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’Lille Big Ben’ var det 
lokale kælenavn for 
dette ur i Kolding. 
Uret var fra 1948 og 
skulle trækkes op 
en gang om ugen og 
korrigeres, så det fulgte 
universaltiden. Sådan 
blev det muligt for 
byens borgere at indgå 
aftaler med andre, 
uanset hvor de boede. 
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Nye tider

Boom! Lange haler af ild og gnister fløj til vejrs og 
forvandlede sig under brag og smæld til kaskader af 
forunderlige, kulørte stjerner på himmelhvælving-
en. Folk myldrede ud på gader og stræder, og en del 
søgte ind mod bymidten og Nikolaj Plads for at tage 
slagmarken i øjesyn og for selv at tage del i kanona-
den. Snart blev der skudt fra hvert et gadehjørne.

Især Københavns yngre medborgere havde 
 placeret deres disponible formue i al den knald-
effekt, der kunne opdrives, og kastede sig med ildhu 
og struttende lommer over antændelsen af kulørte 
indpakninger, som futtede og spruttede, peb, fløj-
tede og bragede. Røde kinesere, russiske bomber, 
knallerter, skrubtudser, troldkællinger og blålys. 
De, der ikke havde råd eller nerver til den slags, 
forsynede sig med hankeløse krukker, sprukne tal-
lerkener og kasserede flasker. Genstandenes bratte 
møde med trappeopgange og portåbninger leverede 
rummel og rabalder i et lydniveau, der fint kunne 
måle sig med fyrværkerens frembringelser.

Nytårsnat 1893-94 var præcis, som den plejede. 
Med en enkelt undtagelse. Redaktører og journa - 
lis t  er havde i ugerne forud skrevet adskillige påmin-
delser i aviser og dagblade om at huske at bevæge 
sig udenfor i god tid og hilse det nye år velkommen. 
Ellers kom man let for sent.

”Jeg skal nemlig sige Dem,” forklarede en journa-
list fra Aftenbladet den kusk, som nytårsaftensdag 
havde kørt ham hjem:
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”Nytaarsdag rykker Tiden 10 Minutter – eller for at 
tage det korrekt 9 Minutter og 41 Sekunder – frem; 
det vil sige, naar Klokken er 2 Minutter over 12, saa 
er den i Virkeligheden 12 Minutter eller rettere 11 
Minutter og 41 Sekunder – Snak! 7 Minutter og 59 
Sekunder – hvad jeg vilde sige, saa er den 9 Minutter 
– Sludder 59 Minutter og 41 Sekunder – nej – Puh! – 
er vi da for Satan ikke snart hjemme; det er et slemt 
Jydepottetrav den Krikke stiller op.”

Det var heller ikke let at holde styr på tallene. Mest 
fordi de færreste forstod, hvordan Rigsdagen over-
hovedet var nået frem til dem.

Helt grundlæggende bestod opgaven i at sprin-
ge 10 minutter over, så man kunne blive del af det 
tidsmæssige verdenssamfund. Eller 9 minutter og 
41 sekunder for at være præcis. Det var, hvad det 
tog den roterende jordklode at tilbagelægge turen 
mellem Det Kongelige Observatorium på Østervold i 
København, som hidtil havde målt tiden i Danmark, 
og den usynlige længdegrad, hvis klokkeslæt landet 
nu skulle følge. Den lå ifølge kortene to kilometer 
øst for Gudhjem på Bornholm.

Der var bare ét problem: Var det mon de sidste 
10 minutter af det gamle år eller de første 10 minut-
ter af det nye, der skulle springes over? Aviserne 
havde glemt at skrive det.

En realskoleforstander og amatørastronom fra 
Odder ved Aarhus fandt det rimeligst at begynde 
det nye år på en frisk og havde i aviser og dagbla-
de agiteret for at stille urene frem et kvarter før 
midnat. Så var der stadig fem minutter tilbage, og 
på den tid kunne man sagtens nå at få overtøjet på 
og komme udenfor og tage vel imod det nye år. De 
mennesker, der fulgte hans opfordringer, udgjorde 
frontkolonnen i bombardementet den nytårsnat.

Men ikke så snart var de største drøn stilnet af, 
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før det milde og tørre vintervejr lokkede nye skarer 
af feststemte mennesker på gaden. En skribent på 
Nationaltidende havde nemlig fundet det mere pas-
sende at rette uret 10 minutter før midnat og først 
derefter skåle, iføre sig overtøjet og forlade huset. 
De mennesker, der fulgte hans opfordringer, satte 
derfor gang i de krudtimprægnerede lunter igen.

Efter nogle minutter aftog mængden af fyrvær-
keri en smule. Men dér sluttede festen ikke. Nogle 
minutter senere gentog hele menageriet sig. En 
sagte futten blev til højtlydt hvislen efterfulgt af 
nye, flygtige lysformationer og kraftige drøn. Det var 
dem, der havde nærlæst spalterne lige op mod års-
skiftet. For embedsmændene i Kirke- og Undervis-
ningsministeriet var blevet opmærksomme på for-
virringen alt for sent, og et hastigt udstukket dekret 
bekendtgjorde, at det gamle år skulle have lov til 
at løbe helt ud. En verden af skønne, kulørte syner 
viste sig på himmelhvælvingen et øjeblik og svandt 
så ind til funklende perler for til sidst at opløse sig i 
mørket som luftspejlinger og blændværk.

Sådan gik det til, at nytåret 1893-94 blev fejret 
mindst tre gange.

Billedet var det samme overalt i landet, selv-
om fejringerne gled sammen de fleste steder. På 
Odenses centrale plads, Flakhaven, var der mange 
mennesker, som ville være vidner til springet i tid, 
og i samme øjeblik som den tredje og sidste års-
skiftefejring var fuldbragt, og den internationale 
standardtid indført af alle – nu også af det officielle 
Danmark – bevægede minutviserne på rådhusets ur 
og tårnuret på Skt. Knuds Kirke sig frem. For efter-
tiden skulle de ikke længere følge hovedstadens tid 
eller solens gang på himlen, som hidtil havde givet 
lige så mange tidszoner, som der var sekunder på 
urskiven. Det nye system sikrede nemlig, at urene i 
størstedelen af verden fremover fulgte Royal Obser-
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vatory i  Greenwich lidt uden for London, så sekund-
er og minuttal var ens overalt. De ændrede sig kun, 
og med præcis en time, når man bevægede sig 15 
længdegrader i den ene eller den anden retning. 
I Danmarks tilfælde altså til Bornholm. Jorden 
var nu broderligt fordelt i 24 store skiver, og alle 
mennesker i landet, unge som gamle, fra Skagen til 
Gedser og fra Blåvandshuk til Christiansø, tilhørte 
den samme mellemeuropæiske tidszone. Det gjorde 
tiden let at forstå og problemløs at regne ud.

Da de sidste mennesker havde indstillet sig selv 
og deres lommeure på de nye tider, havde de første 
for længst kastet sig over nytårsløjerne. Vogne blev 
skubbet et andet sted hen, end de var parkeret, 
vaskebaljer og havelåger fandt plads i nærmeste 
flagstang, og skilte blev flyttet, så bageren blev til 
slagter, og urmageren til barber. I Aalborg, hvor det 
gik særlig voldsomt til, blev der væltet en fiskekvase 
på havnepladsen, byens bænke blev banket til pin-
debrænde, og det lokale politi måtte tage stavene i 
anvendelse og foretage rydninger i byens Algade ad 
to omgange.

Andre steder i landet antog løjerne en endnu 
grovere karakter. Hos en gæstgiver i Hillerød smed 
kåde mennesker fyrværkeri ind i spisestuen og an-
tændte gardinerne, hos en bogbinder i Aarhus gik 
det ud over entreen, mens et sjællandsk husmands-
sted, som blev flammernes bytte, viste sig at tilhøre 
et ægtepar, der kort forinden havde tegnet en lukra-
tiv brandforsikring. Det skulle de aldrig have gjort. 
Parret tilbragte resten af nytåret i kachotten.

Værst gik det nu alligevel ud over en 13-årig 
dreng i Herskind lidt uden for Aarhus. På landet tog 
man nemlig budskabet om at skyde nytåret ind gan-
ske bogstaveligt, og våben af enhver slags blev hen-
tet frem. Drengen mødte med en pistol. Netop som 
han tog kalorius frem af jakkelommen, gik den af, 
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og han døde på stedet. Afgørelsen af, hvorvidt han 
var omkommet i det gamle eller i det nye år, blev en 
af de sidste og mest triste begivenheder i danmarks-
historien, som afhang af, hvilken tidsbestemmelse 
sognefogeden og kirkebogsføreren sværgede til. 
På samme måde var der givetvis jordemødre, som 
i et splitsekund kom i tvivl om, i hvilket år spæd-
børn egentlig kom til verden. En afgørelse, der for 
drengebørnene senere fik betydning for, hvornår 
de skulle aftjene deres værnepligt. For ingen døde, 
og ingen blev født i årets første 10 minutter, ingen 
kunne i al fremtid knytte minder til dem, og ingen 
historikere kunne – nå ja, måske med enkelte und-
tagelser – inkludere dem i deres bøger.

Sådan kom 1894 både lidt for tidligt til verden og 
sluttede senere, end det plejede.

Kort efter satte frosten ind. Sneen dryssede, og 
vinden peb om gadehjørnerne, og efterhånden som 
isen lagde sig i et tyndt lag over vandet i landets 
branddamme, søer og havne, fik folk andet at tænke 
på.

Danmark havde fået en ny tidsregning.

Gudhjemtid
Det var de færreste, der mærkede, at deres liv mi-
stede 9 minutter og 41 sekunder, for den tabte tid 
havde ingen umiddelbare konsekvenser. Måske lige 
ud over den lidt negative, at folk måtte før op om 
morgenen, og at det blev lidt senere lyst, når nu sol-
en ikke længere stod op klokken 8.32 i København, 
men klokken 8.42.

Da solen lidt længere op ad dagen stod højest 
over Bornholm, var klokken officielt 12 i hele Dan-
mark, for sådan fungerede den nye tid, Greenwich 
Mean Time – eller ’Gudhjemtid’, som vittige folk om-
talte den mellemeuropæiske tidszone, og som afveg 
fra den med en time. Det var nemlig først mange år 
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senere, at den nye internationale standard officielt 
blev omdøbt til universaltiden. 

Gudhjemtiden betød, at det blev senere mørkt 
om aftenen, hvad ingen harcelerede over. Så var 
konsekvenserne trods alt alvorligere i Belgien, hvor 
befolkningen var tvunget til at sætte uret adskillige 
minutter tilbage og nu frygtede kulmørke aftener 
og betragtelige ekstraudgifter til gas, petroleum og 
pindebrænde.

Det var dog de færreste, der allerede fra første 
dag var helt afklaret med, hvordan tidsændringen 
fungerede. ”Klokken 8 i Morgen gaar Toget, som jeg 
skal med, og ikke 8.10, som De vil have mig til at tro,” 
udbrød en mand, da en journalist i bedste mening 
gjorde opmærksom på tidsforskellens betydning 
for passagererne på strækningen mellem Køben-
havn og Roskilde. ”Jeg har lige været henne at se 
paa Afgangstiden, og den lyver sgu ikke.” Omvendt 
bekendtgjorde selskabet bag dampskibet S/S Spods-
bjerg, som sejlede mellem havnene på Langeland, at 
afgangstiderne fremover faldt 10 minutter senere 
end hidtil. Det var nu bare tallene, der drillede.

Langt de fleste nøjedes med at undre sig over, 
hvad den ny tællemåde overhovedet skulle til for, 
og det skortede ikke på vittigheder, der udstillede 
tidsudjævningen som en småændring, der allerhø-
jest havde betydning for de nøjeregnende ansatte 
hos De Danske Statsbaner og – hvis man skal tro 
den sønderjyske avis Heimdal – de indsatte i landets 
arresthuse:

” – Du Stoffer, er du med paa den ny mellemevropæ-
iske tid?

– Næ!
– Jo, ser du, den gi’r os dog immervæk 10 Minut-

ters Afslag i de 5 Dages Vand og Brød. Vi blev sat 
ind Kl. 9 og skal ud Kl. 9, men var den mellemevro-
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Hvad er klokken slået? 
De malmtunge toner 
fra landets kirketårne 
blev tidens første 
lydside, og længe 
følte sognebørnene 
slet ikke et behov for 
urskiver. På adskillige 
landsbykirker findes 
de stadig ikke. Her 
får den nye Lindholm 
Kirke ved Nørresundby 
sat klokker op i 1934. 
|| Fritz Karner/Aalborg 
Stadsarkiv

pæiske Tid ikke kommen, saa havde der været 10 
Minutter længere til Kl. 9, end der nu er. Er du nu 
med paa den?

– Næ!
– Ka’ du ikke forstaa, at naar man saadan paa en 

Gang skruer Klokken 10 Minutter frem, saa vupti er 
man 10 Minutter ældre, uden at man véd af det?

– Næ!
– Ka’ du ikke forstaa, at dersom jeg stjal mig til at 

skrue Arrestforvarerens Uhr 10 Minutter frem, saa 
lukker han os ud 10 Minutter før han maatte?

– Jo!
– Ja, ser du, det er den mellemevropæiske!”

