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JÆGERSPRISURET 
PRÆSENTATION 
 
                                                                                                                            VERSION  2.2     
                   September 2014 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tårnur  Jægersprisuret 
Beliggenhed  Jægerspris Slot, Jægerspris 
 
Værktype  Støbejernsværk, mekanisk urværk på vandret støbejernsplan 
 
Byggeår  1855.  Form til støbejernsplan 1855. Restaureret i 1999 
 
Tårnurmager  Henrik Kyhl 
 
Ejer / kontaktsted Kong Frederik VII´s Stiftelse på Jægerspris 
 
Periode for registreringer april – maj  2014 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
Jægersprisuret i hovedtræk 
 
Det prægtige tårnurværk i Jægersprisuret er et støbejernsværk, udført af tårnurmager Henrik 
Kyhl i 1855. Urværket er en meget vel gennemtænkt og detaljeret konstruktion, som er 
fremstillet i flot kvalitet. Værket og urskiven er restaureret i 1999, og er fint vedligeholdt. 
Tårnuret er fortsat i drift, på sin oprindelige placering øverst i trappetårnet på Jægerspris slot. 
 
Den vandrette støbejernsplan har målene LxB: 1,1 x 0,6 m. 

Urværket i 
Jægersprisuret 
 
Gangværk til venstre og 
slagværk til højre 
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Urværket består af et gangværk, som udfører tidsmålingen, og et slagværk, som giver timeslag 
og halvtimeslag. Gangværket er indrettet med timeviser og minutviser. Det er et 8-døgnsværk. 
Der indgår 18 tandhjul og 10 roterende aksler i urværket. 
 
GANGVÆRK 
Gangværkets styring udgøres af pendul og stiftgang. Pendulet giver gangrytmen. Pendulets 
længde giver dets svingningstid, og bestemmer således også stifthjulets (ganghjulets) 
omdrejningstal. Dette er  sammen med tandhjulenes udvekslinger bestemmende for timeviserens 
og minutviserens omdrejningstal – præcis 1 omdrejn. på hhv 12 timer og 1 time – ved det 
aktuelle urværk. 
 

 
 
 
SLAGVÆRK 
Timeslag og halvtimeslag igangsættes og standses via en vippearm, hvor vippebevægelsen styres 
af en kurveskive på timeviserakslen. Under slagforløbet indgår en sekvens af aktiviteter, styret af 
impulser fra stifter på siden af slagværkets store valsehjul og store mellemhjul (hammerstifthjul), 
samt af bevægelser i vippearme, monteret i et brosystem oven over urværkets roterende tandhjul. 
Slagsekvensen slutter med løft af klokkehammeren. Hammeren falder ned, og giver et slag på 
urklokken.  
Sekvensen gentages i overensstemmelse med timetallet, f eks 4 gange når klokken slår 4. 
Udførelse af timeslag og halvtimeslag aktiverer slagværket 48 gange i løbet af døgnets 24 timer. 
 
DRIVKRAFT 
Drivkraften for såvel gangværk som slagværk er trækket fra lodder ophængt i lodreb, som løber 
over trisser i loftet, og er viklet op om hver sin valse, gangvalse og slagvalse. De to lodder 
trækkes op ved at dreje valserne med et håndsving. For at give tilstrækkelig lodvandring trækkes 
lodderne op gennem et ”hul i loftet”, og under udløber går lodderne ned gennem et ”hul i 
gulvet”.  
 

Gangstyring 
Stifthjul, pendul og   
pendulophæng  
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FREMSTILLING  
Urværkets hoveddele i form af aksler, valser, tandhjul og vippearme er lejret i støbte konsoller, 
som er fastgjort på støbejernsplanen. Det er en meget robust konstruktion, som samtidig er 
venlig for vedligehold og reparation. Dertil kommer, at samme støbte plan giver mulighed for 
mindre justeringer i konstruktionen inden for samme serie, f.eks. ændring af akselafstande ved 
ændring i tandhjulsudveksling. Det kan være aktuelt ved f.eks. anden penduludformning og 
derved svingningstid. 
 

