, Peking, Mel
bourne, Buenos Aires, Madrid, Moskva, Rom Bombay og Athen. Uret er i pri
vat eje på Krogsgård mølle ved Esbjerg. (»Vestkysten« 22.12.1933, s. 8.)

RAHN, CLAUS HINRICH, f. 1769, g.m. Anna Magdalena Christiansdatter. Urm. 
i Gabøl, Nustrup sogn ved ft. 1803, i Gram 1811, flyttede samme år til Ringkø
bing.

RASMUSSEN, HANS, f. 11.6.1812 i Sommersted, s.a. gdr. Rasmus Jørgensen og 
hustru, g. i Nustrup 21.11.1835 m. Bodil Kirstine Schmidt fra Nustrup. Kom som 
urm. fra Vonsild til Nustrup 1835, urm. Agtrup v. Kolding ved ft. 1840 og 1845, 
urm. i Ødis ved ft. 1860.

RAVN, JENS JENSEN, f. 17.9.1848 i Åbenrå, død 20.5.1924 s.st, s.a. tømrer Pe
ter Jensen Ravn og Anna Hamann, g. i Åbenrå 1876 m. Christine Dorette Nico-
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laisen. Urm. i Vojens 1878-84, urm. i Åbenrå 1884-1920.
RIIS, ANDREAS PETERSEN, f. 12.2.1838 i Lintrup, s.a. Martin Riis Bagger og 

Anne Marie Petersen, g. i Kolding 3.4.1872. Urm. i Rødding 1854, bev. s.st. 25. 
4.1863, senere urm. i Vejle.

SANDAGER, FREDERIK VILHELM SØRLIE, g.m. Anna Dorothea Lund. 
Urm. i Jels -1880-.

SCMIDT, ANDREAS, f. 11.6.1822 i Arnilund, død 15.4.1893 i Oksenvad, s.a. 
landbolsmand Thomas Sørensen og Bodil Jørgensdatter, g. i Oksenvad 29.12. 
1852 m. Anna Pors, d.a. kniplingshandler Niels Hansen Pors. Lært hos Niels 
Bertelsen i Haderslev. Urm. og landmand i Oksenvad ved ft. 1855 og 1860.

SCMIDT, CHRISTIAN FERDINAND, fra Odense. Bsk. som urm. i Odense 25. 
2.1824, i Assens 12.10.1824, bsk. som urm. i Haderslev 18.6.1829.

SCHMIDT, JENS LAURIDSEN, f. 22.3.1829 i Øster Lindet, død 14.6.1890 i 
Københoved, Skrave sogn, s.a. sognedegn og lærer Anders Schmidt og Ingeborg 
From. Urm. i Øster Lindet 1850-65, urm. i New York 1865-75.

SCHMIDT, MARTIN JEGGESEN, f. 2.3.1822 i Gram, død 17.10.1888 i Ribe, 
s.a. gdm. Jægge Lauritzen og Voldborg Terkelsdatter af Kastrup, g.m. Agnes 
Schmidt. Urm. i Gram til 1845, udm. i Øster Lindet 1845-56, bsk. som urm. i 
Ribe 1.8.1856. Rep. Ribe domkirkes ur 1886.

SCHMIDT, PETER HANSEN, døbt 1.5.1774 i Emmerlev, død 6.8.1846 i Hader
slev, s.a. Hans Lausten Schmidt, g.m. Christine Cornelius fra Øster Højst. Bsk. 
som urm. i Haderslev 17.6.1802.

SIMONSEN, HANS, nævnes som urm. i Gram 1811 (Gram godsarkiv).
SKOVBY, PEDER JESSEN, f. 6.2.1807 i Neder Jerstal, s.a. Jes Schoubye og Bo

dil Jesdatter, g. i Bevtoft 23.8.1828 m. Anne Jørgensdatter af Bevtoft. Nævnes 
som urm. i Neder Jerstal 23.8.1828 og som kromand s.st. 1838.

STAUNAGER, NIELS JEPSEN, f. 2.4.1742 i Stavning, Skjern sogn, død 24.8. 
1825 i Christiansfeld. Havde været sømand, Grønlandsfarer, kobbersmed, glar
mester inden han gik i lære som urm. hos Hans Jensen i Ballum og blev gift m. 
sin mesters datter Anna. 1802 arbejdede han som urm. og prædikant i Drammen, 
Norge. Medlem af brødremenigheden i Christiansfeld (Jonas Brodersen: »Fra 
gamle Dage«, 1912, s. 311. - J. Holdt i Sdj. Årb. 1940, s. 172.)

STORGAARD, LAURITZ JENSEN, f. 1846, død 6.11.1924 i Toftlund, g.m. 
Anne Marie Gram, g.2g.m. Christine Kaadtmann. Urm. i Toftlund til 1924. For
retn. overtoges af Chr. Tandrup. To sønner af L. J. Storgaard, Peter Lauritz og 
Anders Hansen Storgaard faldt i den 1. verdenskrig. Sidstnævnte var urm.

SUBCLEFF, MOGENS CHRISTIAN, f. 12.4.1807 i Nyborg, død 11.9.1859 i 
Assens, s.a. amtsfuldmægtig Jørgen Frederik Subcleff og Marie Elisabeth Møl
ler, g.l.g.m. Catharina Friederica Jessen og 2.g.m. Maria Catharina Petersen. 
Bsk. som urm. i Haderslev 27.10.1831, bsk. i Assens 1837.

SØRENSEN, RASMUS, f. 1.1.1707 i Tørslev, Randers amt, død 7.3.1765 i Hader
slev, s.a. smed Søren Albrekt og Anne Jensdatter, g. i Haderslev 23.2.1749 m. 
Christina Hansdatter Knudsen fra Nordborg. Bsk som urm. i Haderslev 4.11. 
1756.

THIELSEN, ANDERS, f. 1.1.1800 i Arrild, død 30.9.1877 i Bevtoft, s.a. Anders 
Jensen Smed, g.l.g. 2.4.1831 m. Maren Schmidt, som døde 1843. Var en kort
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Haderslev museum ejer et standur, som er 
fremstillet af Hader slev-ur mager en Rasmus 
Sørensen.