Men når lovgivningsmagten sætter hele den dan-
ske befolkning i sving med selv små tidsmæssige 
justeringer, tjener det selvfølgelig et højere formål. 
Standardiseringen af tiden gjorde det grundlæg-
gende lettere at kommunikere på tværs af nationale 
grænse dragninger og kulturelle skillelinjer og 
tilpasse sig en verden, hvor uret var blevet omdrej-
ningspunkt for alt socialt liv. En verden besat af tid.

Alle mennesker var i årene forud blevet fortro-
lige med urskivens tal. De vidste, hvad klokken var, 
fæstede lid til, at andre også kendte den, og forstod, 
at den fælles tidsforståelse var en forudsætning for, 
at mennesker kunne udføre planer, så samfundet 
fungerede. Langt de fleste i en vis alder havde pr. 
1. januar 1894 lært at sætte vækkeuret til og som 
det allerførste om morgenen kigge i retning af det i 
håbet om at kunne ligge fem minutter længere uden 
at få dårlig samvittighed. De havde lært at stå op, 
gå hjemmefra og tage offentlige transportmidler på 
faste tidspunkter, skifte rute undervejs, aftale mø-
der og styre arbejdsdagen. Så kunne de nemlig nå 
at være hjemme, mødes med venner og være i seng 
til ordentlig tid, så de var friske næste morgen, når 
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vækkeuret igen gjorde opmærksom på sig selv. De 
havde lært at passe tiden.

Ved så at skrue lidt på minutviserne i lande med 
forskellige minuttal og skabe timebrede tidszoner 
gjorde man det samtidig lettere at mødes på tværs af 
steder med lokale traditioner for tidstagning og på 
tværs af landegrænser. Det var ikke helt uvæsentligt 
i en tid, hvor transportmidler tilbagelagde store af-
stande på få timer, hvor verdenshandlen havde nået 
et niveau, som ingen havde set mage til før, og hvor 
moderne telekommunikation gjorde det muligt at 
sende nyheder, ordrer og livsvigtige beskeder om på 
den anden side af kloden på få sekunder. Omtrent 
som i dag.

Virkningshistorien er omfattende. Sådan føles 
det bare ikke. For hensigten med at skabe fælles ret-
ningslinjer er jo netop at rydde hindringer af vejen, 
så man ikke længere mærker dem og derfor heller 
ikke påskønner, at de er borte. Da de første danske 
lyntog i 1930’erne suste i høj fart over Lillebælts-
broen og reducerede rejsetiden mellem Sjælland 
og Jylland ganske markant, behøvede passagererne 
ikke længere stille deres ure, når de ankom, og det 
var formentlig de færreste, der havde så meget som 
en vag erindring om dengang, hvor den slags var 
nødvendigt. På samme måde er det i dag nok heller 
ikke mange, der takker netop universaltiden for, 
at himmelrummets satellitter fungerer, og bilens 
GPS-udstyr kan gelejde folk på rette vej, fordi tiden 
er indstillet på samme måde. Det falder os ikke 
engang ind, at moderne navigation har noget med 
fælles tidsstandarder at gøre. Virkningshistorien er 
usynlig for os.

Følgevirkningerne var også usynlige for folk i 
samtiden. Det skyldes, at overgangen fra bonde-
samfund til en plads i den globaliserede verden 
ikke skete over en nat. Ændringerne kom lidt efter 

Tid er penge. Fælles 
forståelse af tid er 
en forudsætning 
for mange moderne 
erhverv. Det ved 
billetkontrolløren og 
parkeringsvagten – og 
vognmanden, der skal 
overholde hviletids-
bestemmelserne. Ellers 
vanker der bøde. Her 
tømmes et parkometer 
for kolde kontanter i 
1961. 
|| Københavns 
Stadsarkiv/copydan-
billeder.dk

10
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lidt i årene forud, og virkningen drypvist i tiden, 
der fulgte. Det giver derfor også kun mening at se 
indførelsen af universaltiden som dansk normaltid 
i januar 1894 som en betydningsfuld ændring, hvis 
man sætter den i et større og tidsmæssigt længere 
perspektiv. Nemlig som selve kulminationen på 
århundreders udvikling mod at beherske tiden og 
gøre den til noget måleligt og ensartet og tilgængelig 
for alle. Universaltiden er i det perspektiv først og 
fremmest endepunktet, et monument over et halvt 
årtusinds samliv med uret som tidsmåler. 

Dermed ikke sagt, at vores forhold til timer, mi-
nutter og sekunder derved er endelig afgjort. Selv-
om alle verdens lande i dag har tilsluttet sig univer-
saltiden, er der stadig problemer med at blive enige 
om, hvordan den skal fortolkes. Nu drejer kampen 
sig bare om millisekunderne. For universaltiden 
danner udgangspunkt for jagten på nye teknologi-
ske landvindinger, som kan udnytte den fælles og 
stadig mere præcise tidsforståelse.

Det rører nu ikke ved, at den tidsmåling, tids-
organisering og tidsdisciplin, som universaltiden 
repræsenterer, er den normaltid, vi i Danmark har 
fulgt lige siden. Derfor kan man med god ret sige, at 
vores tidsregning begynder den 1. januar 1894, og 
at datoen rummer et før og et efter. Et før og efter 
verden slog i takt.

Olsen-banden 
på rådhusuret i 
København fra 
1978-filmen Olsen-
banden går i krig. 
Dengang som nu 
diskuterede folk,
hvornår rådhus-
klokkerne helt 
præcis angav det 
nøjagtige klokkeslæt 
nytårsaften. 
Rådhusforvaltningen
svarede allerede i 
1905 et dagblad, at det 
allerførste kvarterslag 
er det, der fortæller, at 
klokken er hel. 
|| ritzau/Cinetext 
Bildarchiv
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Urtiden
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14

Tidernes 
morgen

Tik-tak, tik-tak. Sådan har tidens puls og barndom-
mens soundtrack lydt for generationer af menne-
sker. Langsomme, ensformige pendulslag med faste 
intervaller afbrudt af en snurrende lyd og en række 
klokkeslag. Men sådan har det ikke altid været.

Da den berømte italienske forfatter Dante Ali-
ghieri (1265-1321) engang spurgte en toscansk 
borger om, hvad klokken var, svarede manden, at 
det var ved den tid, hestene gik til vands. Samme 
svar kunne han have fået i enhver dansk landsby. 
For tidsopfattelsen var cyklisk. Hver morgen kun-
ne man konstatere, at solen stod op, og at alting 
begyndte forfra igen, og at mennesker og dyr gen-
tog, hvad de havde foretaget sig dagen før. Noget 
tilsvarende gjaldt måneden, som jo har navn efter 
et himmellegeme, der også har en fast cyklus. For 
ikke at tale om årets gang, hvor blomster og træer 
og trækfuglenes ankomst og afrejse, løvspring og 
løvfald, angav, hvor på sæsonen man befandt sig, og 
satte tiden i system. For i naturen sker der sjældent 
noget nyt. Alting vender tilbage.

Tiden var også elastisk. Nok var døgnet inddelt i 
morgen, middag, eftermiddag, aften og nat, men om 
sommeren var dagene lange, og om vinteren korte, 
og deres udstrækning var ikke styret af fælles ved-
tagne tidsmål, men af lys og mørke, hanegal, krea-
turernes reaktioner, skyggernes fald, sultfølelse og 
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andre praktiske erfaringer. I folkevisen om drabet 
på Den Kullede Greve i Randers i april 1340 hedder 
det, at han faldt, da ”fåret bræged og gåsen kæged 
og hanen gol på hjalde”. Han blev med andre ord 
myrdet først på morgenen, og det er jo ikke ligefrem 
en tidsangivelse, der ville gå an i en retssal nu om 
dage. Det var da også den slags upræcise og ineffek-
tive tidsangivelser, som universaltidens moderne og 
tidsbevidste samfund bevægede sig bort fra.

Det var netop i middelalderen, at tidsopfattelsen 
begyndte at ændre sig fra cyklisk til lineær og fra 
elastisk til ensartet, så tiden blev til præcist afmålte 
enheder på en lang, lige linje mellem fortid og frem-
tid. En tidsopfattelse, hvor alting var nyt og uprøvet, 
og hvor dugfriske begivenheder skabte ændringer 
i en stadig strøm, så man var nødt til at skrive hi-
storiebøger for at holde styr på dem og forstå deres 
betydning.

Det var kirken, der førte an. Kirkeklokkens 
malmtunge bim-bam, som i middelalderen gav byen 
lyd og særkende, var det første forsøg på at give tid-
en en stemme. Klokkens formål var at samle hele 
menigheden regelmæssigt og på én gang til fælles 
messe, også selvom den i begyndelsen ikke ringede 
på et særligt klokkeslæt i moderne forstand, men 
når klokkeren fik den til det. Så var der mere præ-
cision over klostrene. ”Jeg priser dig syv gange om 
dagen,” erklærer David i Bibelen, og så var munkene 
nødt til at gøre ham kunsten efter. De mange bøn-
ne- og messetider skabte behov for at kalde folk 
sammen med nøjagtigt udmålte mellemrum, ellers 
kunne man slet ikke nå at gennemføre dem, hvis 
man også skulle arbejde, spise og sove. Derfor er 
det heller ikke spor overraskende, at det er ved den 
gamle Vestervig Klosterkirke i Thy, et religiøst knu-
depunkt i middelalderens Danmark, at man finder 
Nordens ældste, bevarede tidsmåler: en solskive 
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Spildtid. Med uret 
fulgte tidsdisciplin 
og normer for godt 
tidsforbrug. Den 
flamske maler Pieter 
Bruegels maleri med 
den rammende titel 
Pisser på månen er 
malet for netop at 
illustrere et menneske 
anno 1558 i færd med 
at forspilde tiden på 
nyttesløse aktiviteter. 
|| Pieter Bruegel/
Print Collector/
Getty Images

med munkenes bede- og messetider indhugget. Ski-
ven synkroniserede munkenes liv, så de levede efter 
samme døgnrytme, for samtidighed, præcision og 
regelmæssighed var rygraden i klosterlivet.

Men ellers er solskiven ikke imponerende. Den 
kan kun vise ét eneste klokkeslæt med usvigelig 
præcision, og det er middagstid. Så står solen nem-
lig højest på himlen og i stik syd, og skyggen falder 
på det samme sted som dagen før. Resten af dagen 
kan den kun gengive tiden tilnærmelsesvist, og det 
var da også langtfra alle kirkens folk, der stillede sig 
tilfredse.

Netop klostrene i datidens Europa var hjemsted 
for munke, som forsøgte at forstå Guds skaber-
værk ved at observere, tælle, måle og veje det. Ved 
at regne sig frem til solens, månens og stjernernes 
gang hen over himmelhvælvingen fik de indblik i, 
hvordan universet er indrettet og fungerer, og for at 
holde styr på observationerne skabte de små, op-
trækkelige miniaturemodeller. En metalviser ud-
pegede solens bevægelse om jorden, og så stod man 
pludselig med en mekanisk tidsmåler.

Tidsmåleren blev kaldt et ur. Ordet er afledt af 
det latinske ”hora”, som betyder time, altså én en-
hed i en kunstig inddeling af den lyse dag i 12 – et 
dusin – lige store portioner. Tiden havde fået et 
talsprog, og under tallenes herredømme blev tiden 
en tæmmet og objektiv størrelse løsrevet fra selve 
tidsoplevelsen. Det blev begyndelsen på den tids-
inddeling, som flere hundrede år senere blev stan-
dardiseret ved indførelsen af universaltiden som 
dansk normaltid.

Men ud over at beregne solens gang viste uret 
sig også perfekt til at skematisere det sociale liv, 
fordi dets automatiske gang var i stand til at angive 
tiden overalt på døgnet. Selv i overskyet vejr og ud 
på de små timer, når solen ikke var der til at hjælpe. 
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Derfor fik de første mekaniske urværker hurtigt en 
praktisk anvendelse uden for astronomernes ver-
den.

Det første blev i 1335 opsat på domkirken i Mi-
lano, og hurtigt spredte skikken sig til tårnmurene 
rundt om i hele Norditalien. Der var ingen fælles 
standard for urenes gang, og det betød, at nogle 
af dem begyndte forfra ved solopgang, andre til 
middag og atter andre ved midnat. Det var for så 
vidt også lige meget, for det var de færreste, der 
forstod betydningen af urskiven, og mange af de 
første tårnure var slet ikke forsynet med en. Det 
var alligevel kun klokkeren, der havde brug for at 
kende tallene, så han kunne indstille uret. Resten 
lyttede til kirkeklokkerne, som de hidtil havde gjort. 
Den største forskel var altså, at menighederne blev 
tilkaldt automatisk og med en vis regelmæssighed. 
Det var med den tyske sociolog, økonom og filosof 
Karl Marx’ (1818-1883) ord den første moderne ma-
skine, der blev skabt, og som leverede en ensartet 
vare – timer – til de mange forbrugere, og det er da 
heller ikke noget problem at finde historikere, som 
i hans kølvand har hævdet, at det er med skabelsen 
af uret, man finder begyndelsen på den europæiske 
industrialisering.

I 1401 fandt den eksotiske importvare så vej til 
Danmark. Det år blev det først kendte eksemplar 
opsat på Ribe Domkirke. Herfra spredte skikken 
sig til andre egne af landet, og inden århundredet 
var omme, dukkede også de første urmagere op. 
Urværk ernes opgave var i Danmark som i udlandet 
at være en maskine for automatisk klokkeklang og 
give hver time lyd.

