
 

 

Liste over ure:  

Bertel Langthjem  

og hans far Søren Jensen 

har lavet 

2. udgave - April 2009 og revideret 21/3 2014 

Boelstedet ”Langthjem” 



 

Vægure  

Et af hans urværker findes den dag i dag på Vendsysel Historiske Museum i Hjørring, 

hvortil det er skænket i 1907 af Christian Degn fra Jerslev.  

Det drejer sig om et vægur. øverst i uret er indsat en lille plade, hvori "Bertel Langthiem" er 

indsat som identifikationsmærke. Værknummeret på dette ur kendes ikke.  

 

Ur med værknummer 108  

Dette ur findes i Den Gamle By i Århus. Uret er 33 cm højt.  

Standure  

Ur med værknummer 16:   

Ur med B-dages værk. Uret var i 1962 hos qårdejer Chr. Hjulskov i Øster Hjulskov ved 

Jerslev.  

Ur med værknummer 20:  

Dette ur tilhørte oprindeligt en murermester ved navn N. J. Nielsen. Det fandtes i 1962 

stadigvæk i omegnen af Jerslev, da uret stod i forhallen på Alderdomshjemmet i Øster  



 

 

Brønderslev. Dette ur har årstallet 1793 på klokhusets dør, hvilket passer meget godt 
med urets nummer i rækken:  

Ur med værknummer 21:  

Dette ur er næsten magen til ur 20 og var i 1962 hos gårdejer Ankjær Kræmmergaard i 

Hellum. 

  

Ur med værknummer 32:  

Et standur, som i 1962 var på Vestergaard i Hvilshøj i øster Brønderslev sogn. 

  

Ur med værknummer 34:  

Et standur, som i 1962 stod hos værkfører Lenskjold i Brønderslev. Det havde stået på 

en gård i Hellevad, som var brændt. Uret var så købt af en blikkenslager i Flauenskjold, 

som solgte det videre til Lenskjolds far, der var stationsmester i Vester Hjermitslev. Det 

vides ikke, hvor dette ur er henne i dag.  

 

Ur med værknummer 35:  

Et standur, som var hos købmand Wehrmann i Lønstrup i 1962. Det vides ikke, hvor 

dette ur er henne i dag.  

 

Ur med værknummer 42:  

Et velbevaret 8-dages standur, hvorpå der har stået 1831 (så kassen er nyere end 

uret). Uret var hos gårdejer Ingemann Andersen i Sønderlund i Ulsted, der havde arvet 

uret efter sin far, sognefoged A. Chr. Andersen i Voerså,  

 

Ur med værknummer 45:  

Et standur i smukt, velbevaret kasse, som i 1962 var hos fru Karen Strangen, der boede 

på Tersløsegaard ved Sorø i en fribolig. Hun havde arvet uret efter sin mor, der var 

datter af proprietær J. K. Winde i GI. Burholt. Det var oprindeligt anskaffet af Windes 

bedstefar Henrik Winde, der ejede Burholt til sin død i 1817. Uret forsvandt igen fra 

Tersløsegaard sammen med Karen Strangen, og det vides altså ikke, hvor uret er 

henne i dag.  

 

Ur med værknummer 46:  

Standur fra ca. år 1800. Uret blev købt af gårdejer Christen Christensen på 

Vestergaard i Aalstrup i Jerslev sogn. Derfra kom det til Stubdrupgaard i Øster 

Brønderslev, og derfra til  



 

Svanholmsminde i Skibsted. I 1932 kom det til Kjærsgaard i Hellevad, hvorefter 

det forsvandt. Uret blev ikke genfundet ved udarbejdelsen af listen i 1962.  

Ur med værknummer 93:  

Dette ur har stået på herregården Restrup i Himmerland. Godsejeren skænkede dog 

uret i bryllupsgave til et ægtepar, hvis sønnesøn Lars Larsen på Ejersted i Saltum 

havde uret i 1932.  