Uret har messingskive på rød bund, der er 
omgivet af en sort træramme. På denne sidder 
en zink plade med indskrift: »Rs Sørensen, Ha
dersleben«. Rammen er yderligere udstyret med 
fire siddende eller svævende kvindeskikkelser.

Over rammen ses en halvcirkelskive, hvor 
uret viser dato og måne.

Uret, der har tre lodder i messingkæder, slår 
time- og kvarterslag. Det er fremstillet ca. 1750.

Af museets protokol fremgår i øvrigt, at uret 
er købt i Åbenrå antikvitetshandel, der skal ha
ve erhvervet det fra Haderslev. (Jr.nr. 21/47).

Det er blevet repareret 1883 hos J. C. Jensen, 
Lavgade, og tilhørte da Peter Kjær, Halk.

På bagsiden af måneskiven følgende repara

tionssignaturer:
12/12 1883 Birhøyved, J.C. Jensen, Haderslev.
10/3 1931 C. Beiter - J. C. Jensen, Haderslev. 
Johansen 1937.
Rep. 5/5 1952 J. C. Jensen, Haderslev.
18/3 1975 tilføjelser til protokollen fra rektor 

Utoft:
Peter Kjær( Halk (udateret).
9x79 (CG) CD.
J.nr. 33/bilag 224 K: 20/1 76 oplyser Jens 

Lampe, Vester Sottrup: Rasmus Sørensen, født 
1707 i Vester Tørslev, Randers amt, død i Ha
derslev 7.3.1765, søn af smed Albrekt og Anne 
Jensdatter. Den første urmager i Haderslev, der 
fik borgerbrev, som han fik 4.11.1756, men 
der var dog nogle forud, som ikke havde bor
gerbrev. Gift med Christina Hansdatter Knud
sen.
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tid urm. i Rugbjerg og Arrild, men flyttede til Bevtoft 5.4.1829.
THIELSEN, HANS ADOLPH, f. 5.11.1834 i Bevtoft, død 8.4.1906 s.st., s.a. den 

foregående, g. i Bevtoft 30.11.1866 m. Marie Bachmann fra Øster Løgum, d.a. 
degn og ski. Hans Petersen Bachmann og Anna Kjestine Hansen. Urm. i Bevtoft. 
Thielsens urmagerværksted findes på Haderslev Museum.

THIELSEN, ANDREAS, f. 7.2.1869 i Bevtoft, død 8.11.1937 s.st., s.a. den fore
gående, g. i Bevtoft 30.8.1898 m. Kjestine Magdalene Elisabeth Biehl. Han 
fremstillede lige som sin fader og bedstefader standure i Bevtoft. På urmuseet i 
Århus befinder sig en skæremaskine til urmageri af Andreas Thielsen. Maskinen 
er af den sædvanlige konstruktion med en fræser, men denne sidder her meget 
højt over inddelingsskiven (in 53:39).

THOMSEN, ANKER, f. 3.6.1841 i Seggelund, Tyrstrup sogn, s.a. landbolsmand 
og urmager Mads Thomsen og Anne Marie Knudsen Dall, g.m. Bertha Regine 
Boberg. Urm. i Badstuegade, Haderslev. Standure m. hans sign, i privat eje i 
Rødding. Normalur m. pendul af messing ligeledes i privat eje i Rødding.

THOMSEN, HANS ANDERSEN, f. 20.8.1823 i Ottersbøl, Mjolden sogn, død 
11.8.1866 i Gramby, s.a. husmand og smed Johannes Thomsen og Dorthea Mar
grethe g. i Gram 12.10.1854 m. Ingeborg Schmidt. Kom som urmagerlærling 
fra Mjolden til Ballum 1844. Urm., guldsmed og landbolsmand i Gram ved ft. 
1855 og 1860.

THOMSEN, MADS, f. 10.5.1815 i Fjelstrup, død 27.2.1884 i Tyrstrup, s.a. land
bolsmand og skrædder Thomas Madsen og Anne Marie Lind, g. i Tyrstrup 8.7. 
1837 m. Anne Marie Knudsen Dall. Urm. og landbolsmand i Seggelund fra 18. 
10.1852.

THORSMARK, NIELS PETER, f. 18.7.1833 i Bovlund, Agerskov sogn, død 28. 
11.1920 i Åbenrå, s.a. bygmester John Thorsmark og Mette ..., g. 1866 m. 
Christine Marie Petersen fra Agerskov. Bev. som urm. i Nørre Rangstrup her
red 22.2.1861. Boede da på Bovlund Nymark. Bsk. som urm. i Åbenrå 13.5. 
1864. Overdrog i 1904 forretn. til sin søn Johan Thorsmark.

TINGLEFF, HANS SØRENSEN, f. 30.4.1847 i Haderslev, død 15.2.1918 s.st, 
s.a. arbejder Jens Jepsen Tingleff og Judith Clermont. Urm. i Nørregade, siden 
Gåskærgade i Haderslev.

WETCHE, ANDREAS, f. 24.8.1742 i Hårslev, Fyn, død 20.1.1820 i Starup, s.a. 
klejnsmed og urm. Henrik Wetche og Abelone Hansdatter, g. 11.5.1774 m. Con- 
radine Eleonora von Saldern. Sognepræset i Starup-Grarup 1773-1820. »Fade
ren var smed på Fyn og sønnen var hele sit liv en god smed og fremstillede me
get gode ure.« (Lautrup: »Alte und neue Schilderungen der Geistlichkeit in der 
Stadt u. in Ampte Hadersleben.« - Dahl: »Haderslev Amts Præstehistorie.« - 
Sdj. Årb. 1936,1, s. 3, Sdj. M. 1951, nr. 10, s. 154.)