 
 
Ved fremstilling af urværkets dele er benyttet den tids teknik med maskinfremstilling. 
Faststående, formgivne dele (plan, konsoller og vippearme) er af støbejern, med efterfølgende 
maskinbearbejdning til færdigmål. Bevægelige og roterende dele af stål eller messing (aksler, 
tandhjul m.m.) er bearbejdet til færdigmål ved spåntagning på drejebænke og fræsemaskiner. 
Disse maskiner var netop fremkommet i begyndelsen af 1800-tallet. 
 
 
 
 
 

Udgang med viseraksler 
fra værket 
 
Timeviseraksel yderst 
og minutviseraksel 
inderst i røret 
 
I midten ses vippearmen 
som igangsætter 
slagværket via en kurve- 
skive på timeviserakslen 

Slaglod med sin trisse, 
ophængt under loftet 
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KONSTRUKTION 
Tårnuret er en meget sindrig mekanisk konstruktion med lodder, valser og tandhjul. 
Tårnurmageren har under udvikling af urværket i 1855 vist sin viden om 

• fysiske principper, f.eks. pendulet og svingningstid 
• beregningsteknik, f.eks. tandhjul og udvekslingsforhold i en mekanisk konstruktion 
• mekanisk konstruktion med et stort antal bevægelige dele, der skal passe sammen 
• mekanisk styring, f.eks. synkronisering mellem gangværk og slagværk 

Ved konstruktion af Jægersprisuret har tårnurmageren præsteret en imponerende indsats. Det er i 
midten af 1800-tallet!! 
 
 
 
Historik 
 
TÅRNURVÆRKET 
Tårnurværket er anskaffet af kong Frederik VII i 1855, hvor kongen var ejer af Jægerspris Slot. 
Det nye tårnur erstattede et ældre tårnur på samme placering. 
Tårnuret blev ved anskaffelsen installeret på sin nuværende placering under spiret på 
trappetårnet, med urskiven på samme niveau som urværket inde i tårnet. 
 
Tårnurmageren er Henrik Kyhl, København. Det flotte mekaniske urværk er bygget over en 
støbejernsplan, hvori er indstøbt teksten  KJØBENHAVN   1855   H KYHL   PATENT. 
 
Urværker bygget over en støbejernsramme er ofte fremstillet i mindre serier med samme 
konstruktion. Rammen for det første ur af denne konstruktion er støbt i 1855. De efterfølgende 
urværker i serien kan være fremstillet i de efterfølgende år. Jægersprisuret er fremstillet i 1855. 
 
Værket og urskiven med visere er restaureret af tårnurmager J.S.Frausing i 1999. 
 
Efter 160 år i drift på sin oprindelige placering under trappetårnets spir er tårnuret stadig fuldt 
funktionsdygtigt.  
Der foreligger ikke information om tidligere detaljeret beskrivelse af Jægersprisuret. 
 
 
JÆGERSPRIS SLOT 
Begyndelsen til Jægerspris Slot var en bygning fra 1300-tallet, opført under Erik Menved. 
Der er dog ikke fundet spor af denne oprindelige bygning.  
 
Det nuværende Jægerspris Slot består af 3 fløje, opført, tilføjet og ombygget enkeltvis over flere 
omgange fra år 1500 til 1850.  
 
Nordfløjen 
Den ældste bygning er Nordfløjens del i 3 etager. Den blev opført omkring år 1500 – måske 
under kong Hans. Den benævnes ofte som middelalderbygningen. Den antages opført på samme 
plads som den oprindelige bygning fra 1300-tallet. 
 