Den kronologiske uskyld blev snart afløst af de 
første bevidste forsøg på at opdrage borgerne til at 
anvende urene. Det ser man ved, at timebetegnel-
serne og kravet om præcision sneg sig ind i offent-
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lige dokumenter. I Roskilde blev det i 1422 tilladt 
udefrakommende at handle på byens torv, når 
klokken slog 10, og i København blev det i 1443 slået 
fast, at folk gerne måtte bevæge sig ud på gader og 
stræder om aftenen efter klokken ni. Den moderne 
tidsmaskine indvarslede en veritabel revolution, 
som historikere ikke har været sene til at beskrive 
som menneskets uafhængighedserklæring i forhold 
til solen.

Mindre begivenheder blev stadig styret med 
gamle målemetoder. I det katolske Paris skulle et æg 
koges et Ave Marias tid, mens det i det profane Lon-
don kunne klares på ”a pissing while”. Så kunne alle 
være med. Tårnurene var nemlig kun det første af 
en lang række forsøg på at disciplinere mennesker 
og styre deres adfærd ved hjælp af mekaniske tids-
målere. Til gengæld går der en lige linje herfra og 
frem til indførelsen af universaltid flere hundrede 
år senere. For det var med indførelsen af universal-
tid, at disciplineringsmissionen var tilendebragt, og 
at alle mennesker accepterede og fulgte den samme 
tid. Ovenikøbet i en grad, så de slet ikke tænkte 
over, at der fandtes andre måder at leve på.

Mester Jacob
Et menneske med et ur ved, hvad klokken er. Det 
ved mennesker med to ure til gengæld ikke altid. 
Problemet er, at ure ofte går forskelligt, og når de 
gør det, bliver de nyttesløse til sociale formål, med-
mindre man er enige om, hvilket ur man skal følge.

Universaltiden var et forsøg på at rette op på 
problemet ved at skabe en fælles tid. Det forhold, 
at den dækker hele verden, gør den i sagens natur 
til et forholdsvis nyt fænomen, men ideen om en 
verdensomspændende fællestid kommer ikke ud af 
ingenting. Behovet for en fælles forståelse af tiden 
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er nemlig lige så gammel som urene selv. Bare i en 
mindre geografisk skala.

I første halvdel af 1500-tallet havde samtlige 
domkirker og en række mindre kirker i Danmark 
anskaffet sig tårnure, og så længe der kun var et ur 
i hver by, var der intet problem. Den lokale klokker 
var herre over den lokale tid, og alle refererede til 
de samme tal og klokkeslag. Derfor gjorde det ikke 
så meget, hvis uret gik, som det selv havde lyst til. 
Langt de fleste tårnure var i øvrigt kun forsynet 
med en enkelt viser – en ’jenpeger’, som man sagde 
i Jylland – og på grund af urværkets simple indret-
ning var dens gang over skiven temmelig ujævn for 
nu at sige det mildt. Faktisk skulle den stilles hver 
eneste dag, hvis den skulle gå bare nogenlunde i 
overensstemmelse med solens gang over himlen. 
Mange klokkere var ligeglade, for andre var det en 
æressag. I Grevinge Sogn på Sjælland gik man så 
vidt som til først at anskaffe sig et tårnur til kirken 
for så fire år senere at anskaffe sig en solskive til at 
stille uret efter.

Uret leverede under alle omstændigheder mere 
præcision end tidligere, og det frigjorde tidsangi-
velserne fra de daglige tilbagevendende hændelser 
og naturens indikationer, som man jo ikke havde 
adgang til i byen på samme måde som på landet. Fra 
nu af var den fem om morgenen i købstaden, når 
klokken ringede fem gange, uanset om solen var stå-
et op, og hanen galede eller ej. På den måde havde 
byen en fælles tidsforståelse, en normaltid, og uret 
var en autoritet og sandsigerske, der gav mennesker 
mulighed for at mødes til aftalt tid.

Gudstjenester, retsmøder og auktioner begyndte 
pludselig på klokkeslæt, markederne fik fast defi-
nerede start- og sluttidspunkter, og færgesmakke-
nes afgangs- og ankomsttider blev fastlagt efter 
uret og ikke længere efter, hvornår skibene havde 
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kunder nok. Det tvang folk til at kigge op i retning 
af tårnuret. Det mekaniske urværk sikrede også, at 
klokkeren ikke ringede for tidligt til arbejde og for 
sent til fyraften og gav anledning til arbejdskonflik-
ter, og når folk kom i konflikt med loven, begyndte 
undersøgelsesdommere med at tidsfæste begiven-
hederne med timeslagene for at afprøve øjenvidner-
nes troværdighed. Også selvom klokkeslættet stadig 
undertiden og på forunderligste vis blev blandet 
sammen med den gammeldags forståelse af døgn-
rytmen, som når der i en tingbog står om et slags-
mål i 1500-tallets vintermørke Randers, at det fandt 
sted ”om Natten mellem 8 og 9”.

Normaltiden sikrede, at borgerbørn mødte i sko-
le til aftalt tid og fulgte et skema. De fik timer, som 
det hed, og det tvang latinskolelærerne til at gøre 
brug af en anden opfindelse, som indsneg sig sydfra 
sammen med uret, nemlig timeglasset. Det sørgede 
for, at undervisningstiden varede præcis så længe, 
som den skulle, og retfærdiggjorde, at børn blev 
tugtet, så det kunne mærkes i rygstykkerne, når de 
ikke respekterede tiden. Tidsdisciplinen gjorde sko-
leeleverne klar til arbejdslivet, og det blev op til uret 
at afgøre, om de havde grund til at spise, og ikke om 
de var sultne. Normaltiden gav på samme måde vag-
ten ved byporten mulighed for at se, hvor længe der 
var til næste vagtskifte, og hans afløser mulighed 
for at se, hvornår han skulle møde. Og fra bevarede 
kirkeregnskaber kan man se, at håndværksmæssigt 
arbejde begyndte at blive opgjort i arbejdstid frem 
for opgaver. Sådan voksede den moderne verden 
frem under kirkelig vejledning.

Problemet opstod først, da købstæderne fik 
mere end et ur, og de efter få timers forløb viste sig 
at gå i hvert deres tempo. Hvilken tid skulle folk så 
følge?

København var den første by, som havnede i det 
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tidsmæssige dilemma. Det tvang i 1562 magistraten 
til at udpege uret på Vor Frue Kirke, opsat året forin-
den og skyld i miseren, som det, der fremover angav 
byens officielle tid. Nu var det altså ikke længere 
kirken, men byens elite af driftige købmænd, der 
førte an i kravet om en normaltid – en tendens, som 
ifølge den franske middelalderhistoriker Jacques 
Le Goff (1924-2014) fandt sted overalt i den vestlige 
verden som udtryk for en verdsliggørelse af tiden. 
Der var nemlig penge i den. Det kunne betale sig at 
lave faste aftaler og rydde ud i spildtiden. Det blev 
så Jacob Klokkers pligt at stille uret regelmæssigt 
efter solen og andre klokkeres pligt at følge Jacobs 
ur. Ellers blev de fyret.

Mester Jacobs klokke blev Københavns første 
koordinerede normaltid. Ordningen varede frem til 
februar 1585, så slog lynet ned i kirketårnet og gjor-
de Jacob arbejdsløs, og byen henslæbte 12 år, indtil 
Helligåndskirken fik et ur, som viste sig lige så påli-
deligt. Det var oven i købet forsynet med fire skiver, 
så det kunne aflæses i alle verdenshjørner. Derfor 
blev det Københavns nye tidsstandard.

Det var også ved den lejlighed, i 1597, at byen 
indførte en normaltid for natten, når solen ikke 
længere var behjælpelig og ingen i stand til at aflæse 
kirkens urskiver i mørket. Så blev det nattevægter-
nes opgave at gå omkring og med høj røst råbe, hvad 
urværket slog, eller gentage tårnvægterens råb, når 
han fra glughullerne meddelte klokkeslættet. I de 
følgende år gjorde købstad på købstad vægterne til 
natlige urværker og levende ekkoer af kirkeurets 
normaltid. På den måde fik borgerne konstant ad-
gang til det samme klokkeslæt, og man sikrede sig, 
at de kom i seng til ordentlig tid, så de mødte friske 
og veludhvilede på arbejde den følgende morgen og 
på samme klokkeslæt som deres kolleger.

Det blev de allerførste forsøg på en standardi-
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sering af tiden i Danmark, hvor universaltiden blev 
den sidste. 

Misundelsens magt
På Rosenborg Slot findes det forunderligste urværk 
i kongeriget. Et sindrigt konstrueret og mandshøjt 
mekanisk møbel. Urskiven er forsynet med en en-
kelt viser, som til gengæld er et døgn om at nå hele 
vejen rundt, og den går med en enestående præci-
sion efter tidligere tiders forhold. Tiden varierer 
kun med omkring 10-20 minutter i døgnet. Møblet 
rummer desuden en evighedskalender og en globus, 
som angiver solens, månens og stjernernes gang 
over himmelhvælvingen.

Men ikke nok med det. På etagerne over urski-
ven kan man med en times mellemrum blive vidne 
til en række særprægede kunststykker. Med ét 
dukker de fire menneskealdre frem af deres skjul i 
den mellemste etage og slår fire kvarterslag, hvorpå 
Kristus byder sig til i etagen ovenover, inden døden 
besørger timeslagene med en knogle, og et par eng-
le slår i takt med et scepter og vender et timeglas. 
Seancen følges af en lille højtidelig pause. Så høres 
en sagte snurren, og figurerne i den nederste etage 
rører på sig. Det er de hellige tre konger, der glider 
forbi Jomfru Maria med barnet på skødet. Idet sølv-
figurerne passerer jomfruen, afleverer de et koket 
buk og spankulerer videre, og et sangværk musice-
rer under akkompagnement af en kriger på basun 
og riddere og herremænd med klokker. Hele scene-
riet afsluttes af Skt. Peters hane, som troner øverst 
oppe på tidsmøblets kuppel. Pludselig trækker den 
hovedet tilbage, basker med vingerne og udstøder 
en lyd, der engang for mange år siden formentlig 
har mindet om hanegal.

Det er skaberværket i miniaturemodel. Smukt at 
se og godt at få forstand af, men i mange henseen-
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der aldeles upraktisk og et godt udtryk for, hvordan 
private urværker i de første århundreder måske 
nok var tidsforkyndere, men først og fremmest 
luksusvarer og statussymboler. Det kunne næsten 
ikke være anderledes, når de var så store, sjældne 
og dyre. Dette faktum forekommer måske lettere 
ligegyldigt, når man ønsker at forstå, hvordan ure og 
tidsorganisering blev udbredt til Gud og hvermand, 
så de kunne få adgang til den samme normaltid. Li-
gegyldigt er det dog langtfra. Man skal nemlig aldrig 
underkende betydningen af misundelse, brødnid 
og skinsyge og hele den drivkraft, der ligger i ønsket 
om at skaffe sig noget større og mere imponerende 
end naboen. Eller i det mindste noget tilsvarende. 
Eller – hvis pengene ikke rækker – noget, der min-
der bare en smule om det, man har set, og som ad-
skiller en selv fra dem, der slet ikke har råd.

I den forstand har intet ændret sig. Tidsmålere 
hører stadigvæk til blandt de mest eftertragtede 
prestigesymboler, selvom de nu om dage oftere har 
form af brillantbesatte armbåndsure fra Schweiz. 
Formålet er under alle omstændigheder at signale-
re, at man besidder økonomisk og kulturel kapital. 
Hvis urskiven så også kan vise, hvad klokken er, så 
er det jo bare en glædelig sidegevinst.

Det fænomenale ved den slags misundelses-
maskiner er, at de skaber en bevidsthed hos andre 
mennesker om, at ure har værdi og er efterstræbel-
sesværdige goder, som man bør arbejde hårdt på at 
få fingrene i. Præcis derfor har prestigeobjekter det 
med at spredes hurtigere end nytteobjekter.

Den forunderlige tidsmaskine på Rosenborg blev 
skabt i 1594 af samtidens kendteste urmager, Isaac 
Habrecht (1544-1620), i Strasbourg. Selvom der er 
visse uklarheder i dens historie og ejerforhold, er 
der formentlig tale om det selvsamme ur, som blev 
erhvervet i brugt stand af Christian 4. (1577-1648) 
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Det er en politisk 
beslutning, hvad der 
står på urskiven. I 
1793 bestemte den 
franske regering sig 
for at inddele døgnet 
i 10 timer på hver 100 
minutter. Nogle år 
senere blev skiverne 
dog malet om igen. Her 
er det Skt. Knuds Kirke 
i Odense, som i 1949 
får genopfrisket de 
velkendte tal. 
|| Fyens Stiftstidendes 
pressefotosamling/
Odense Stadsarkiv

og i samtiden fik beskuere fra fjerne egne af verden 
til at miste mælet for siden at genvinde det, når de 
skulle skrive rejseberetninger. Det var netop for-
målet. Besøgende skulle forbavses og forundres, 
beundre og misunde. På den måde blev det unikke 
og eksklusive ur et idealbillede, som andre ønskede 
sig. Misundelsen førte til en slags nedsivning. I før-
ste omgang fra kongen og til de øverste samfundslag 
og dermed et første skridt henimod privatiseringen 
og masseudbredelsen af uret, så ethvert menneske 
ad åre fik personlig adgang til klokkeslættet.