WIED, HANS MADSEN, død 1844 som biskop i Herrnhut, s.a. urm. Mads Wied 
og Maria Christensen. Faderen var urm. i Tandslet, Sottrup og Avnbøl. Hans 
Wied kom 1780 til Herrnhut, hvor han også lærte urmager- og guldsmedehånd
værket. I 1786 trådte han i brødremenighedens tjeneste, blev 1790 sendt til Suri
nam i hollandsk Guyana, Sydamerika og endte som biskop i Berthelsdorf ved 
Herrnhut. (Jonas Brodersen: »Fra gamle Dage,« 1912, s. 535. - Chr. Wienberg: 
»Sønderjyllands Indsats i Verdensmissionen.«)
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WIED, MATTHIAS MADSEN, f. 13.11.1744 i Tandslet, død 1.11.1827 i Herrn
hut, s.a. urm. Mads Wied og hustru, g.m. enken Benigna Glatte f. Mack. Efter 
sin konfirmation kom han i lære hos faderen og virkede som svend i Sønder
borg, Stepping og Flensborg og som mester i Christiansfeld 1774-82. Han var 
en af de fire første sønderjyder, som drog ud som dansk missionær og virkede 
som sådan på de vestindiske øer, hvorfra han vendte tilbage til Christiansfeld 
1825. (Jonas Brodersen: »Fra gamle Dage«, 1912, s. 531. - Chr. Wienberg: 
»Sønderjyllands Indsats i Verdensmissionen.« - Sdj. Arb. 1940, s. 173 og 186.)

WIED, LORENTS PETERSEN, f. 1773 i Vester Sottrup, s.a. hjulmager Chresten 
Petersen og Anna Margretha Hansdatter, g. i Sottrup 22.12.1802 m. Christiane 
Bahnsen, d.a. Peter Bahnsen i Bredsted, enke efter urm. Christian Wied. Efter 
enken tog han Wied-navnet. G.2.g. i Sottrup 5.4.1812 m. Christina Böhm, d.a. 
smedemester Lorenz Böhm, Tønder. Urm. i Tyrstrup ved ft. 1840, urm. i Sles
vig ved ft. 1845.

WIND, HANS CHRISTIAN, f. 1811. Urmager i Rødding ved ft. 1840. 
WINTER, JENS ANDERSEN, f. 12.9.1822 i Branderup, død 2.6.1873 s.st., s.a.

inderste Anders Nielsene Winter og Maria Jensdatter, g.m. Ane Dorthea Thom
sen fra Bevtoft. Urm. i Branderup.

WINTERBERG, PETER CHRISTIAN, f. 18.3.1829 i Bjerndrup, Stepping sogn, 
død 29.12.1892 i Kiel, men begr. i Haderslev, g.m. Emma Elisabeth Thomsen. 
Bsk. som urm. i Storegade, Haderslev 1856. Enken videreførte forretn. 1892-97.

WINTHER, HANS CHRISTIAN, f. 9.12.1805 i Rødding, s.a. skrædder Niels 
Hansen og Birgitte Winther. Urm. i Rødding.

WOLFFENBERG, HANS, f. 12.8.1713 i Tønder, død 23.9.1786 i Haderslev, s.a. 
Johann Wolffenberg og hustru Johanna ..., g.m. Sophia Falck. Urm. i Hader
slev.

WOLFFENBERG, MATTHIAS DETLEF, f. 28.9.1764 i Haderslev, død 18.1. 
1834 i Krathuset i Vonsild, s.a. foregående, g. i Haderslev 17.10.1789 m. Maria 
Dorothea Ribe. Lærte urm. hos sin fader og orgelspil hos organist Niemeyer. 
Urmager og organist i Haderslev. Standur med hans signatur i privat eje i 
Odense og Veksø. Straffet for kirketyveri 1808. Urmager i Vonsild 1827- 
34. (Retsbetjentarkivet, Haderslev Byarkiv nr. 77 (1808-21): Sagen mod 
organist og urmager Matthias Detlef Wolffenberg og søn for kirketyveri m.m. 1 
pk. - Jonas Brodersen: »Fra gamle Dage«, 1912, s. 59. - Bailley: »Watchmakers 
& Clockmakers of the World«, 1963, s. 347.)

WRAAE, TERKEL CHRISTIAN, f. 17.3.1821 i Gram, død 7.12.1841 s.st., s.a. 
Thomas Terkelsen og Ane Sophie Christiansdatter. Lærling i Gram, sv. i Gråsten 
og Varde. Urm. på Skovgård ved Gram.

WRAAE, THOMAS TERKELSEN, f. 31.12.1793 i Ganderup, Fole sogn, død 
13.7.1868 på Skovgård v. Gram, g.l.g.m. Ane Sophie Christiansdatter, g.2.g.m. 
Mette Jørgensen. Urm. i Ganderup til 1820, derefter kromand, høker og urm. 
på Skovgård ved Gram.
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Kender nogle af læserne 
dette legetøj?
AF V. J. BRØNDEGAARD

En flamsk bønnebog fra ca. 1325 på Det 
kgl. Bibliotek i København er som mange af 
den slags bøger forsynet med talrige tegnin
ger i margen. En af dem viser en dreng med 
et stykke legetøj: han trækker i en snor vik
let om en lodret pind, som øverst har fire 
møllevinger.

Man mente hidtil, at Leonardo da Vinci 
opfandt helikopteren - ganske vist kun på 
papiret. Men den engelske luftfartshistoriker 
Ch. Gibbs-Smith hævder i sit 2-bd. værk 
»Aviation« (London 1970), at vi her har det 
ældste kendte billede af en legetøjshelikop
ter. Det næstældste fandt han i Le Mans på 
et maleri dateret ca. 1460.

Gibbs-Smith oplyser, at franske børn sta
dig bruger dette legetøj, som kaldes mouli
net à noix; det første ord betyder mølle og 
det sidste tandhjulet i en kværn o.lign. Han 
burde have hæftet sig ved, at noix også be
tyder nød og valnød. Over det meste af 
Europa har man nemlig lavet dette legetøj af 
udhulede nøddeskaller, som blev kaldt »nød- 
demølle«, »nøddesnurre«, »drillenød« (drill 
= dreje rundt), »kartoffelmølle«, »æble
snurre«, »spindehjul« etc. Gennem to bore
de huller over for hinanden førtes en tynd 
pind, en snor viklet om denne førte ud gen
nem et tredie hul. På pindens nedre ende an
bragtes gerne en kartoffel, et æble e.a., der 
fungerede som svinghjul. Når man trak i 
snoren og slækkede denne, snurrede pinden 
skiftevis den ene og den anden vej. Vingerne 
foroven skulle blot forestille en vindmølle 
og steg ikke til vejrs som en helikopter-rotor.