Ur med værknummer 95:  

Et standur med 8-dages værk og velbevaret kasse. Uret var først på Klausholm, 

hvorfra det kom til Ravnstrup Møllegård. Da det kom på auktion i 1890, blev uret 

købt til Søndergård i Trøgdrup i Hellevad sogn (som er nabogård til Klausholm), 

hvor det stod i 1962 hos gårdejer Mogens Johansen.  

Ur med værknummer 105:  

Et af de første ure med Empirestil. Har i alle generationer tilhørt den samme familie og 

var t 1962 hos gårdejer Knud Nørgaard Jensen i Øster Brønderslev"  

Ur med værknummer 127:  

Uret var i 1932 hos sognefoged Ths. Larsen i Dybvad.  

Ur med værknummer 128:  

En standur med B-dages værk. Uret stod oprindeligt på gården Mosbak i Øster 

Brønderslev. Det kom derefter til Albæk og derfra til Understed, og igen derfra til Elsnab 

ved Ulsted, hvorfra det gik i arv til søn og sønnesøn. I 1962 var uret derfor ejet af 

gårdejer Jens Toft Bastholm i Elsnab. Uret er gået videre i arv i familien, og uret findes 

altså stadigvæk i 2009 i denne families eje nord for Limfjorden.  

Ur med værknummer 129:  

Uret minder om 12B og var i 1962 hos Peter Jensen Abildgaard i Jerslev.  

Ur med værknummer 133:  

Uret stod midt i 1800-tallet på Hedegaard i Tårs, hvor manden en nat myrdede sin 

hustru i alkoven. Uret blev flyttet mange gange og til tider kasseret og lagt på loftet. I 

1930 kom uret i familien Ledets eje, og så blev det restaureret. Uret var derefter i 

Vesterhuset i Tårs. Derfra kom det i 1962 til Løkken og var hos journalisten Jørgen 

Ledet og dennes kone Ingrid Ledet. Uret var da omgivet af billeder af H.C. Andersen, 

Thorvaldsen, Grundtvig og Stauning, en barselspotte og en barselsbakke, så uret var i 

tilpas omgivelser. Da Jørgen og Ingrid gik bort, kom uret videre i arv i familien. Uret er 

altså stadigvæk i privat eje og står i 2009 i Nordsjælland og har tilhørt den samme 

familie i de sidste 80 år;  



 
 

Ur med værknummer 145:  

Døgnværksur i velbevaret kasse. Dette ur blev købt til gården Øster Tveden. Da listen 

i 1962 blev lavet, var uret stadigvæk på gården hos gårdejer Valdemar Tveden ved 

Sterup i Jerslev sogn. Ur 145 gik for 20 år siden videre i arv. Det var da åremalet efter 

de mange år; hvor det havde stået i folkestuen på Øster Tveden. Det blev derfor 

restaureret af en maler, som var tilknyttet Koldinghus, og som forsøgte at genskabe de 

originale farver. Uret er således stadigvæk i 2009 i samme families eje i det sydøstlige 

Jylland, som således har  

ejet uret igennem alle de 200 år; som uret har eksisteret.  

Ur med værknummer 152:  
Urværk uden oprindelig kasse. Uret blev fundet blandt noget ragelse på et loft i Stenum 
af en murer fra Brønderslev. Uret blev sat i stand og ejedes i 1932 af murens søn, 
Valdemar Pedersen, som var fodermester på Østergaard i Emb.  

Ur med værknummer 153:  
Uret var i 1962 hos købmand J. Chr. Jensen i Haverslev.  

Ur med værknummer 155:  
Urværk uden kasse hos Poul Nielsen i Rakkeby. Det er denne familie, som i 1962 
kunne huske og derved genfortæller, hvordan Bertel Langthjem tænkte om det at 
lave ure og blive husket for det.    

Ur med værknummer 158:  
Standur i smuk klokhus, som ejedes af gårdejer P. Thomsen i Oddingen ved Hæstrup.  

 
 



 

Ur med værknummer 160:  
Standur hos repræsentant Vilh. Elbæk i Brønderslev.  