I 1721-22 foretog prins Carl en række ombygninger i Nordfløjen. Bl.a. blev gavlene ændret, 
nord- og sydsiden fik frontespicer, vinduesopdelingen blev ændret, og en havedør blev anbragt i 
nordsiden. 
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I 1745-46 under kronprins Frederik (V) blev der opført en forlængelse i to etager til den 
bestående 3-etagers Nordfløj. Samtidig blev rumindretningen ændret til den nye brug for den 
oprindelige middelalderlige bygning. 
Nordfløj og Sydfløj blev herved lige lange, og bygningsanlægget blev symmetrisk. 
 
Sydfløjen 
Stueetagen i Sydfløjen blev opført i årene 1570-1600 under Chr. IV.  
Under prins Carl blev Sydfløjen i 1721-22  forhøjet med én etage. Samtidig blev 
portgennemkørslen lukket, og der blev tilført et nyt tårn på østsiden. 
Frederik VII og grevinde Danner havde deres officielle værelser i Sydfløjen, da de boede på 
slottet fra 1850 til deres død i 1863 hhv 1874. 
Det er Sydfløjen, som rummer museet Jægerspris Slot. 
 
Østfløjen 
Østfløjen  med to etager blev opført under Christian VI i årene 1730-1732. Herved blev der 
skabt forbindelse mellem Nordfløjen og Sydfløjen, og de tre fløje danner herefter rammen om 
den indre slotsgård. 
Fra opførelsen i 1732 frem til 1863, hvor slottet tilhørte kongehuset, har Østfløjen indeholdt de 
kongelige gemakker. 
 

 
 
 
Trappetårnet 
Trappetårnet indgår i Nordfløjen af Jægerspris Slot. Tårnet blev tilføjet af Christian IV i 1623. 
 
I 1744 fik trappetårnet en større istandsættelse under Christian VI. Bl.a. blev en gammel kuppel 
fjernet og i stedet opsat et nyt spir. 
 

Den indre slotsgård på  
Jægerspris Slot 
 
Nordfløjen med trappe-
tårnet til venstre  
Østfløjen ses bagest 
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FREDERIK VII OG GREVINDE DANNER 
Frederik VII, som blev konge i 1848, købte i 1854 Jægerspris Slot og hele godset. Jægerspris 
blev det fælles hjem for Fr. VII og grevinde Danner. De havde opholdt sig her siden indgåelse af 
deres ægteskab i 1850. I 1863 døde Fr. VII, og Jægerspris slot og gods gik i arv til grevinde 
Danner, som fortsat havde sin bolig her. 
 
Grevinde Danner var socialt engageret, og var især optaget af fattige børns opvækst. Hun 
oprettede i 1867 det første børnehjem i Jægerspris, Det havde til huse i slotsgårdens kavalerfløj. 
 
 
STIFTELSEN 
I 1873 oprettede grevinde Danner en stiftelse til gavn for fattige piger, med formålet ”…at yde 
fattige og ulykkeligt stillede pigebørn ophold, undervisning, opdragelse og uddannelse …..” 
Stiftelsen skulle ved hendes død arve hele Jægerspris slot og gods. 
 
Grevinde Danner døde i 1874. Samme år trådte stiftelsen i funktion. Nye bygninger blev opført 
ved slottet med henblik på at virkeliggøre stiftelsens formål. Disse bygninger består og benyttes 
fortsat til stiftelsens og tilgrænsede funktioner. 
 
 
Proveniens 
 
Tårnuret er anskaffet af kong Frederik VII i 1855 hos tårnurmager Henrik Kyhl, til placering i 
trappetårnet på Jægerspris Slot, som kongen ejede fra 1854 til sin død i 1863. 
 
Herefter gik Jægerspris Slot i arv til grevinde Danner, der ejede slottet til sin død i 1874. 
 