Det mekaniske princip svarer altså til you- 
you’en og knappen på en snor. Legetøjet 
blev hos os kaldt kartoffelmøllen, men be
synderligt nok nævnes det kun ét sted i litte
raturen: i H. F. Feilbergs Jysk Ordbog bd. 2

Øverst til venstre »Danserinden«, der er en 
tjekkisk variation af legetøjet, og øverst til høj
re »Whirligigs« (snurretoppe) af grantræ og 
skaft af nar hvalknogle; den er lavet af eskimo
er i Alaska. I midten en »äpfelschnurre« fra 
Schweiz og nederst til højre »helikopteren« af
bildet i en flamsk bønnebog ca. 1325 og til 
venstre på et fransk maleri fra ca. 1460.

(1894-1904) fra Darum nord for Ribe, hvor 
Feilberg var præst i femten år og sikkert 
selv har set legetøjet. Kan nogen af læserne 
huske det?
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Boganmeldelser
Sydslesvigsk vægavis
Karin Johannsen-Bojsen: »Som vi ser os selv«. Grænseforeningens Årbog 1981. 94 s. 111.

I følge Grænseforeningens love er dens for
mål »at virke til støtte for danske interesser 
i Sønderjylland, særligt syd for grænsen«.

Grænseforeningens Årbog, der er udsendt 
for 15. gang, skilter ikke med noget lov
hjemlet formål, men ser man på emneræk
ken tilbage til 1967, da begyndelsen blev 
gjort, kan man godt opfatte hensigten med 
at udsende disse små, instruktive bøger som 
en slags »reeksport« af dansk livs udfoldelse 
i Sydslesvig. Både for Grænseforeningens 
60.000 medlemmer og andre interesserede 
i Danmark er her hvert år en kilde at øse af.

Årbog 1981 hedder »Som vi ser os selv«, 
et uddrag af samtaler med 60 sydslesvigere 
i alle aldre og af begge køn, samlet og redi
geret af adjunkt ved Duborg-Skolen Karin 
Johannsen-Bojsen. I 1977 hørte vi fra Ka
rin Johannsen (senere gift Bojsen) gennem 
en lyrisk debut i bogen »Pigesind«. Digtene 
var - som nu også her det prosaiske stof - 
inddelt i forskellige afsnit eller udviklings
faser, for eksempel det sydslesvigske ferie
barns oplevelser af Danmark, af omvælt
ningerne i Sydslesvig i 1945 og så videre.

Forfatterens hensigt med at fremlægge de 
mange spredte besvarelser af de samme 
spørgsmål er at lade læseren høre »folkets 
røst«, underforstået at officielle beretninger, 
statistikker over elevtal, valgresultater, kul
turelle arrangementer og lignende udsendes 
lige så regelmæssigt som skattebilletten. Her 
plejer man at bruge billedet af pyramiden 
med den spidse top, hvis grundflade kan 
blive overset.

Hvad Karin Johannsen-Bojsen finder væ
sentligt at få frem og dermed sendt »til 
tops« fremgår af de fire spørgsmål, hun stil
ler sit klientel, nemlig: 1) Hvordan er du 
kommet ind i det danske arbejde?, 2) Hvilke 
problemer er der forbundet med at være 

dansksindet?, 3) Hvad kan gøres bedre? og 
4) Hvorfor holder du fast ved det danske?

Svarene på det sidste spørgsmål må op
fattes som i særlig grad grænseoverskridende 
med pil mod nord. De danner konklusionen 
på det hele og kan godt virke som et »trods 
alt« efter spredte tilløb til internt rivegilde 
i det foregående. »Jeg kan ikke sige andet, 
end at jeg er dansk. Jeg kan ikke gøre for, 
at jeg ikke er født i Danmark«, siger K. Chr. 
Så sandt og så ligetil, som hvis et menneske 
i Ålborg ville mene: »Jeg er dansk, fordi jeg 
er født og bor i Danmark. Jeg er ikke så 
meget for filosofiske definitioner.«

Den frie, uformelle, hyggelige danske om
gangsform fremhæves af mange som noget 
attraktivt. Her blot et par prøver, som vi 
danskere kan rødme over eller føle som en 
forpligtelse: - »Det danske - det er mere 
sympatisk det hele. Når jeg kommer sam
men med nogle danskere, ja, så ved man, 
hvor man har dem næsten lige med det sam
me, man behøver ikke at være forsigtig« - 
»Jeg kan huske, min lille datter engang sag
de: »Jeg glæder mig sådan til, jeg skal på 
ferie i Danmark. Der er vi alle lige« - 
»Danskerne er ligesom mere frie end tysker
ne. De tager det f.eks. ikke så nøje med 
»De« og »du«. Og hos naboerne kan man 
bare komme og er altid velkommen«. - 
»Men de (danskerne) er meget gæstfri, og 
derfor tror vi måske, at de har en højere 
levestandard«. - »Ja ... frem for alt det, at 
jeg ingen krig vil have. Og det vil Danmark 
jo i hvert fald heller ikke«. Og så ned på 
jorden igen: »De (danskerne) er jo også 
meget forskellige. Når man nu f.eks. tager til 
Spanien, altså dér er danskerne ikke, som de 
er hjemme. Så kan man tit være flov ved, at 
man er sydslesviger«.

I det indledende afsnit diskuteres vejen 
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ind til det danske. Her kan svarene delvis 
rubriceres. Der er gruppen »altid danske«, 
der er dem, som har foretaget et sindelags
skifte, der er opvågningen efter 1945, der er 
opdagelsen på den ene eller anden måde af, 
at Sydslesvig har en dansk fortid, slægts
erindringer kan spille ind, man angiver tak
nemmelighed over den danske humanitære 
hjælp efter 1945, andre fandt det blivende 
ståsted i den danske skole eller gennem 
voksenundervisningen, og endelig spillede de 
personlige kontakter, det andet menneskes 
eksempel afgørende ind. Således dokumen
teres endnu engang den gamle pædagogiske 
erfaring, at et menneske virker langt mere 
gennem sit eksempel end med de mange ord.