Det er i øvrigt ikke spor tilfældigt, at netop Chri-
stian 4. anvendte uhyre summer på ure, for han var 
i tidsmæssig forstand det første moderne menneske 
i Danmark. Han var blandt de danskere, der først 
voksede op omgivet af ure, for hvem mekanisk 
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tikken var et barndomsminde, og brugen af en me-
kanisk genstand til at huske tiden en naturlig del af 
tilværelsen. Alle vi andre er så at sige spejlbilleder 
af ham, for vi har kopieret hans og samtidige stats-
overhoveders livsstil og er børn af den samme ’ur- 
civilisation’, som den italienske forfatter Umberto 
Eco (1932-2016) benævnte den. En væsentlig forkla-
ring på kongens og vores egen afhængighed af ure 
ligger netop i opdragelsen og i den punktlighed og 
effektivitet, som deres blotte tilstedeværelse med-
fører. Kongens bedstefar ansatte Danmarks første 
hofurmager og begyndte i en sen alder at interesse-
re sig for tidsmekanikken, mens forældrene opbyg-
gede en hel samling. Selv fik han som dreng et af sin 
fars rejseure med, da han begyndte i skole på Sorø 
Akademi. Så kunne han møde til tiden, planlægge 
dagen og sikre sig en ordentlig nats søvn. Senere be-
gyndte han at gå med et lommeur, som kunne hales 
op overalt og stilles efter det nærmeste tårnur. Det 
dannede mode.

I hvert fald viser samtidige fortegnelser over 
folks løsøre, at urværker i stor stil blev erhvervet af 
rigets mægtigste mænd, mens urmagere nedsatte 
sig i alle større købstæder. I 1626 var der så mange 
i København, at de optrådte som en særlig afdeling 
af Københavns smedelav, også selvom det var de 
færreste kunder, der havde råd til en udskrivning 
som adelsmanden Holger Rosenkrantz (1574-1642) 
til Rosenholm og Skafø på Djursland. I 1631 betalte 
han en urmager fra Horsens for at fremstille et stort 
ur og 10 mindre.

Sådan blev kirkens og kongens privilegier grad-
vist spredt, og det var også nødvendigt. For det giver 
ikke mening at have et ur, hvis ingen andre har ad-
gang til et. Bag den glitrende facade er ure først og 
fremmest et kommunikationsredskab til brug for 
personlig fremmøde. Uret kræver efterligninger, 
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så man kan lave aftaler, være sammen om at skabe 
profit og gøre livet så rationelt som urværket selv.

Statstiden
”Hvad er klokken?” spurgte monarken.

”Den er præcis så meget, som det måtte behage 
Deres Majestæt,” svarede kammertjeneren.

Ordudvekslingen mellem den franske kong 
 Ludvig 14. (1638-1715) og hans fordringsløse under-
såt fandt angiveligt sted i kølvandet på et langvarigt 
statsrådsmøde. Uanset sandhedsværdien så afspej-
ler den de magtbeføjelser, som Solkongen og hans 
enevældige kolleger var i besiddelse af. De havde 
monopol på at tage beslutninger om snart sagt alt 
mellem himmel og jord, og ingen var bedre skik-
ket end dem til at gennemføre nye standarder i en 
håndevending og fremme retningen imod synkro-
niseringen af menneskelivet. For standardisering 
kræver et element af autoritet og tvang.

De europæiske fyrster var i de år meget optaget 
af netop tiden og forsøgte at eliminere al forstyrren-
de teknologisk ufuldkommenhed og al kulturel og 
social afvigelse fra det synkrone liv. De anså nemlig 
med rette tidens ensartede og regelmæssige gang 
som et grundvilkår for et effektivt og velfungerende 
samfund. Derfor blev den en statsopgave. Det for-
klarer, hvorfor universaltiden siden og i de fleste 
lande blev indført ved lov.

Under hjemlige himmelstrøg begyndte det ikke 
overraskende med Solkongens danske fagfælle, 
Christian 4. Han så det uforløste potentiale, ure 
rummede som sociale styringsredskaber, og som 
han kunne udløse gennem en større grad af tids-
mæssig ensretning. Han fik opsat tårnure overalt på 
sine slotte, holdt skarpt øje med, at de fulgte tiden 
og straffede enhver afvigelse. Værst gik det ud over 
klokkeren på Frederikborgs Slot, som sov for længe 
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til at ringe klokken fem en morgen, kongen tilfæl-
digvis overnattede. Det kostede synderen seks timer 
til spot og spe iført en tønde med hul til hovedet, 
den såkaldte spanske kappe.

Kongen ansatte fem trompetere, som hver eneste 
dag, sommer og vinter, stod placeret i Blåtårn på 
Københavns Slot og blæste reveille om morgenen 
klokken fem, og når kongen gik til bords klokken 
10, og som diverterede med musik under middagen 
og til aftensmaden klokken fem. Tidsforkyndelsen 
kunne høres af de nærmeste naboer, og efterhån-
den omfattede den også byens øvrige indbyggere. 
For i Christian 4.s regeringstid fandt urværkerne 
vej til adskillige af hovedstadens offentlige bygning-
er. Der kom ure på rådhuset, på byportene og på 
universitetet, hvor det viste sin nytteværdi, fordi 
studenterne sjældent selv ejede et ur. Når klokken 
ringede hel, vidste de, at det var på tide at bevæge 
sig hjemmefra, og når det efterfølgende kvarterslag 
faldt, sad de bænket side om side, og forelæsningen 
begyndte. Det akademiske kvarter var født.

Men udbredelsen af ure skabte også kongens 
største problem. Jo flere der var, og jo flere kvali-
teter, de fandtes i, des mere afveg de fra hinanden. 
Det er ikke uden grund, at den engelske forfatter 
William Shakespeare (1564-1616) sammenlignede 
en attraktiv, men upålidelig kvinde med et ur fra 
Tyskland. Manglen på præcision hindrede byen i at 
fungere så præcist og effektivt, som kongen ønske-
de. Til sidst fik han nok, tog styrelsen fra kirken og 
magistraten og bad i 1643 i stedet sin egen klokker 
tage over. Så kunne alle fremover stille deres ure ef-
ter det kongelige på Blåtårn, for det blev rettet hver 
dag, og kongen mindede om, at undladelse medførte 
sanktioner som dem, der engang var overgået klok-
keren på Frederiksborg.

En egentlig statsregulering af tiden blev dog 
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først fuldført af Christian 5. (1646-1699), der ikke 
var sin bedstefars barnebarn for ingenting. Han var 
levende optaget af de nyeste teknikker til tidsmåling 
og sad ofte bøjet over hofurmagerens seneste frem-
bringelser for at nærstudere, hvordan de fungerede, 
mens urmageren holdt lyset for ham. En dag, da 
kongen pludselig rankede ryggen, greb ilden fat i 
hårpragten, som i løbet af få sekunder svandt ind til 
en stinkende masse, som intet statsoverhoved kun-
ne være tjent med at lufte i al offentlighed. Så han 
begyndte at gå med paryk som Solkongen selv. Ho-
vedstadens bedsteborgere fulgte moden, klippede 
lokkerne af og investerede i kunstig hårpragt. Sådan 
begyndte paryktiden i Danmark.

Men tag ikke fejl. Paryk, pudder og kalvekrøs var 
en benhård konkurrence om social status, kultive-
ret opførsel og styr på omgangsformerne. Med til 
standardudstyret hørte et lommeur, fornemmelsen 
for værdien af egen og andres tid, og evnen til at 
udsætte behov til andre tidspunkter. På den måde 
udgjorde de parykklædte herrer et modbillede til de 
taktløse naturvæsener fra landet, der med mellem-
rum kom til byen for at handle, mens de snød deres 
frostbidte næser og skjulte hårpragten – deres skid-
ne naturlokker – under huen. Men værst af alt var 
de berøvet sans for tidsmæssig præcision.

Det måtte der gøres noget ved. Ifølge den ameri-
kanske historiker David Landes (1924-2013) var uret 
nemlig en af de væsentligste forudsætninger for 
den protestantiske arbejdsetik, som havde gunstige 
vilkår i de år. I Danmark sneg den sociale kontrol 
og standardiseringen af livsformerne sig helt ind i 
lovgivningen. Med sin berømte Danske Lov fra 1683 
øgede parykkongen nemlig detaljegraden for de 
retningslinjer, som den danske befolkning måtte 
følge, og paragrafferne, som danner grundlaget for 
nutidens lovgivning, indeholder de første famlende 
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forsøg på en egentlig tidsregulering. Først og frem-
mest blev det bestemt ved lov, at alle landets klok-
kere altid skulle følge solens gang på himlen og ikke 
stille urene efter forgodtbefindende – altså præcis 
den lov, som universaltiden flere år senere afløste. 
Det var første gang, at den slags blev nedfældet på 
papir.

Da tidsstrukturering blev opfattet som et funda-
ment for den kollektive orden, bestemte loven også, 
hvornår landets klokker helt præcist måtte ringe og 
hvor længe. Efter begravelser måtte der kun ringes 
i en time, selvom de overtroiske bønder var vant til 
at hive i klokkestrengen længe og højlydt, fordi den 
såkaldte sjæleringning skræmte mørkets magter 
og sikrede den dødes sjæl fri og uhindret adgang til 
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himmeriget. Nu skulle den foregå under kontrolle-
rede former.

Loven bestemte også på hvilket præcist klokke-
slæt, præsterne måtte træde op på prædikestolen, 
og hvor længe de måtte blive deroppe. For som loven 
siger om dem:

”De skulle ej giøre deris Prædikener alt for vitløfti-
ge, og ej dem over een Time forlænge den gemeene 
Mand til Kiedsommelighed og dis mindre Opbyg-
gelse, som alt for meget paa een gang ikke fatte og 
beholde kand.”

Eller sagt på nudansk: Bønderne kedede sig bravt, 
når præsten talte for længe, og deres hjerner kunne 
kun rumme en begrænset mængde viden. Derfor 
var alt ud over en time ren spildtid. Den direkte føl-
ge var, at herrens tjenere måtte investere i timeglas 
og bringe dem med op på deres prædikestole, hvor 
menigheden så kunne få indsigt i, hvordan tidsmå-
ling fungerede i praksis og med gyldig grund gøre 
store øjne, hvis præsten ”tog et glas til”.

Det var også Danske Lov, der bestemte, at bis-
kopperne regelmæssigt skulle overhøre landets 
skoleelever, så ”ingen deris Tid i Skolen unyttig for-
spilder”. For spildtid var et onde, og det var statens 
opgave at udrydde den, så folk anvendte dagen på at 
bede og arbejde.

Tiden har været en statsopgave lige siden.

Post til tiden
Universaltiden og dens brede tidszoner fjerner 
noget af besværet ved at bevæge sig over store af-
stande. Men i 1600-tallet registrerede rejsende sjæl-
dent, at tiden skiftede, når de bevægede sig mod øst 
eller vest. Rejsetiden var for lang og lommeurene 
for unøjagtige til at registrere forskellen. Da vejene 

Tiden kan flyve, løbe 
og snegle sig afsted. 
Den kan sågar stå 
stille. Sådan føles 
det i hvert fald. Den 
personlige, subjektive 
tidsfornemmelse – 
kaldet vulgærtiden – er 
nemlig løsrevet fra den 
objektive, kronologiske 
tid. Den er afhængig 
af alder, erfaring og 
sociale forhold. 
|| H. Lykke/Odense Bys 
Museer
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var mudrede og dybe, vognene uden affjedring, og 
transporten dyr og besværlig, foretrak de fleste 
samtidig at blive hjemme. Derfor var udvekslingen 
af papirdokumenter – først og fremmest breve – den 
foretrukne måde at kommunikere og sikre handlen. 
Leveringshastighederne blev målt i uger og dage. Fx 
tog det postvognen en lille uge at tilbagelægge turen 
fra København til Hamborg. Eller rettere fem dage 
om sommeren og syv dage om vinteren.

Men forsøg viste, at en enlig rytter til hest med 
lidt god vilje var i stand til at tilbagelægge turen på 
blot 51 timer. Kunne man sikre leveringstider i så-
dan en eksprestid, ville det revolutionere samhan-
del, nyhedsformidling og stormagtspolitik, for varer 
forgår, informationer forældes, og beslutninger 
bliver taget på et øjeblik. Men skulle det realiseres, 
måtte postrytteren overholde en temmelig stram 
tidsplan.

Forsøgene blev gjort permanente i slutningen 
af parykkongens levetid. Metoden til at sikre tids-
planen var at true postrytteren med bøde og fæng-
selsstraf på op til en uge, hvis han overskred den. 
Men her løb man for første gang ind i det problem, 
at urene ikke gik synkront på tværs af riget. Tids-
forvirringen udnyttede rytterne som formildende 
omstændighed ved strafudmålingen, når de blev 
forsinket, og det blev de ofte.

Der måtte synkronisering til.
Parykkongen tog affære og bad i oktober 1696 

sine embedsmænd om at sikre en ensartet tid på 
kirkeurene i de otte danske købstæder, som postru-
ten gik igennem. Det betød, at de blev sat i gang, 
hvor de var gået i stå og reparereret og vedligeholdt 
og korrigeret regelmæssigt de steder, hvor de gik, 
som de var i humør til. Så kunne rytterne disponere 
deres tid bedst muligt. Milepæle på ruten sikrede, at 
rytterne kunne opveje tiden mod afstanden.
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Det blev det første forsøg i Danmark på at skabe 
tidszoner. Tankegangen var fuldstændig mage til 
den, der lå bag universaltiden, blot i en langt min-
dre geografisk målestok, fordi rækkevidden af dati-
dens kommunikation var tilsvarende mindre.