Ur med værknummer 164:  
Standur med 8-dages værk og fint graveret messingskive. Uret har siden 1830 
stået på Pilegaards Mølle i Hellum sogn, hvor det stod i 1962 hos gårdejer Carl 
Fogtmann Christensen.  

Ur med værknummer 170:  
Ur magen til 164. Dette er det sidste ur, som Søren Langthjem lavede færdigt, før han 
døde i 1832. Uret har smukke træudskæringer men var i 1962 sortlakeret, hvilket ikke 
kan have været oprindeligt. Uret blev købt af gårdejer Christen Jensen i Træholt i 
Jerslev by. I 1930'erne stod uret hos gårdejer Valdemar Jacobsen på Teglgaarden i 
Klæstrup.  
Foruden disse kendte ure siges det, at der fandtes andre ure i 
1962: - Et hos gårdejer Chr. Madsen i Langtved i Hellum sogn  
- Et hos gårdejer Carl Christensen i Brøndt i Kibsdal, Hellum sogn  
- Et unummeret døgnværk, som tilhørte Johanne Jensen i Jerslev (var ikke nummeret  

men bar årstallet 1808)  

-  Et døgnværk, som tilhørte gårdejer Søren Chr. Sørensen i Store Melvad i 
Dronninglund sogn, for derefter at tilhører Ole Jensen i Rønholt i Ulsted sogn.  

Kunsture  

Bertel Langthiem lavede 3 kunsture, dvs. ure, der var udsmykket på en helt anden 
måde end de standardure, han som regel lavede på bestilling af andre. Det var 
meningen med de 3 kunsture, at de skulle være "arv" til børnene, dvs. der var et ur til 
hver af sønnerne Jens og Søren, og der var et ur til plejedatteren. Plejedatterens ur 
forsvandt med hende, men sønnerne ure var endnu kendte i 1962.  

Det ur, som fulgte med Søren, blev hos ham, indtil han døde i 1871. Da Sørens fire 
overlevende børn skulle arve det, kunne de ikke blive enige om, hvem der skulle arve 
uret, og det blev derfor besluttet at sælge uret på auktion. Det blev da købt for 82 
rigsdaler af Jørgen Knudsen i Hjulskov. Det kostbare arvestykke var dengang uden 
kasse og blev smidt i en tørvekurv, for at køberen kunne bringe det hjem. Uret kom 
siden med Jørgens søn til Understed, derfra med dennes søn til Lendum og endeligt i 
1950'erne med dennes søn til Århus. Uret tilhører altså stadigvæk Jørgen Knudsens 
efterkommere og er derved i privat eje på Århus-kanten i en familie, der har haft det 
gennem 140 år:  



 

Ure lavet af Bertel Langthjems far Søren Jensen  

Der kendes flere ure, som det menes er lavet af Søren Jensen, selvom han ikke decideret påsatte 

en navneplade til "branding" på urene i lighed med sønnen Bertel Langthjem . Nedenstående viser 

de to:  

Dette ur har på navnepladen følgende tekst "S. J. Jerslev". Uret fandtes i 1962 på 

Asaagaard ved Asaa. Herunder det andet ur, som tilskrives Søren Jensen:  

Litteraturliste  

Jens Ingvordsen: Urmagere i Danmark før år 1900. Bind I. Den Gamle Bys Skriftrække, bind 

VII.  

 



 

 

Det andet kunstur kom med sønnen Jens. Dennes søns datter i Jerslev havde stadigvæk uret i 
1962:  

P. Christensen: Urmagere og tusindkunstnere i Vendsyssel ca. 1750-1850. A/S Expres-

trykkeriet i Hjørring, 1962  

Vendsysselske Aarbøger 1962, side 85 til 97  



 

Lidt urhistorie  

Der blev lavet ure i Danmark før år 1700, men den første egentlige produktion begyndte at finde 

sted omkring dette tidspunkt. I 1700- og 1800-tallet var fabrikation af ure koncentreret omkring 

nogle få centre rundt omkring i Danmark, men de fleste var naturligvis fra de berømte værksteder 

på Bornholm, hvorfor de fleste mennesker kender til Bornholmer-urene. Der var oqså andre 

grupper af urmagere i bl.a. København og Kerteminde, og nordenfjords var det berømteste af 

værkstederne det i Jerslev, som Bertel Sørensen Langthjem nok var den største eksponent for.  