Bøgh Andersens kendte paradoks af et 
citat, at »det er svært at være dansk i Syd
slesvig, fordi det er så let« kan godt anven
des til belysning af det uundgåelige spørgs
mål om danskerhad eller diskriminering på 
grund af sindelag. Karin Johannsen-Bojsens 
eget indtryk konkretiserer hun med en be
mærkning om, at der på det medmenneske
lige område ikke findes megen diskrimine
ring i dag. Men de gamle synder er ikke 
glemt. Og der syndes stadig ud fra en slags 
majoritets-hovenhed. »Ved en »Polter
abend« mødte jeg engang en anden gæst, 
som ophidset sagde: »Wir sind doch keine 
Dänen hier unten!« - altså det kommer, og 
så skal man sidde der og kæmpe helt alene«.

Sprogforbistringen - dansk, tysk eller 

plattysk - er også på tapetet og i forlængelse 
heraf forholdet til den danske skole, »Flens
borg Avis« m. v. Under »m.v.« gennem sig 
de danske teatergæstespil, der i øvrigt også 
i andre medier har været genstand for læser
brevsstorm. Arbogen noterer bl.a.: »Man 
må da kunne finde bedre teatre i Danmark« 
eller: »De, der har tilrettelagt de danske 
teatergæstespil, de har en forbindelse til kun
sten, de har en uddannelse, og de synes må
ske, det er godt og kan sidde og nyde det, 
men jeg ved ikke, om de almindelige men
nesker kan nyde det«.

I den sydslesvigske »vægavis« kan man 
også læse om for dårlige kontakter til Dan
mark og omvendt, om »rigs«dansk uviden
hed (går det højt, har man hørt om Duborg- 
Skolen) og om de rene tåbeligheder i retning 
af at kalde gæstende danske sydslesvigere for 
»tyskere«. Grænseforeningen burde ofre en 
kommende årbog på at lægge forslag frem 
om, hvordan man kan få fanget disse åben
bart resistente rotter. Det er da for dårligt, 
at man bare skal blive ved at jamre både i 
syd og nord.

Denne gennemgang af et vel assorteret rå
materiale, gravet op ved rødderne, henven
der sig fortrinsvis til os kongerigske. Der er 
sikkert også stof til mere end én debat nede 
i Sydslesvig. Årbogens omslag er tilfældigvis 
hvidt. I storpolitikken kalder man sådan no
get for en hvidbog. Og det er læsning, der 
tages alvorligt. Eskild Bram

Valglovens spærreregler

Jørgen Elklit: Det tyske mindretals parlamentariske repræsentation (Et responsum udarbej
det efter anmodning af Det tyske generalsekretariat). 78 sider.

Den mangeårige strid omkring det tyske 
mindretals parlamentariske repræsentation 
fik i 1980 det tyske generalsekretariat til at 
anmode lektor Jørgen Elklit, Institut for 
Statskundskab, Arhus universitet, om at ud

arbejde en oversigt over mulighederne, der 
havde været fremdraget i debatten.

Jørgen Elklit har skilt sig godt fra opga
ven. Han har gennemgået alle forslag, dels 
om at ophæve den såkaldte spærreregel for 
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mindretallet, dels billigste kredsmandat osv. 
osv., og når til det resultat, at han ikke kan 
anbefale nogen af dem, fordi de enten stri
der imod grundloven, imod valglovens 
grundlæggende principper eller af andre 
grunde må anses for urealistiske.

Oversigten kunne måske godt være gjort 
mere læservenlig. Tabel 1 virker således 
temmelig abstrakt, fordi den afgørende ko
lonne viser to tal, der er divideret med hin
anden. En subtraktion havde været mere 
overskuelig og ville sandsynligvis have in
spireret Jørgen Elklit til en anden konklu
sion. Man kan nemlig ikke kalde den tidli
gere sønderjyske overrepræsentation med 
kredsmandater på næsten 25 pct. for »en 
beskeden fordel«.

Side 49 noterer Elklit, at man vel vanske
ligt kan forestille sig spærregrænsen for til
deling af tillægsmandater ophævet uden fast
sættelse af en ny undergrænse. I denne for
bindelse henviser han til Holland, hvor un
dergrænsen er det gennemsnitlige stemmetal 
pr. mandat. Forfatteren må have overset, at 
den samme betingelse gjaldt i Danmark fra 
det moderne valgsystems indførelse i 1920 
til grundlovsrevisionen i 1953. Kravet var 
»lige så mange stemmer, som der i gennem
snit er afgivet pr. mandat (amts- og tillægs
mandater) i landet som helhed.« Det var 
selvsagt ingen spærregrænse, men en under

grænse, der var et simpelt udslag af tillægs
mandaternes ide, idet de skulle sikre, at par
tierne fik mandater i forhold til deres stem
metal.

Selv om man kunne fritage det tyske min
dretal for kravet om de 2 pct., kunne man 
ikke fjerne spærreklausulens forgænger, den 
gamle bundgrænse, så man for at få tillægs
mandater skal have mindst det antal stem
mer, der gennemsnitlig går til et mandat, 
svarende til det krav, der stilles det danske 
mindretal i Sydslesvig ved landdagsvalgene. 
Det er ved folketingsvalgene ca. 18.000 
stemmer og ligger altså helt uden for mindre
tallets muligheder.

At den gamle bundgrænse blev overflødig, 
da man forhøjede kravet til stemmetallet og 
dermed gjorde bestemmelsen til en spærre
grænse, vil naturligvis indebære, at den må 
dukke op igen som en naturlig forudsætning, 
dersom man fjerner den forhøjede spærring.

Denne fundamentale bestemmelse i den 
gamle valglov i Danmark burde Elklit have 
inddraget i sin belysning af situationen, men 
ellers giver hans memorandum som sagt en 
udmærket oversigt over problematikken, og 
det fremgår i hvert fald tydeligt af det, at det 
tyske mindretal ikke har skellig grund til 
sine klager over den danske valglovs be
handling af det. bjs

Grænselandsdagbog
VED FR. RUDBECK

SYD FOR GRÆNSEN

3. januar: Gennem store annoncer i den 
nordtyske presse annoncerer den nordtyske 
radio sit nye landsprogram for Slesvig-Hol- 
sten.