Den tabte tid
At udregne tid er ikke let. Især ikke, når året har 365 
dage, 5 timer, 48 minutter og 46 sekunder, og det 
krævende menneske samtidig forventer, at året har 
et helt antal dage og følger med årstiderne. 

Det satte astronomerne på lidt af en opgave. Selv 
med skudår blev året 11 minutter og 14 sekunder for 
langt, og de overskydende minutter hobede sig op. 
I løbet af nogle hundrede år blev det til adskillige 
dage. Kalenderen og solen kom helt ud af takt, så 
påske ikke længere faldt om foråret, sankthans ikke 
på årets længste dag, og vintersolhverv ikke på den 
korteste, men i begyndelsen af december.

Det var noget rod. Der var brug for at ændre i ka-
lenderen og finde tilbage til årets gang, inden som-
mer blev til vinter. Der var bare et problem. Paven 
havde allerede i 1582 vist sin handlekraft og rykket 
på dagene i den romersk-katolske verden for at ind-
hente det tabte, og efter Reformationen skulle de 
protestantiske konger og biskopper ikke nyde noget 
af at give paven indrømmelser. I over 100 år undlod 
de demonstrativt at rette i kalenderen.

Det fik bare ikke problemet til at forsvinde. 
Kalenderen kom mere og mere ud af takt, og med 
adskillige døgns forskel mellem den katolske og 
den protestantiske tid var det svært at få verden til 
at samle sig om timer, minutter og sekunder. Men 
større international handel og samkvem gjorde det 
attraktivt at gøre noget ved sagen, og den tidsglade 
parykkonge var grundigt træt af, at hans handels-
flåde ikke uden besvær kunne aftale noget med folk 
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i lande fra andre tidsregninger. Til sidst besluttede 
han at følge den tyske rigsdags eksempel og indføre 
den gregorianske kalender som i de katolske lande – 
altså nutidens problemfrie kalenderregnskab.

I praksis betød det, at man om aftenen den 18. 
februar 1700 gik i seng for at vågne igen hele 11 dage 
længere fremme i tiden. Altså den 1. marts.

Det gav en masse problemer med kontrakter, 
arbejdslønninger og fødselsdage. For ikke at tale 
om, hvad kalenderskiftet har kostet historikere af 
forvirring, misforståelser og besvær med at finde 
tilbage til, hvornår på året fortidige begivenheder 
fandt sted. Bedre stod det ikke til på landet, hvor 
der gik kludder i bøndernes egne kalendere, de så-
kaldte primstokke. Det vendte så meget op og ned 
på dage, der var forbundet med varsler og tegn, at 
ingen længere vidste, hvornår de skulle så og pløje. 
Nogle bønder var overbeviste om, at kongen havde 
stjålet kostbare dage af deres liv, og selv under trus-
ler om at bøde til statskassen fortsatte mange med 
at benytte den velkendte kalender. Til gengæld blev 
påsken igen en forårsfest, og julen kom tættere på 
midvinter til stor glæde for præsterne, mens em-
bedsstanden, de store københavnske handelshuse 
og akademikerne ikke længere risikerede at tage fejl 
af datoerne i udenrigskorrespondancen. Det blev 
kun bedre, efterhånden som flere lande fulgte det 
danske eksempel. Briterne nægtede dog at ændre 
kalenderen før 1752 skarpt efterfulgt af svensker-
ne året efter. Lad det så være ufortalt, at russerne 
nægtede at bøje sig før i 1918, og at kineserne først 
indførte systemet i 1949.

Kalenderreformen var det første og allerstørste 
skridt i retning af et egentlig internationalt samar-
bejde om tidsregningen. Den viste, at når behovet er 
til stede, og de ideologiske forskelle ikke er for store, 

Det lykkedes på få år 
at gøre en europæisk 
tidsopfattelse 
universel. Som 
kolonimagter kunne 
de vestlige lande 
nemlig uden videre 
indføre universaltiden 
næsten overalt. Her 
er det hjælpepræst 
Thue Nikolajsen 
i Uummannaq i 
Grønland. Han holder 
et ur til den lokale 
skole. Foto fra ca. 1915. 
|| Ukendt fotograf/
Arktisk Institut
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kan det lade sig gøre at indføre fælles retningslinjer 
på tværs af landegrænserne.

Nu manglede kun synkroniseringen af døgnets 
timer og minutter og alt det, der er mindre.

Kopiure
En novembernat i 1744 strandede et hollandsk skib 
på kysten mellem Rønne og Hasle på Bornholm. 
Kaptajnen og hans besætning blev reddet i land, og 
efterhånden som man også fik lasten bjærget, viste 
den sig at indeholde noget interessant. I Helsingør 
havde skibet fået fragtgods ombord, heriblandt 
fem fornemme, udenlandske standure. Fragtgodset 
skulle afleveres i Tallinn.

Urene blev sendt til tørring, rensning og repa-
ration hos øens rokkedrejere, som forstod sig på 
tandhjul og finmekanik. Et par af dem havnede 
hos brødrene Peter og Otto Arboe i Rønne, og ved 
at nørkle med lodder og tandhjul fik de to rokke-
drejere indsigt i, hvordan ure fungerer. Brødrene 
kopierede, hvad de så. Først i træ og senere i jern og 
messing. Til sidst byggede de deres egne pendulure 
med time- og minutviser. Bornholmeruret var født.

Urene var langtfra de fineste eller nøjagtigste på 
markedet. Til gengæld var de billige. Arbejdslønnin-
ger og leveomkostninger var nemlig lavere på Born-
holm end andre steder i landet. I den forstand var 
øen Udkantsdanmark, og toldlisterne viser, at der 
allerede efter et par år blev udført ure fra øen. 

Ifølge opgørelserne over, hvad folk efterlader sig 
ved deres død – de såkaldte skifteforretninger – var 
der sjældent ure i danske middelklassehjem om-
kring 1750, men nu hvor skippere tog bornholmer-
urene med på sejlturen til de forskellige østersøhav-
ne, blev de sat i serieproduktion, og der opstod en 
hel industri. Fra en butik i Laksegade i København 
kunne man fra 1761 købe bornholmerure, som kun 
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skulle trækkes op en gang om ugen. De var nydeligt 
indpakket i malede og forgyldte bokse af træ, så de 
fremstod præsentable, og så børn ikke kom i klem-
me i tandhjulene eller blev viklet ind i lodder og 
trisser. Flere butikker fulgte efter, til stor irritation 
for Københavns Urmagerlav, som var sat i verden for 
at højne kvaliteten.

Lavet klagede over, at byen blev oversvømmet 
af billige seriefremstillede kopiprodukter. Det kom 
der nu ikke noget ud af. Tværtimod. Regeringen fik 
øje på de foretagsomme bornholmere og potentialet 
i at gøre deres spotvarer til allemandseje. For uret 
og den tidsdisciplin, der fulgte med, var – som en 
avisskribent gjorde opmærksom på – en af verdens-
historiens væsentligste opfindelser, fordi den gjorde 
samfundet effektivt overalt, hvor de vandt indpas. 
Derfor skulle de bornholmske urmagere hjælpes til 
at gøre urene endnu billigere.

Naturvidenskabsmanden H.C. Ørsted (1777-1851) 
fik de bornholmske urmagere organiseret i en for-
ening, og Det Kongelige Landhusholdningsselskab 
udlovede en dusør til den bornholmer, der indleve-
rede det ur, som solgte i det største antal og til alle 
samfundslag. Vinderen var en urmager fra Rønne. 
Hans ur var simplere, havde lettere lodder og korte-
re pendulsving. På den måde forvandlede de store 
kolosser sig til røverkøb i miniatureformat og fandt 
vej til en række middelklassehjem, hvor det så blev 
husfaderens faste opgave at agere hjemmets klokker 
hver søndag, stille viserne på urskiven og trække i 
lodderne, så ingen sov for længe om morgenen.

En tilsvarende udvikling overgik standurets 
bærbare lillebror, lommeuret. Dets udbredelse 
rummede kimen til en sand revolution. For med det 
blev uret ikke bare privatiseret, men også individu-
aliseret og en regulator for dagliglivets bevægelser. 
Med det blev ethvert menneske herre over sin egen 
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tid. Det var bare de færreste, der havde råd til de-
res eget. Der var nemlig tale om dyre luksusvarer 
importeret fra Storbritannien, Nederlandene, Fran-
krig, Schweiz og Tyskland, mens de hjemlige ur-
magere indskrænkede sig til at indgravere navn og 
bosted og reparere uret, når det gik i stykker.

Men så kom en lokal urmager ved navn Jørgen 
Jørgensen (1745-1811) på den idé at gøre bornholm-
erne kunsten efter og sætte dem i serieproduktion. 
På en rejse i udlandet satte han sig ind i fabrikation 
af lommeure og moderne forretningsmetoder, og 
han mente, at han sagtens kunne konkurrere med 
de udenlandske priser. Han fik kongens støtte og 
åbnede i 1775 en fabrik med over 20 medarbejdere i 
Østergade i København. Den synkrone arbejdstid og 
massefremstillingen af ensartede fjedre og tandhjul 
gjorde priserne små.

Hvis man læser datidens aviser, er man ikke i 
tvivl om lommeurenes udbredelse og popularitet. 
Udbredelsen banede nemlig vej for en ny erhvervs-
gruppe: urtyvene. Disse tidsrøvere fandt ud af, at 
små ure er lette at stjæle, smugle væk fra gernings-
stedet og afsætte til andre mennesker. Eksemplerne 
fra midten af 1770’erne og frem er mange: En snedig 
lommetyv, der haler et stort sølvlommeur med stål-
kæde op af en bedsteborgers frakke ved Holmens 
Bro. En koldblodig person, der sniger sig ind på 
Regensen og snupper et ur, mens ejeren ligger og 
sover i samme rum. En dristig kollega, der tømmer 
et helt lager af lommeure i en urmagerbutik på 
Christianshavn. 

Uge for uge og måned for måned kan man læse, 
hvordan tyvene bliver sande mestre i at udnytte 
trængslen på skydebanen og mylderet på Nytorv og 
tilrane sig dusinvis af de let omsættelige tidsmaski-
ner i ædelmetal. Der blev simpelthen stjålet ure fra 
Skidenstræde til Comediehuset.
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Folk kunne ikke leve uden tiden lige ved hånden, 
og på den måde gik det til, at ikke bare bornholmer-
uret, men også lommeuret frem mod 1800 blev en 
del af middelklasseborgerens faste inventar.

De billige danske kopiure demokratiserede ti-
den, så den kunne følges af store dele af befolknin-
gen.

Greenwich Mean Time
Ved kysterne findes pejlemærker og landkendinger. 
På det åbne hav er der til gengæld ingen, så der må 
man regne sin position ud på andre måder. Bredde-
graden kan man finde frem til ved hjælp af solens 
højde på himlen midt på dagen. Vanskeligere forhol-
der det sig med længdegraden. I århundreder anede 
søfolk faktisk ikke, hvor langt de var sejlet mod øst 
eller vest, og utallige grundstødninger og forlis var 
udløst af, at de tog fejl.

Men så udlovede den britiske regering en beløn-
ning på at finde frem til en sikker metode. Det gav 
gevinst. I 1760’erne skabte briten John Harrison 
(1693-1776) et mekanisk ur – kronometeret – som 
kunne tages med på havet. Harrisons ure var uden 
sidestykke de mest præcise ure nogensinde og tabte 
kun fem sekunder på 80 dage. Det gjorde det muligt 
med stor præcision at fastslå, hvor langt man var 
sejlet mod øst eller vest på verdenshavene. Man 
vidste nemlig allerede, at solen flyttede sig en time, 
hver gang man bevægede sig 15 længdegrader. Så 
når Harrisons søure viste, hvad klokken var ved 
Royal Observatory i Greenwich, og man sammenlig-
nede klokkeslættet med middagssolen på himlen, 
vidste man præcis, hvor man befandt sig. For første 
gang kunne man tegne præcise kort og sejle uden 
om rev og klippeskær. Tidsforskellen havde fået en 
praktisk og positiv betydning, og ure blev seriøse 
instrumenter i skibsfarten.
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Greenwichtid blev uundværlig til navigation. Der 
var bare et problem. Søurene var enormt dyre, og 
det var langtfra alle skibe, der havde råd til at tage 
et med ombord, selvom det kostede menneskeliv at 
lade være. I Danmark gik der sport i at skabe et, der 
var billigere, og i 1780’erne og 1790’erne blev ure sej-
let på tværs af verdenshavene for at teste, om de gik 
præcist på trods af vind, vejr og luftfugtighed. De 
forskellige ’tidsrejser’ skuffede. Det var ikke sådan 
at gøre Harrison kunsten efter.

Til gengæld havde man fået et verdensomspæn-
dende tidssystem foræret. Det blev benyttet af folk 
på havet uanset nationalitet, efterhånden som de 
skaffede sig et søur. Inden århundredet var omme, 
gjaldt Greenwich Mean Time overalt på de store 
oceaner og skabte en fællestid, som snart også om-
fattede danske farvande.

Universaltiden var født.

So ein Ding
På markedsdagene onsdag og lørdag var københav-
nerne i slutningen af 1700-tallet vidner til et forun-
derligt fænomen. Når tiden nærmede sig middag, 
standsede folk op på gaden, tog uret frem af lom-
men og stirrede i retning af Rundetårn. Et splitflag 
kom til syne i stangen på tårnets top. På slaget 12 
blev der med banken på ruden givet tegn inde fra 
tårnet til flagkarlen. Så blev der trukket i snoren, og 
flaget blev sænket igen. I samme splitsekund fik de 
opmærksomme lommeursejere travlt med at dreje 
og synkronisere tiden. Urene blev lagt tilbage i lom-
men, og folk genoptog hverdagstravlheden.