Bertel Langthjem lavede mest standure men også et mindre antal vægure, og den samlede 

produktion var på over 200 ure. Der var også mange andre urmagere, der lavede 200 ure eller 

mere, men Bertel Langthjems produktion var alligevel særdeles imponerende, idet hans ure hørte 

til blandt de mest komplicerede af slagsen.  

Bertel Langthjem var langt forud for sin tid på den måde, at han ''brand lede" sig selv ved at sætte 

sit navn på de ure, som han lavede, så man for evigt kunne genkende et Bertel Langthjem-ur. 

Desværre havde hans far Søren Jensen ikke samme talent for branding, og hans ure er derfor 

mindre eller slet ikke genkendelige hvad anqår; hvem der er mesteren for uret.  

Bertel Langthjem var en multi-kunstner, og som en af de få urmagere på sin tid lavede han også 

selv det meste af snedker-arbejdet med at lave kasser til urene foruden at male eller direkte 

udsmykke kasserne.  

Der var også en anden årsag til, at Bertel Langthjem var "anderledes" end de fleste andre urmagere 

på sin tid. På sine kunsture satte Bertel Langthjem nemlig et sæt skiver foroven, der viste månens 

faser. Det var absolut ganske specielt på daværende tidspunkt.  

På kunsturene var der oqså fremvisning af den aktuelle dato, hvilket kan ses på det hvide kunstur 

(uret lavet til Søren Bertelsen) lige over 6-tallet i skiven.  

De fleste urmagere på Bertel Langthjems tid havde urmageriet som en mindre bi-

beskæftigelse, der kun gav lidt ekstra penge hjem ved siden af et husmandssted eller 

landbrug, men det må formodes, at Bertel Langthjem med sin store og "brandet" produktion 

har været i stand til at blive rimeligt formuende vha. af talentet for at producere fantastiske ure.  

Af andre urmagere fra Jerslev sogn kan nævnes: Søren Christensen (1807- ?), Christian Peter 

Hansen (1869 - ?), Bertel Jensen (1834 - 1922), Jens Jensen (før 1893 - efter 1899), Niels Peter 

Ovesen (1847 - ?) samt Jens Rolighed Petersen (1785 - 1849).  

Følgende liste viser, hvilke ure af Bertel Langthjem (eller Langthjem, som det blev skrevet på hans 

levetid), som endnu fandtes i 1962, og med billede af dem, hvor uret endnu findes. Efterfølgende 

vises de få ure, som det menes, som stammer fra søren Jensens hånd,  

Listen over Bertel Langthjems ure er inddelt i vægure, standure og kunsture. Den er baseret på 

listen fra 1962. Ved udarbejdelsen af denne liste i 1962 formodede man, at man fandt frem til 

ca. 50 O/o af de ure fra Bertel Langthjems hånd, der fandtes i 1962.  
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5 Billeder

Auktionen er slut

Opnået pris: 3.000,00

Katalognr.: 50

Beskrivelse: Louis Seize standur i kasse af malet fyr.
Louis Seize standur i kasse af malet fyr, Bertel Sørensen Langthjem. Øverst med tandsnit og udskæring,
Kasse med kvartsøjler. Timekrans og plakette af tin, ornamenter af støbt bly. Sign. Bertel Langthjem Nr. 160.
Etlods ur.
Bertel sørensen Langthjem, F. 1758, d. 1832. Overtog 1788 boelstedet Langthem ved Jerslev.
Kasse restaureret. Sjældent lokalt ur.
H. 200, B. 50cm.

Vurdering: 2.500,00

Billeder:
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