Formanden for den danske byrådsfrak
tion i Flensborg, rådmand Jacob Meyer, hæd- 

res for sit arbejde med Johann og Karo 
Weimanns legat på 10.000 kr.
7. januar: I en kronik i Flensborg Avis går 
gymnasielærer Hans Werner Hansen stærkt 
imod det for ham at se overhåndtagende brug 
af plattysk ved danske arrangementer.

Med CDU’s afvisning levnes der ikke Karl 
Otto Meyers forslag i landdagen om en æn- 
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dring i proceduren ved valg af ministerpræ
sident nogen chancer.

9. januar: I et indlæg i Flensborg Avis op
fordrer Det sydslesvigske Samråds formand, 
pastor Hans Parmann, til øget kontakt med 
Nordisk Råd, hvilket bør resultere i, at den 
sydslesvigske danskhed fik en observatør
post i tilknytning til den danske delegation.

De tekniske værker i Flensborg fremsæt
ter forslag om også at forsyne Padborg med 
fjernvarme fra Flensborg.

10. januar: Det gamle pakhus i Holtenau, 
der er under restaurering, skal rumme bo
liger og et dagcenter for ældre.

I anledning af storadmiral Karl Dönitz be
gravelse skriver Flensborg Avis, at når det 
refereres, at 5000 deltog i begravelsen, så 
var det 4.800 for mange.

På det konservative Folkepartis Sydsles
vigkonference på Rolighed tager formanden 
for Sydslesvigsk Vælgerforening Gerhard 
Wehlitz afstand fra tanken om en observa
tørpost ved Nordisk Råd.

12. januar: I forbindelse med Slesvig garni
sons nytårsreception åbnes en udstilling om 
Den dansk-tyske krig 1864 gengivet i bille
der.

Fhv. kommunaldirektør i Harreslev, for
fatter af en række plattyske bøger, Johannes 
Christensen, skriver i et læserbrev, at udta
lelser som »det plattyske uvæsen« er en for
nærmelse mod alle dem - og det er tusinder 
af dansksindede i grænselandet - som fra 
barndomstiden er opvokset med det plat
tyske sprog.

13. januar: 16.8 mill, mennesker passerede 
i det sidste år grænsen alene indenfor Grå
sten politikreds. Langs hele grænsen er an
tallet af danske busser, der passerede, steget 
med 48 pct. i 1980.

14. januar: Plattysk er måske mange dansk

sindede sydslesvigeres modersmål, men det 
kan aldrig være deres hjertesprog, skriver 
bibliotekslektor, dr. Johann Runge i et ind
læg i Flensborg Avis.

15. januar: Skønt antallet af grænsepassan
ter er stigende, noterer Flensborg Industri- 
og Handelskammer et fald i grænsehande
len på 20 pct.

16. januar: Statsminister Anker Jørgensen 
siger i et svar til folketingsmedlem Helge 
Dohrmann, at stillingen som dansk general
konsul i Flensborg vil blive opretholdt.

Også sydslesvigere deltog, da bestyrerinde 
Birgitte Balslev, Bennetgaard i Københoved, 
hædredes for sin mangeårige indsats med 
H. V. Clausens og Johan Ottosens Legat til 
danskhedens fremme i Sønderjylland.

17. januar: Det synes omsider at blive en 
realitet, at sydslesvigske forfattere får andel 
i den danske biblioteksafgift, oplyser over
bibliotekar Jørgen Hamre efter en forhand
ling med Dansk Forfatterforening.

22. januar: Dansk Skoleforening for Syd
slesvig får i år ingen bevilling til anlægsop
gaver, hvilket betyder, at en række bygge
ønsker må udskydes.

23. januar: Duborg-Samfundet har foretaget 
en undersøgelse af, hvor Duborgskolens stu
denter bliver af. Af årgangen 1960 bor 16 i 
Sydslesvig, 6 i Danmark og 5 i forbundsre
publikken. Af 14 1970-studenter bor kun 3 
i Sydslesvig, 9 i Danmark og 3 i Tyskland.

24. januar: Skolekredsen omkring Jørgens- 
by har indsamlet 10.000 DM til en ønsket 
udvidelse af skolen. Da Dansk Skolefore
ning ikke kan give yderligere støtte, må byg
geriet vente.

26. januar: Ministerpræsident dr. Gerhard 
Stoltenberg ser udsendelse af tidsskriftet 
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Slesvigland som et tilbagefald til Ejderdansk- 
hedens ånd.

CDU i Slesvig-Flensborg amt vil sætte 
kraftigt ind for at bevare jernbanestræknin- 
ningen Flensborg-Kiel.

Flensborg Avis tager i en leder skarpt af
stand fra tanken om en sydslesvigsk obser
vatør ved Nordisk Råd. Vi sydslesvigere er 
en del af det danske folk, og derfor er vi re
præsenteret i Nordisk Råd gennem de dan
ske folketingsmedlemmer og ministre, skri
ver bladet.

29. januar: Med CDU-flertallets ene stem
me afvises et ellers af såvel SPD som FDP 
støttet forslag om forhøjelse af de danske 
skoletilskud i landdagen. Til gengæld støtter 
alle partier, at Sydslesvigsk Forening bliver 
repræsenteret i det nye radioråd, hvortil 
CDU samtidig sender formanden for SHHB, 
dr. Werner Schmidt. Den danske repræsen
tant bliver SSF-formand Ernst Vollertsen.

Harreslev kommune lover støtte til ind
rettelse af et Kobbermøllemuseum i det »Lil
le Palais« i Wassersleben.

Statsminister Anker Jørgensen bekræfter 
på en forespørgsel i folketinget, at stillingen 
som generalkonsul i Flensborg er tilbudt 
fhv. Grønlands- og kirkeminister Jørgen Pe
ter Hansen.

NORD FOR GRÆNSEN

6. januar: Sønderjyske vandrerhjem, der i 
1979 noterede sig for et belægningstal på 
112.253 overnatninger, måtte i 1980 notere 
en nedgang på ca. 8000 til 104.429. Kun tre 
af de ialt 13 vandrerhjem kunne melde om 
fremgang.