Det var Christian 7.s livlæge, Johann Friedrich 
Struensee (1737-1772), der i sin iver for at effektivi-
sere det danske samfund ikke alene afskaffede 22 
arbejdsfri helligdage, men kopierede de ordnede 
britiske forhold og gav astronomerne i Det Kongeli-
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ge Observatorium i Rundetårn eneret på ’den auto-
riserede tid’ i København. Det inkluderede pligten 
til at meddele byens indbyggere, hvad klokken var 
slået.

Struensees initiativ var udtryk for en tvingen-
de nødvendighed. De københavnske lommeure 
var i 1772 nemlig så nøjagtige, at deres ejere ikke 
længere stolede på byens 10-12 offentlige ure, der 
ofte var gamle. Det visuelle tidssignal på toppen af 
Rundetårn var til gengæld den mest præcise fælles-
tid, København nogensinde havde haft. De mange 
skibsbesætninger kunne også se det. De skulle bare 
huske at trække omkring 50 minutter fra på deres 
søure. Så fik de Greenwichtid.

At tiden blev udregnet med usvigelig præcision 
af en dygtig kongelig astronom, er nu ikke det afgø-
rende. Nok så væsentlig er kritikken, der fulgte. For 
der var noget, der ikke stemte. Kunderne begyndte 
at opsøge lokale urmagere for at klage over, at deres 
præcisionsure gik uregelmæssigt, så de uafladeligt 
måtte stille viserne frem og tilbage på urskiven, når 
astronomerne hejste flaget.

Men hvordan forklarer man en kunde, at der i 
virkeligheden ikke er noget i vejen med uret, men 
derimod med solen?

Det kan nemlig godt være, at urets runde form 
skulle afspejle solens bane, men så var den heller 
ikke mere naturtro. For solen følger ikke en jævn, 
cirkelrund bane om jorden. Den er ellipseformet, og 
det betyder, at solen rykker lidt hurtigere på nogle 
tidspunkter af året end på andre. Derfor var døgn-
ets længde forskellig fra dag til dag. Faktisk passede 
uret kun med solen fire gange om året, resten af 
tiden var det enten forud eller bagud. Mellem febru-
ar og oktober var der helt op til en halv times forskel 
på døgnets længde. Det var ganske enkelt umuligt at 
skabe ure, der fulgte solens uregelmæssige gang, og 
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de præcise ure betød, at der måtte rykkes i viserne i 
en uendelighed.

Urmagerne krævede, at astronomerne i Runde-
tårn satte sig ned og udregnede en ’mean time’ – en 
abstrakt gennemsnitstid for et døgn, som svarede til 
den i Greenwich. Men det ville astronomerne ikke. 
Kampen om den rette tid udspandt sig i årevis og fik 
først en ende i 1784, da observatoriets chefastronom 
døde, og hans efterfølger kastede de gamle måle-
metoder på tidens mødding. Fra nu af blev det sæd-
vanlige middagssignal fra Rundetårn ikke længere 
givet, når solen stod højest på himlen, men efter en 
kunstigt udregnet middeltid. Udregningsmetoden 
betød, at middeltiden i februar tog over et kvarter 
af den solangivne middag og kastede det over på 
formiddagen, og følgen blev, at solen var oppe en 
halv time længere om eftermiddagen end om for-
middagen. Omvendt i oktober, hvor der manglede et 
kvarter til middag, når solen stod  højest på himlen. 
Til gengæld gik uret uforandret året rundt.

Præcis som i Greenwich.

Generaloptrækkeren
For at sikre en synkron middeltid i hele hovedstad-
en ansatte staten en mand med den flotte titel: 
Generalinspektør for den Offentlige Tidsmåling i 
København.

Den første var Jørgen Jørgensen, manden med 
lommeursfabrikken. Han var i mellemtiden blevet 
kongelig hofurmager, gik med paryk og kalvekrøs 
som sin arbejdsgiver og havde ovenikøbet taget 
navneforandring til det tyskklingende navn Jürgen 
Jürgensen. Det lød finere.

Når han alligevel gik rundt i de kongelige slotte 
og trak ure op og korrigerede visere, kunne han pas-
sende inkludere hovedstadens offentlige ure. Med 
til opgaven hørte et astronomisk pendulur.
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Så kunne Jürgensen tage middeltiden med sig 
fra Rundetårn og ud på gader og stræder for at 
kontrollere og tilrette viserne. Hvis et kirkeur ikke 
fulgte tiden, bragte han det straks til standsning og 
lod det først gå igen, når den ansvarlige myndighed 
havde foretaget en reparation.

Den nidkære Jürgensen var opsat på, at køben-
havnerne også efter hans død skulle sikres en tro-
værdig synkrontid, og intet var mere oplagt end, 
at han selv stod for oplæringen af sin efterfølger. 
Spørgsmålet var bare, hvem af sønnerne der skulle 
have æren.

Han fæstede sin lid til den ældste, Urban (1776-
1830). Sønnike deltog i 1798 i konkurrencen om et 
nyoprettet rejsestipendium mod kollegaen, urma-
geren og guldsmeden Niels Heidenreich (1761-1844), 
som havde specialiseret sig i at masseproducere 
urfjedre, tandhjul og visere. Men Niels havde siddet 
inde for falskmøntneri, og det gav Urban en fordel. 
Han rejste til Schweiz for at lære den finere urma-
gerkunst, mens Niels måtte klare sig på anden vis og 
brød ind i kongens kunstkammer og stjal Guldhor-
nene i 1802.

Efter hjemkomsten var det meningen, at Urban 
skulle overtage lommeursfabrikken og den fine 
titel. Men drengen havde fået griller. Han udgav i 
1805 bogen Regler for Tidens nøjagtige Afmaaling 
ved Uhre, der blev et internationalt standardværk 
og lagde grunden til, at han som den første danske 
håndværker blev optaget i Videnskabernes Selskab. 
Ved at nørkle med finmekanikken lykkedes det ham 
i 1811 at skabe et søur, som med usvigelig sikkerhed 
kunne udregne skibenes position på verdenshave-
ne. Derfor fik han travlt med at producere ure til 
den danske flåde og sikre, at de store handelsskibe 
nåede sikkert frem og tilbage mellem Danmark, 
Vestindien, Afrika, Indien og Kina på Greenwich 
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Mean Time – og han blev udnævnt til kongelig søur-
mager.

Heldigvis havde den gamle generalinspektør 
 andre sønner. En af dem hed Jørgen (1780-1841). 
Men han var udstyret med en vildskab, eventyrlyst 
og udlængsel, som gjorde det umuligt for ham at 
samle sig om tandhjul, fjedre og tidens nøjagtighed. 
Så han blev sendt på langfart for at bruge urene i 
praksis. Skæbnen bragte ham til Island, hvor han i 
juni 1809 begik statskup mod sin fars arbejdsgiver 
og udnævnte sig selv som Islands konge. I løbet 
af sin korte regeringstid indførte han adskillige 
dekret er, som skulle styre landet i retning af demo-
krati og selvstændighed. Han indførte også et nati-
onalflag: et blåt flag med tre hvide klipfisk. Dermed 
satte han godt og grundigt streg under, at det ikke 
blev ham, der overtog den fine titel. I stedet blev 
han eksporteret til Tasmanien som straffefange. 
Her gjorde han sig bemærket som opdagelsesrejsen-
de og levede af en arv, guld- og sølvure, som han fik 
tilsendt fra København.

Sådan gik det til, at generalinspektørens tredje 
søn, Frederik, i 1811 overtog både urfabrik og titel. 
Hvervet tog han mindst lige så seriøst, og han be-
kendtgjorde løbende i avisen, når offentlige ure blev 
sat ud af drift, fordi de ikke gik i harmoni med de 
øvrige. Enkelte af dem voldte særligt besvær. Ikke 
mindst dem på Vor Frue Kirke, hvis uregelmæssig-
hed ifølge den nye inspektør skyldtes: 

”at de blive passede af en Mand, der i højeste Maa-
de er uefterrettelig og drikfældig og hvem det har 
været mig vanskelig at bortfjerne, idet han just nye-
ligen er blevet hædret med Dannebrogsordenen, 
hvorfor det ville have været mere end sædvanlig 
 paafaldende, om jeg under saadanne Omstændig-
heder var gaaet frem imod ham efter Fortjeneste.”
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Det var også Frederik Jürgensens opgave at holde 
øje med de nye bornholmerure, som i oktober 1842 
blev opstillet i bomhusene ved Københavns porte 
for at angive det tidspunkt, hvor der skulle betales 
passagepenge. Byens borgere benyttede flittigt ure-
ne, der blev oplyst af tranlygter om aftenen og nat-
ten, så folk kunne aflæse dem døgnet rundt.

Frederik var som sin far indstillet på, at titler-
ne skulle gå i arv, og valget var let. For der var kun 
én mulighed. Den spinkle, rødblonde og fregnede 
dreng Fritz blev sendt til Schweiz og Frankrig, hvor 
han led af hjemve og slog tiden ihjel ved at udgive 
lærde afhandlinger om urmageri, selvom han meget 
hellere ville være kunstmaler.

Det blev, som hans far havde bestemt. I januar 
1843 overtog den 24-årige Fritz Jürgensen (1818-
1863) butikken i Østergade, titlen som Kongelig 
Hofurmager og Generalinspektør for den Offentlige 
Tidsmåling i København. Han skabte tandhjul og 
perpendikler og rensede folks urglas under lige 
dele ængstelighed, tristesse og nervøse anfald. Lige 
indtil han i 1848 gav op og overdrog den daglige 
ledelse af virksomhed en til en kompagnon. Af øko-
nomiske og familiære grunde beholdt han jobbet 
som hofurmager og generalinspektør – et hverv, 
som i et muntert øjeblik fik ham til at betegne sig 
som Generaloptrækker og Offer for Tidsmålingen i 
København.

Resten af tiden røg han pibe, tømte toddyglas og 
skabte en række finurlige kunstværker. Herunder 
danmarkshistoriens første tegneserie og små vig-
netter fulde af bidende ironi og sans for selvhøjtide-
lighed og selvbedrag i hovedstadens småborgerlige 
univers. Til sidst slog han sig helt på flasken og døde 
af tuberkulose i marts 1863 blot 44 år gammel.

Det blev generaloptrækkerembedets endeligt.
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Tidens tyranni
Uret udfører den samme procedure igen og igen, og 
rytmen og regelmæssigheden smitter og sniger sig 
ind overalt. Det kunne man konstatere i de danske 
købstæder og på godser, herregårde og præstegår-
de med mekaniske tidsmålere. Men for det store 
flertal af befolkningen i mindre gårde, husmands-
steder og arbejderboliger var det så som så med 
følgevirkning erne. Selv et halvt årtusind efter intro-
duktionen af de første ure benyttede de sig ikke af 
dem.

Det skorter da heller ikke på beskrivelser af de 
enfoldige og ukultiverede landboere, der var ”dum-
me som Østers” og, ligesom deres fremmeste re-

”Gud! Stødte De Dem?” 
Rundetårn angav 
Københavns normaltid 
ved hjælp af splitflaget. 
Derudover blev 
tårnet flittigt brugt til 
selvmordsforsøg. Det 
blev ofte ved forsøget, 
for der var ikke langt 
nok ned. Tegning af 
hofurmager Fritz 
Jürgensen. 
|| Wikimedia Commons
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præsentanter, molboerne, ifølge et smædeskrift fra 
1780 var blottet for ethvert kendskab til mekaniske 
tidsmålere:

”Nogle Molboer fandt en Dag et Lommeuhr, tog det 
op og hørte det dikke, hvorfor de troede, at Fanden 
sad i det. Den modigste af dem tog en Sten og knuste 
Uhret, som nu laa på Jorden, og da det var hørt op 
med at dikke, sagde han stolt: ’Saa I det? Om jeg ikke 
lærte ham at tie stille!”

Skal man tro den nordsjællandske præst Joachim 
Junge (1760-1823), var latterliggørelsen helt på sin 
plads. Bønderne var komplet uforstående over for 
den mekaniske tidsopfattelse, henviste i stedet til 
naturfænomener og kendte ikke engang til datoer, 
”thi med Tal, denne Maalestok for et Folks Kultur, er 
Bonden ikke meget for at befatte sig med.” Det gjor-
de dem lige så tilbagestående som småbørn og ek-
sotiske naturmennesker. For som de ræsonnerede: 
Hvis den femte time kan falde i mørke om vinteren 
og i lys om sommeren, hvordan i alverden kan man 
så påstå, at det er den samme tid på dagen?