Trappetårnet med tårnur  
placeret under spiret 
 
Under urskiven ses 
urklokken. 
Den slår hver hele og halve 
time 
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Grevinde Danner oprettede i 1873 stiftelsen ”Kong Frederik VII´s Stiftelse på Jægerspris”, som 
ved hendes død arvede hele Jægerspris slot og gods. Herunder også tårnuret. Denne stiftelse er 
fortsat ejer af slot og gods. Stiftelsen varetager fortsat drift og behørig vedligehold af tårnuret. 
 
Kilde for historik og proveniens 
 
Folderen Jægerspris Slot, udgivet af stiftelsen / Museumsleder Bente Jønsson, og Nils Sættem 
Torben Holck Colding: JÆGERSPRIS, slottets bygningshistorie og samlinger. 1978 
 
 
Tårnurmager 
 
I urværkets støbejernsplan er indstøbt teksten  KJØBENHAVN  1855  H KYHL  PATENT. 
Det er den dokumenterbare angivelse af tårnurmagermesteren og årstal for dette prægtige tårnur 
på Jægerspris Slot. 
 
Henrik Kyhl er født i 1793 i Søsum mellem Frederikssund og Ballerup. Forældrene flyttede da 
til København. Faderen var hjulmand og forpagter. 
Henrik kom i urmagerlære i København, og gjorde sit mesterstykke 1. maj 1818. Samtidig 
etablerede han sig som tårnurfabrikant. I årene 1832-36 var Kyhl oldermand i Urmagerlauget. 
I midten af 1800-tallet leverede Kyhls tårnurvirksomhed tårnure til en del danske slotte, kirker 
og rådhuse. Henrik Kyhl døde i 1866 på Frederiksberg. 
 
Kyhl var en alsidig mekanisk begavelse. Han vakte opmærksomhed med et tårnur, som blev 
udstillet på verdensudstillingen i 1851 i London. 
Efter returnering fra verdensudstillingen blev tårnuret opsat i metodistkirken i Rigensgade i 
København. Kirken og tårnuret gik tabt ved en brand i 1914. Det har ikke været muligt at 
opspore tegning af dette tårnur. 
 
Det er en nærliggende antagelse, at Kyhls tårnur til Jægerspris i 1855 er af samme konstruktion 
som uret på verdensudstillingen i 1851.  
 
Kilde for tårnurmager 
 
Bering Liisberg: Urmagere og Ure i Danmark. 1905. 
Tårnurmager J.S. Frausing: Hjemmesiden www.taarnurmageren.dk 
 
 
 
Projekt Tårnurets Teknik i Tal 
 
For mange historiske tårnure er der ingen eller kun en meget kortfattet beskrivelse. Hvis en 
beskrivelse findes, er den oftest gemt væk for en interesseret offentlighed. 
 
Formålet med projektet Tårnurets Teknik i Tal er at fremtage eller udfærdige beskrivelser til de 
historiske tårnure og deres teknik. Dette omfatter belysning af: 

• opbygning af de sindrige mekaniske urværker med lodder, trisser og tandhjul 
• de tekniske regnestykker, som tårnurmageren har foretaget under konstruktion af  

urværket 
• den håndværksmæssige teknik, som blev benyttet ved fremstilling af tårnurene, med den 

tids teknologiske muligheder 
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Samtidig er det tilstræbt at fremdrage et billede af den enkelte urmagermesters virke og 
baggrund. 
 
Projekt TTT er en privat aktivitet, med udredningsarbejdet gennemført og finansieret af        
rådg. ing. Hans-Jørgen Mølstrand. 
 
 

 
 
 
 
Hans-Jørgen Mølstrand 
B.Sc. Mechanical/Industrial Engineering 
Rådgivende ingeniør – teknologihistoriker 
 
Bakkekammem 184 
3600  Frederikssund 
tlf  48 18 74 82      mobil  61 37 79 82 
mail   mtek@teknik.dk 
 
TTT – Jægersprisuret  Præsentation  V 2.2 
29-09-2014/hjm 
 
 

Klokkehammeren 
 
Hammerens slag på 
klokken aktiveres og 
drives af slagværket 