Det vækker forundring hos Den tyske 
Skole- og Sprogforening, at Løgumkloster 
byråd påny afviser at anerkende den tyske 
børnehave i Østerhøjst som tilskudsberetti
get, skønt den har 17 børn. Afslaget motive
res med stadigt faldende tal i den tyske 
skole.

8. januar: Mens tysk TV med sin Slesvig- 
Holsten udsendelse også satser på seerne 
nord for grænsen, må Radio Syd beklage, at 
TV studiet i Åbenrå nu står tomt på femte 
år.

Jes Schmidt-legatet til støtte for unge ty
ske nordslesvigere, som er oppe på 70.000 
kr., regner med årligt at kunne stille 10.000 
kr. til rådighed.

9. januar: På det hjemmetyske Sankelmark- 
stævne redegør universitetslektor Jørgen El
klit for resultaterne af den undersøgelse, han 
har foretaget om det tyske mindretals mu
ligheder for at blive repræsenteret i Folke
tinget. De viser, at en fritagelse for spærre
reglen ingen betydning vil få for mindre
tallet, og en lovændring vil næppe være mu
lig. Der peges i stedet på en intensivering af 
arbejdet i kontaktudvalget. Under en drøf
telse af den tyske mindretalspresse fastslås, 
at Der Nordschleswiger vel er mindretallets 
dagblad, men ikke er noget partiorgan.

10. januar: Ambassadør Harald Hofmann er 
på afskedsvisit hos det tyske mindretal, hos 
den sygemeldte amtsborgmester Erik Jessen 
og hos fungerende amtsborgmester Peter 
Gorrsen.

I Haderslev politikreds er der brug for 10 
ordensbetjente ekstra, skal vagtplanen gå op, 
erklærer politimester Poul Christensen, der 
ser med bekymring på, at landbetjentembe- 
derne i Øsby og Sommersted opgives.

11. januar: Jeg bliver ikke den eneste tysker, 
der køber en dansk gård, mener den nye ejer 
af Store Tønde i Jejsing, Harald Callesen, til 
Jydske Tidende, men han ville ikke bekræf
te, om han hjælper andre vesttyske land
mænd med at etablere sig i Danmark.

13. januar: En plan fremsat af Tønders po
litimester Preben Jacobsen om at lukke hav
nen i Havneby for rejsende fra tredielande, 
betegnes fra flere sider som en molbohisto-
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rie og vil blive opfattet som diskriminering 
af udlændinge.

Sønderjyllands amtsråd vil optage for
handlinger med DSB om oprettelse af en ny 
sønderjysk togforbindelse med regionalfor
bindelse fra Esbjerg over Tønder til Sønder
borg og flere holdepladser på strækningen 
Tinglev-Sønderborg.

14. januar: Hærvejen skal på strækningen 
fra Hovslund til Immervad føres tilbage til 
sin oprindelige bredde på omkring 50 meter.

En gevinst på 5 til 6 mandater ved næste 
kommunalvalg er indenfor rækkevidde, me
ner formanden for Slesvigsk Partis kommu
nalpolitiske arbejdsfællesskab, Horst Terp, 
Tønder.

På Folkehjem overrækkes H. V. Clausens 
og Johan Ottosens Legat til Danskhedens 
fremme i Sønderjylland til fhv. viceskolein
spektør Chr. Stenz, Åbenrå, og fhv. social
inspektør Olav Christensen, Haderslev.

16. januar: Borgmester i Bov kommune Jo
han Rebsdorf siger til Venstrepressens Bu
reau, at grænsehandelen foregår nogenlunde 
efter hip-som-hap-princippet. Faktisk er det 
nok på denne side grænsen, man har de stør
ste fordele i øjeblikket. Kommunen, der i 
dag har ca. 100 speditørvirksomheder, sav
ner imidlertid nogle produktionsvirksomhe
der. Det ville give et mere varieret sammen
sat erhvervsliv.

I Burkal var der i 1978-79 74 skoleelever 
og nu 65. Alligevel opfordrede skolelederen 
på skolens generalforsamling stærkt til at af
værge planer om at nedlægge skolens bør
nehaveklasse.

17. januar: Tysk TV kan blive en fare for 
dansk kultur, siger biskop Helge Skov til 
Vestkysten, derfor vil han i radiorådet rejse 
sagen om dansk TV’s muligheder i grænse
landet.

Chefen for Danmarks Radios provinsaf
deling Gerhard Nielsen oplyser, at provins

afdelingen til efteråret vil starte et TV-pro- 
gram for Syd- og Sønderjyllland.

22. januar. Den fra 1933-34 fungerende 
Landesführer for den tyske nazistiske parti
organisation i Nordslesvig, fhv. gdr. Jep Nis
sen, Lille Jyndevad, dør 82 år gammel.

27. januar: Slesvigsk Parti opstiller ialt 15 
kandidater til amtsrådsvalget i Sønderjyl
lands amt. På førstepladsen står amtsråds
medlem Hermann Heil, mens nr. 2 blev 
gårdejer Peter Wilhelmsen, Vollerup. Blandt 
de opstillede er også en vesttysk statsborger, 
Chr. Rathje fra Felsted. Yngste kandidat på 
kun 18 år er Chr. Jebsen, Løjt. Et forslag 
om at opstille på to lister afvistes.

De to små skoler i Sønderballe og på Årø 
vil blive lukket i 1982. Afgørelsen træffes 
endeligt af det byråd i Haderslev, der vælges 
efteråret 1981.

Ændringen i beregningsgrundlaget for for- 
ældrebidragene til børnehavebørn som følge 
af socialindkomstens indførelse frygtes at 
give et stort frafald i Tinglev, idet ca. halv
delen af børnene i følge Slesvigsk Partis by
rådsmedlem Bonnich Andersen kommer fra 
danske hjem.

28. januar: Der Nordschleswiger spørger un
der henvisning til, at det danske mindretal 
i Sydslesvig har en observatør i det sønder
jyske amtsprogramråd, om det ikke ville væ
re rimeligt at give det tyske mindretal i 
Nordslesvig en observatør i NDR’s radioråd.