Dokumenter fra omkring år 1800 bekræfter, at 
ure var uhyre sjældne rundt om i landets landbo-
stuer. For bønderne indbyrdes var manglen ikke 
noget problem. Konflikterne opstod først, når folk 
med forskellige tidsopfattelser mødtes. De fleste 
herregårde havde nemlig skaffet sig urværker og 
oplærte alle i husholdningen i at aflæse dem, så de 
kunne arbejde sammen om opgaver til aftalt tid. 
Men når bønderne i omegnen havde ærinder på 
herregård ene, forstod de ikke tallenes betydning, 
og det gav problemer. En ældre mand på Horsens-
egnen fortalte engang folkemindesamleren Evald 
Tang Kristensen (1843-1929), hvad der skete, når 
fæstebønderne skulle udføre deres pligtarbejde på 
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den lokale Rask Hovedgård. De blev nemlig bedt om 
at møde ved porten til en bestemt tid om morgenen:

”Men dengang havde de jo ingen Klokker [ure], og 
det gjaldt om ikke at komme for silde, for saa tog 
Ladefogeden imod dem i Porten og pryglede dem, 
og saa viste han dem op i Borggaarden. Der havde 
Tjeneren Lov til at gaa ud og prygle dem bagefter, og 
omsider kom Naadigherren selv ud på Trappen, og 
saa pryglede han dem ogsaa.”

Først hen imod midten af 1800-tallet ændrede 
forholdet til uret sig. Lysten til at kopiere, hvad her-
remanden havde, drev de mest velbeslåede bønder 
til at investere i et af de billige bornholmerure. På 
den måde gik det til, at den mekaniske tidsmåler 
fandt vej til de danske bønderstuer, også uden at 
husstandens beboere nødvendigvis vidste, hvordan 
urskiven skulle aflæses. Da en kone fra Ørum Djurs 
omkring 1840 fik et ur foræret af sin stedsøn og blev 
spurgt om, hvad klokken var, lød svaret: 

”Den lange viser er ved køkkendøren, og den 
korte hænger lige ned.”

De fire urtider
Engang havde enhver flække sin egen normaltid. I 
hvert fald indtil en institution med navnet Den Dan-
ske Gradmåling så dagens lys.

Astronomiprofessor Heinrich Christian Schu-
macher (1780-1850) ledede i september 1824 en bri-
tisk havekspedition, som ved hjælp af 36 kronome-
tre udregnede den præcise længdeforskel mellem 
Greenwich og det danske rige. Gradmålingen kunne 
bruges til at tegne præcise kort og måle afstande og 
tidsforskelle.

Det var i de år, postvæsenet indsatte en række 
hurtige diligencer, som tilbagelagde en mil på et par 
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timer og sikrede kunderne hurtigere leveringstider. 
Det fik generalpostdirektøren til at interessere sig 
for gradmålingen. Så han bad i 1837 Schumacher om 
at rejse med højest mulig fart ad de nye postruter 
og udregne de præcise ankomst- og afgangstider. 
Opgaven var så vigtig, at alle andre vogne – også dili-
gencerne selv – måtte køre ind til siden, når profes-
soren kom kørende med måleudstyret i sin lukkede, 
grå vogn.

Hver gang han nåede rådhuset eller kirken i en 
købstad, blev transporttiden noteret, og der blev 
foretaget en præcis gradmåling, som angav lokaltid-
en. Så kunne man regne forholdet ud og skrive den 
i køreplanen. Mange steder var det første gang, at 
den lokale tid var udregnet så præcist, og de stedlige 
myndigheder fik beredvilligt tilbudt resultatet.

Målingerne viste, at når klokken var 12 i Køben-

Tidsspilde er 
pengespild. Efter 
århundreders tilløb 
blev byboernes 
tidsforståelse 
langt om længe delt 
af befolkningen 
på landet, hvor 
urmagerhåndværket 
tiltrak de fingersnilde. 
Her er det urmager 
Peter L. Petersen 
og hustru ved deres 
landsbyudsalg i 
Bastrup ved Vamdrup. 
Foto fra ca. 1920. 
|| Lokalhistorisk Arkiv 
i Vamdrup
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havn, manglede der endnu to minutter i Frede-
rikssund, Roskilde og Stubbekøbing, otte minutter 
i Skagen, på Samsø og i Svendborg, ni minutter i 
Aarhus, 17 minutter i Lemvig, Ringkøbing og Hjer-
ting og 18 minutter ved Blåvandshuk. Til gengæld 
var det 10 minutter siden, der havde været middag 
på det østlige Bornholm. Der var altså omkring en 
halv times forskel på, hvornår kirkeklokken ringede 
i den østlige og vestlige del af Danmark. Da Køben-
havn kørte efter middeltid, og provinsbyerne efter 
den lokale soltid, var forskellene ofte endnu større, 
og da klokkerne heller ikke var lige så nøjeregnende 
som astronomerne i Rundetårn, gav det nogle pænt 
store afvigelser.

Nu blev alle postførere forsynet med raffinerede 
selvoptrukne postfølgeure, og de præcise diligencer 
indvarslede en mentalitetsændring. I et avisind-
læg fra 1846 kan man læse en klage over, at uret i 
 Viborg Domkirke, selve rettesnoren for byens tid, 
var næsten en time efter den rigtige lokaltid. Tid-
ligere havde de færreste bemærket den slags, men 
diligencekuskens præcise trut i posthornet, når han 
ankom, gav indbyggerne en bevidsthed om præci-
sion. Derfor blev uret rettet til den præcise lokaltid, 
og alting var godt.

Men så kom statstelegrafen.
Den første forbindelse blev indviet i februar 1854 

og løb hele vejen fra Helsingør til Hamborg med 
stationer undervejs i alle større byer. Tre år senere 
blev der åbnet telegrafstationer i andre byer – også 
i Viborg.

Nu begyndte forvirringen. For telegrafen betjen-
te sig af elektromagnetiske signaler, der bevægede 
sig med lysets hastighed, og kommunikationen 
medførte nogle hændelser, som var ganske be-
synderlige for folk. I det øjeblik, elektriciteten for 
gennem telegrafledningen, nåede et telegram, der 
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blev sendt fra København lige over middag, Viborg 
allerede før middag. Altså tilsyneladende flere mi-
nutter, før det var afsendt.

En sådan mærkværdighed styrkede ikke lige-
frem tilliden til den nye opfindelse og skabte pro-
blemer. Fx begyndte arbejdstiden i de forskellige 
byer på forskellige tidspunkter. Når telegrafisterne 
om morgenen dukkede op og bemandede stationen 
i Viborg, havde deres kolleger i København allerede 
ventet et lille kvarters tid. Det duede ikke. Derfor 
annoncerede telegrafstationen i avisen, at man 
fremover fulgte uret på telegrafstationen i Køben-
havn, hvor statstelegrafens hovedkontor lå. Ifølge 
telegraftid var det altså middag, når klokken var 
12.12.39 ifølge Viborgs lokaltid.

Hver dag blev der sendt et signal fra stationen i 
København til samtlige stationer i landet, hvor man 
i kraft af den lynhurtige forbindelse modtog det 
samtidig og stillede urene efter det. Dermed havde 
telegrafvæsenet fået sit problem løst, men skabt et 
andet problem. Nu skulle man holde rede på både 
lokaltid og telegraftid.

Men det skulle blive værre endnu.
Postvæsenet ville nemlig også have sin egen tid. 

Generalpostdirektøren besluttede, at den skulle 
følge Københavns tid, og fra efteråret 1858 blev 
posturene stillet efter telegrafurene. Det gjorde det 
meget lettere at lave køreplaner. Men tiden gjaldt 
ikke overalt. I Jylland skulle der lægges 10 minut-
ter til på grund af den vestligere beliggenhed. Det 
gjorde straks posttiden populær, og flere jyske byer 
bekendtgjorde, at urene på de kommunale byg-
ninger fremover blev stillet efter den. Blandt andet 
i Randers. I hvert fald annoncerede kommunalbe-
styrelsen i 1859, at byens offentlige ure overgik til 
posttid, men medarbejderen misforstod opgaven 
og skabte forvirring ved at angive den sjællandske 
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posttid, dvs. uden tidsforskellen, og dermed reelt 
telegraftiden.

Andre steder skabte posttiden også forvirring. 
Fx i området omkring Lillebælt. For købstæderne 
på Fyn fulgte Københavns posttid, mens byerne i 
Jylland fulgte den særlige jyske posttid, sådan som 
avisen Fædrelandet gjorde opmærksom på:

”Skjønt det i Virkelighed er Middag i Fredericia 
og Middelfart i eet og samme Øieblik, saa sparker 
Postcomptoiret dog ad dette Factum og decreterer, 
at man i Middelfart skal løgnstraffe Solen med et 
Plus af 11½ Minutter, i Fredericia med et Minus af 
1½ Minut, saa at begge Steder, der i Virkeligheden 
ligge under én og samme Meridian, faae en postalsk 
Længdedifference à 2½ Grader. Er det muligt at 
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tilbagelægge afstanden mellem begge Stæder i 10 
Minutter, saa vil en Mand, der afreiser fra Mid-
delfart, finde, at Postuhret i Fredericia, ved hans 
Ankomst dertil, viser akkurat det Selvsamme, som 
Postuhret i Middelfart viste, da han afgik derfra.”

Bedre så det ikke ud i Grenaa, som ifølge landkort-
ene ligger længere mod øst end Nyborg, men som 
på grund af den nye jyske posttid tilsyneladende lå 
meget vestligere.

I Viborg betød den, at posthusets ur gik de 
reglementerede 10 minutter efter telegraftiden og 
tilnærmede sig den lokale Viborgtid. Ifølge posttid 
faldt middagen altså, når klokken var 12.02 ifølge 
Viborgs lokaltid, og i et forsøg på at skabe en stan-
dard i byen bekendtgjorde klokkeren ved Viborg 
Domkirke, at tårnuret fra og med april 1861 ville 
følge posttiden. Det betød, at byen nu havde tre for-
skellige tidsangivelser.

Men det skulle blive værre endnu.
På det tidspunkt var de første jernbanelinjer 

nemlig allerede anlagt i hertugdømmerne og på 
Sjælland. At køre på skinner var som at flyve, som 
eventyrdigteren H.C. Andersen (1805-1875) beskrev 
oplevelsen, for skinnerne gjorde det behageligt 
som aldrig før at bevæge sig over lange afstande. Så 
længe en dagsrejse ikke oversteg 50 kilometer, skab-
te de lokale tidsregninger ingen problemer. Men 
med en gennemsnitsfart på 30 kilometer i timen 
forholdt det sig anderledes, så da jernbanelinjen 
efterhånden blev forlænget fra København og hele 
vejen til Korsør, opdagede de rejsende, at der gjaldt 
en ny tid ved snart sagt enhver station. Det betød 
også, at de første tog tilsyneladende kørte hurtigt 
vestpå og langsommere den modsatte vej.

Tidsforskellen gjorde det vanskeligt at udregne 
afgangstider, ankomsttider, rejsetider og overfarts-

Efterhånden som 
Danmark blev 
forbundet med den 
øvrige verden gennem 
kobbertråd, føltes 
den pludselig meget 
mindre. Med ure på 
væggen og elektrisk 
belysning kunne 
telegrafisterne i 
udlandsafdelingen 
på Fredericia 
Telegrafstation arbejde 
i døgndrift. Her er de i 
fuld sving i 1908.
|| Lokalhistorisk 
Arkiv ved Museerne i 
Fredericia
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tider, og den skabte usikkerhed hos de rejsende. 
Helt ufarlig var den heller ikke. For sporene skulle 
trafikeres med minuttets præcision og i fuldkom-
men overensstemmelse med tidstabellerne, og 
kørehastigheden og opholdene på stationer og i 
vigespor måtte ikke ændres, så rejsetiden blev for-
længet. Ellers risikerede man, at togene kolliderede. 
Alvoren viste sig, når tidsforsinkelser skabt af sne, 
forkerte sporskifter, jordskred og løsgående kreatu-
rer førte til farlige situationer.

Jernbanen gjorde en standardisering af tiden 
tvingende nødvendig. Derfor besluttede Det Sjæl-
landske Jernbaneselskab at indføre en ny fællestid: 
jernbanetiden. Fra nu af gjaldt Københavns tid 
overalt, og det afspejlede sig straks i køreplanernes 
afgangs- og ankomsttider.

Men i 1862 kom jernbanen også til Fyn og 
Jylland, og man etablerede i den forbindelse De 
Jydsk-Fyenske Statsbaner. Selskabet fungerede som 
en uafhængig enhed og nægtede at følge tidsangi-
velserne fra København. Så da man allerede året 
efter lagde en linje til Viborg, benyttede man i første 
omgang lokaltiderne. Tager man et kig i kør eplanen, 
tog en tur fra Viborg til Randers derfor en time 
og 35 minutter at tilbagelægge, men fem minutter 
mere den modsatte vej på grund af tidsforskellen. 
Køreplanerne må have været et sandt mareridt at 
fremstille.

Det var dog tidsforskellen mellem banerne øst 
og vest for Storebælt, der tiltrak sig størst negativ 
opmærksomhed, og for at tilpasse tiderne indførte 
man allerede samme år en særlig jysk-fynsk jern-
banetid. Ifølge den skulle man trække 10 minutter 
fra byens tid – uanset i hvilken by man steg på toget. 
Ifølge jysk-fynsk jernbanetid var det altså middag, 
når klokken var 12.10 ifølge Viborgs lokaltid.

Det skabte stor forvirring. Fx besluttede Viborg 
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Domkirke i april 1865 efter fire års forløb at forlade 
posttiden og følge den jysk-fynske jernbanetid. Men 
det fortrød man åbenbart hurtigt, for allerede i no-
vember samme år gik man over til telegraftid. Klok-
keren havde travlt.