RETTELSER:
S. 35. Billedteksten: Læs: Familien Kjølseths 
hus — .1 øvrigt menes det, at det er maler
mester Rasmus Clausen, som har malet fa
milien Kjølseths ejendom i St. Pottergade.
S. 41-42: Læsestuen lå i Skibbrogade, ikke 
i Vidågade.
S. 56, 2. sp. linie 15: Læs 435.000 bind.
S. 62, 1. sp. sidste linie: Læs:---- svarer til
981 DM.

94



ANNONCE

Løgumkloster - Studier 3
Løgumkloster-Studier er en serie bøger, der 
med inspiration i stedets middelalderlige ci- 
stercienserkloster og egnens øvrige kulturhi
storie belyser emnet af betydning for den, 
der vil kende noget til Sønderjyllands hi
storie eller har en videre historisk interesse. 
Serien udgives af Refugiets Kulturforening 
og Historisk Forening for Løgumkloster 
Kommune. Forfattere er forskere, studeren
de eller kyndige lokalhistorikere, der skriver 
i en alment tilgængelig form. Bøgerne er for

synet med mange illustrationer. Samtidig gør 
noter og kildehenvisning serien egnet til vi
dere arbejde for den særligt interesserede.

I oktober 1981 udkommer 3. bind. Ho
vedredaktør: mag. art. Niels Sterum, mu
seumsinspektør på Kulturhistorisk Museum, 
Randers. I redaktionen desuden: Frede 
Gotthardsen og J. K. Krarup, Løgumkloster. 
Ca. 224 sider. Også med sammenfatninger 
på tysk eller engelsk.

Indholdet af bind 3
1. »Ungdom og omvendelse til munkelivet hos cistercienserne 1153-1223«, 
af universitetslektor Brian Patrick McGuire.

2. »Caesarius af Heisterbach og hans Dialogus miraculorum«,
af stud. mag. Birgitte Thye.
Artiklerne 1 og 2 omhandler en undervis
ningsbog for prøvetiden i et cistercienser- 
kloster, nedskrevet ca. 1220 af munken 
Caesarius fra et kloster ved Köln. Usædvan

ligt, levende og realistisk billede af middel
alderens kloster- og samfundsliv. Desuden 
udvalgte afsnit af bogen i oversættelse.

3. »Klosterbygningernes skæbne i Løgum efter reformationen«,
af Jürgen A. Wissing. Bl.a. på grundlag af hidtil uudnyttet arkivmateriale.

4. »Om skolevæsenet i Løgumkloster fra 1800 til 1864«,
af dr. Nicolai Haase. Bl.a. om generalsuperintendent Adlers skolereform.

5. »Et himmelbrev på livet - om himmelbreve i Løgumkloster fra første verdenskrig« 
af museumspædagog Inge Adriansen. Om to skrivelser, hvis besværgelser skulle beskytte 
soldater i felten.

Særpris ved forudbestilling inden 15.4.
Trods en forøgelse på ca. 100 sider tilbydes 
Løgumkloster-Studier 3 til omtrent samme 
pris som bind 2. Ved forudbestilling post
stemplet eller modtaget inden 15. april 
1981: 88 kr. Beløbet erlægges forud, men

først når det ved tilsendelse af giroblanket 
bliver opkrævet ca. 1 måned før udgivelsen. 
Ved senere bestilling eller køb i boghande
len: 125 kr.
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Tidligere udgivelser
Heraf kan stadig fås følgende bøger:
Løgumkloster-Studier 1,
Festskrift til Olga Bartholdy, 1978. 169 s. 
Kun meget lille restoplag! 95 kr.

Bl.a. Brian Patrick McGuire: Clairvaux 
og Nordens cisterciensere i 100-tallet. - 
Rolf Graae: Slottet i Løgumkloster. - Frans 
van Haaren: Klosterlivets kætteri. - Nicolai 
Haase: Løgumkloster under trediveårskri- 
gen. - P. G. Lindhardt: Præsteuddannelse. -

Løgumkloster-Studier 2,
1980. 129 s. 115 kr.

Indhold: Ole Schiørring: Lægbrødrefløjen 
på Øm Kloster. Fra de seneste arkæologiske 
udgravninger. - Ingelise Selstrup: Jernbane
erindringer fra Løgumkloster-egnen. - Niels 
Sterum: Søgaard Søndermark - en stenal
dergrav med teltformet overbygning. - Kru-

Olga Bartholdy: Munkeliv i Løgum Kloster. 
1974. 92 s. 75 kr.

»det er fotografisk kunst af højeste karat 
... Som historisk arbejde er det meget vel
lykket, bygget på skønsom og kritisk vur
dering af det forholdsvis rigelige kildemate
riale ... Der findes ikke på dansk en så in
tensiv og indfølende behandling af denne 

Anne Riising: Om Løgumkloster 1863-64. 
- Niels Sterum: Om varmekældre i cister- 
cienserklosteret i Løgum. - Basilius van 
Vessum: Om munkenes læsning. - Jürgen 
A. Wissing: Teknisk anlæg i Løgum kloster.

» det er et festskrift, der tjener Olga Bar
tholdy til ære ... Vi kan godt glæde os til 
Løgumkloster Studier 2« (Sønderjysk Må
nedsskrift).

chenburgs Løgumklosterbeskrivelse 1797. - 
Jürgen A. Wissing: Løgum Kloster i de før
ste årtier efter reformationen (Løgumkloster 
amts inventarlister 1566 og 1587).

»et lærerigt skrift, som med glæde vil bli
ve læst af alle med lokalhistoriske og lands
historiske interesser« (Vestkysten).

Med fotografier af Gérard Franceschi.

fjerne klosterverden« (Professor P. G. Lind
hardt i Jyllandsposten).

Kulturforeningens Forlag 
Jernbanevej 132, 6240 Løgumkloster 
Tlf. (04) 74 46 14

KLIP

BESTILLINGSBLANKET
Forudbestilling - subskription:
....... eksemplar(er) af Løgumkloster-Studier 3

Andre bestillinger:
....... eksemplar(er) af Løgumkloster-Studier 1

....... eksemplar(er) af Løgumkloster-Studier 2

....... eksemplar(er) af Olga Bartholdy: Munkeliv i Løgum Kloster

Navn:

Stilling:

Adresse:

Sendes til: Kulturforeningens Forlag, Jernbanevej 13, 1. sal, 6240 Løgumkloster.
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