Andre provinsbyer fulgte tiderne lige så vilkår-
ligt. Fx klamrede biskoppen i Aarhus sig i alle årene 
standhaftigt til den velkendte lokaltid, og alligevel 
slap hans sognebørn ikke for problemerne. Domkir-
keuret var nemlig af den gamle slags, med kun en 
enkelt viser, og det fik folk til at vende sig mod ure-
ne på posthuset, telegrafstationen og banegården. 
Som om det ikke var nok, måtte byens borgere tage 
højde for den særlige omstændighed, at de kongeli-
ge postdampskibe fulgte jernbanetiden på Sjælland.

Forvirringen var total.

Tid og acceleration er 
uløseligt forbundet. 
I juli 1913 blev et 
eksprestog forsinket i 
Fredericia og forsøgte 
at indhente den 
tabte tid ved at køre 
hurtigere end tilladt. 
Kort efter at toget 
passerede Bramming 
Station, kørte det af 
sporet. I alt 15 personer 
omkom.
|| Bramming 
Egnsmuseum
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Nationaltiden
De mange klokkeslæt skabte frustration for togpas-
sagerer, telegrafkunder og brevafsendere. Aviserne 
bragte skrækkelige historier om brude, der ventede 
forgæves på deres udkårne, som fulgte en anden 
tidsregning, og butikker tilbød lommeure med et 
ekstra sæt visere.

Til sidst tog jernbaneselskaberne affære og be-
sluttede, at køreplanerne i hele landet skulle følge 
den københavnske tid. Da de andre statsinstitution-
er også var trætte af forvirringen, blev man enige 
om, at det nok var bedst at ensrette alle tiderne på 
én gang. Sådan gik det til, at posttid, jernbanetid 
og telegraftid i 1866 blev synkroniseret efter 
Københavns tid.

Der blev altså indført en slags nationaltid, men 
på trods af gode argumenter blev den ikke et offi-
cielt lovkrav. Det betød, at urene i landsognene fort-
sat fulgte den lokale soltid. Men efterhånden som 
jernbanen nåede selv mindre byer og tvang alle rej-
sende til at være punktlige, skabte den også mange 
steder på landet et tvingende behov for at vide, hvad 
klokken helt præcist var. At togene ikke ventede på 
nogen, måtte en soldat sande, da han var hjemme 
på orlov på Hjørringegnen i sommeren 1878 og drog 
til den nærmeste stationsby for at tage toget tilbage 
til Frederikshavn. Allerede på landevejen i udkant-
en af stationsbyen hørte han lokomotivets fløjte 
melde afgang, og han måtte spurte for at nå med. 
Han nåede ombord lige akkurat i det øjeblik, toget 
satte i bevægelse. Ikke et øjeblik var spildt. Men da 
han kom indenfor, faldt han død om. Først da toget 
nogle minutter senere nåede Hæstrup Station, lyk-
kedes det togpersonalet at bringe ham til live igen. 
Mon ikke han holdt bedre styr på forskellen mellem 
lokaltiden og Københavns tid fremover?

Mange landboere tog til marked i den nærmeste 
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købstad og bragte den præcise københavnske tid 
med tilbage til landsbyen, og efterhånden som flere 
lokalbaner banede vej for dampende og sprutten-
de lokomotiver med gods og passagervogne i faste 
intervaller, begyndte folk at stille urene efter dem. 
Det skabte snart forventning om, at andre sider 
af tilværelsen fungerede med samme præcision. 
Postbude og brødvogne fik faste ruter og tider, så 
landboerne kunne være hjemme og tage imod. For-
udsigeligheden gav dem mulighed for at organisere 
deres liv i et helt andet omfang end hidtil. Der blev 
indkaldt til møder i brugsforeninger, mejerier og 
landboforeninger til faste klokkeslæt, og en hel an-
delsbevægelse bestående af moderne, tidsbevidste 
bønder dukkede op. Bøndernes leder – Venstres 
stærke mand, J.C. Christensen (1856-1930) fra Stadil 
i Vestjylland – var selve idealbilledet. ”Vi sad sam-
men i Finansudvalget i 9 Aar, og aldrig nogensinde 
mindes jeg, at Formanden kom blot 5 Minutter for 
sent,” erindrede en rigsdagskollega siden hans op-
træden. ”Der var det samme Særkende over ham: 
Præcished i alle Forhold.”

Men efterhånden som folk på landet i stigende 
grad fandt det mest praktisk at indrette sig efter 
Københavns tid, kom der rod i tidsregningerne. Ikke 
mindst om søndagen. Det fik en jysk landsbypræst 
til at henvende sig til Kirke- og Undervisningsmini-
steriet og klage sin nød:

”Siden Jernbanerne blev indført i Jylland har en 
Forvirring indsneget sig i den kirkelige Tidsregning, 
idet nogle Præster berammer Gudstjenesten og de 
kirkelige Handlinger efter Københavns Tid, andre 
efter den virkelige lokale Tid, atter andre snart 
efter den Ene og snart efter den Anden. Dette for-
anlediger en del Usikkerhed og Tidsspilde, maaske 
tillige en dermed følgende Lunkenhed for deltagelse 



58 INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

i Gudstjenesten. Jeg tror derfor, at det ville være 
gavnligt, om det høje Ministerium ville fastsætte én 
af de to Tidsregninger som Norm i det kirkelige.”

Tidsforvirringen betød, at sognefolk i det meste af 
Vestjylland hver søndag måtte vente et kvarters tid 
på hinanden i kirken, inden man kunne begynde 
gudstjenesten med god samvittighed.

Rigsdagspolitikerne besluttede sig for at gøre 
noget ved problemet. Da tidsforskellen i Danmark 
var 27 minutter mellem øst og vest, foreslog justits-
minister Johannes Nellemann (1831-1906) en fæl-
les tid, der tog sit udgangspunkt et centralt sted i 
landet. Den løsning havde man valgt i Sverige. Her 
var stregen trukket gennem den 15. længdegrad fra 
Greenwich, altså lige midt gennem Bornholm. Så 
langt mod øst ville de danske ministre trods alt ikke 
trække stregen. Endnu. Biskopperne var mindre 
skeptiske og foreslog, at man stillede kirkeurene 
efter jernbanernes tid, når nu flere og flere benytte-
de tog. Rigsdagspolitikerne fulgte rådet, og så havde 
alle i Danmark – også bornholmerne – fremover at 
rette sig efter Københavns middeltid, så klokken var 
12 i hele landet, når den var 12 i hovedstaden.

Tiden fulgte herefter solen over Det Kongelige 
Observatorium, som nu lå ved Botanisk Have i Kø-
benhavn, hvor den dagligt blev udmålt af astrono-
miprofessor Thorvald Nicolai Thiele (1838-1910) og 
angivet på observatoriets hovedur. For første gang 
nogensinde var der nu én officiel, fælles nationaltid 
for hele Danmark, og for første gang nogensinde 
skete kirkeringningens markering af nattens begyn-
delse og afslutning samtidig overalt.

Den nye lov bragte orden i sagerne. Sådan da.

Morstid
Sneen lå som en dyne over Danmark i februar 
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1880. Gader lå øde hen, og kirkeure frøs fast i 
snestormen, mens tåge og frost lagde sig tungt på 
telegrafledningerne. Da toget fra Kalundborg en 
dag passerede Slagelse Landevej, fik rystelserne en 
telegrafpæl til at vælte ud over banelegemet, hvor 
den tilisede ledning viklede sig om lokomotivet og 
bragte det til standsning. I bælterne så det ikke bed-
re ud. Drivis samlede sig i store masser, spærrede i 
sejlrenderne og hindrede dampskibsforbindelsen 
mellem Nyborg og Korsør i at sejle regelmæssigt. 
Nogle havne blev helt lukket for trafik. Naturkræf-
terne lagde arm med kulturens frembringelser.

Midt i det hele kom den nye lov.
Politikerne ville egentlig helst vente med at 

indføre loven, til den gamle almanak løb ud ved års-
skiftet. Men så fandt embedsmændene en gammel 
bestemmelse i Danske Lov, som krævede, at kirke-
urene altid skulle følge solen. Bestemmelsen blev 
overtrådt i stor stil, og det kunne man jo ikke bare 
stiltiende være vidne til. Derfor trådte tidsændring-
en i kraft med øjeblikkelig virkning.

Nationaltiden var let at indføre de steder, der 
lå lige nord og syd for København, fx i Helsingør og 
ved Møns Klint. Faktisk behøvede ingen der at gøre 
noget. Vanskeligere var det mod øst og vest. I Skagen 
skulle viserne rykkes frem med syv minutter og 47 
sekunder, i Odense otte minutter og 45 sekunder 
og ved Blåvandshuk med lige omkring 18 minutter, 
mens man i Nexø allerede havde holdt middag og 
måtte rykke viserne hele 10 minutter og 15 sekunder 
tilbage. Det betød, at solen ikke længere stod op på 
samme klokkeslæt overalt, men at man fremover 
måtte kigge i almanakken for at finde de forskellige 
op- og nedgangstider rundt om i landet.

Midt i vinterkaosset var det bare de færreste, der 
lagde mærke til den pludselige lovændring. Der gik 
flere dage, før de første aviser overhovedet begyndte 
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at omtale den. Først i slutningen af måneden mod-
tog præster og kirkeejere en kopi af loven, og først i 
marts blev biskopperne pålagt at forsyne alle kirke-
bygninger i deres stift med et påmalet tal, der angav 
forskellen mellem stedets lokaltid og landets nye 
fællestid. Det nægtede langt de fleste.

Manglen på information skabte adskillige små 
tidslommer. I Nykøbing på Mors var det kun de 
mest opvakte avislæsere, der opdagede omtalen af 
nationaltiden i Morsø Folkeblad – med tre måneders 
forsinkelse:

”Herefter maa enhver, der skal møde paa offentlige 
Kontorer eller gjøre Brug af Post- og Jernbanevæs-
net, være belavet paa, hvis man vil være sikker paa 
ikke at komme for sent, at møde 1 Minut tidligere 
for hver 3 Mil, hans Opholdssted ligger Vest for 
 Kjøbenhavn. Den, der stiller sit Uhr efter Solned-
gang, hvilket er meget almindeligt paa Landet, maa, 
hvis han ikke alt ved det, og han bryder sig om at føl-
ge med Tiden, søge Oplysning om, hvor langt hans 
Opholdssted ligger Vest for Kjøbenhavn, for derefter 
at beregne, hvor mange Minutter Uhret maa stilles 
foran Soltiden.”

Det krævede mindst en studentereksamen at ind-
stille lommeuret. I praksis var der da heller ingen, 
der tog notits af ændringen. I øvrigt var det i Nykø-
bing en komplet umulighed at gennemføre den, for 
kobbertaget på byens nye kirke var utæt med det 
resultat, at urværkets jerndele var rustet i vinterens 
løb, mens frosten havde fået smeltevandet til at fry-
se til is og uret til at gå i stykker.

Hen på foråret ventede man stadig på, at en ur-
mager fik tårnuret skilt ad, smurt og repareret, og 
nu da tidsbevidsthedens væsentligste værktøj ikke 
fungerede, kom borgerne på Mors aldrig rigtig til 
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at forstå, at nationaltiden var indført. Længe var 
det slet ikke noget problem. Folk stillede bare uret 
efter damppiben på Morsø Jernstøberi, som fløjtede 
i henhold til direktørens lommeur. Det var byens 
nøjagtigste lommeur.

Men så en dag i foråret 1887 rejste direktør Niels 
Andreas Christensen fra Nykøbing og tog sit kro-
nometer med. Som erstatning gav han støberne 
et simpelt ur, som blev stillet efter solens gang på 
himlen, og en dag skete det. Byens ure var uenige, og 
fabrikker og kirkeklokker annoncerede fyraften til 
forskellig tid.

”Vi har to Tidsregninger,” udbrød et lokalt by-
rådsmedlem, da man var samlet til møde. Det var 
der heldigvis råd for. Byrådet kunne jo bare indføre 
en ny normaltid, og man kunne passende følge jern-
baneuret, der fulgte Københavns tid.

Forslaget fik et andet byrådsmedlem til at ran-
sage sin hukommelse. For var det ikke noget med, 
at der allerede var en lov om, at Københavns tid var 
normaltid for hele landet? Den tid gjaldt vel i prin-
cippet også for Mors?

Kommunalbestyrelsen i Nykøbing fik travlt med 
at undersøge sagen, og det stod snart klart, at tiden 
på Mors i årevis havde været bagefter tiden i resten 
af landet. Som om det ikke var nok, viste undersø-
gelsen af de tidsmæssige uregelmæssigheder også, 
at kirkeuret – som igen var kommet i omdrejninger 
– var hele 10 minutter bagefter rådhusuret. Eller 
som et tredje byrådsmedlem forklarede: ”En Gang 
imellem sætter en Ugle sig på Viserne, og så går det 
enten i staa eller løber løbsk.”

Resultatet blev, at man også på Mors – med syv 
års forsinkelse – rettede byens ure, så de fulgte den 
danske nationaltid.
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Tid at spilde
Klokken var halv tre om natten, da natteroen blev 
brudt. Det lød som en salve fra et skydevåben. Folk 
ilede fra sidegaderne og til Københavns Hovedba-
negård for at se, hvad der foregik. Gerningsmanden 
var som sunket i jorden, og ofre fandt man ingen af. 
Det eneste synlige bevis på aktivitet var syv patron-
er. Ladningen var fyret af i retning af stationsuret.

En halv time senere lød nye brag efterfulgt af 
glas, der splintredes. Denne gang fra Amagertorv. 
Urmager Carl Ranchs bybud tumlede søvndrukken 
hen til vinduet for at se, hvad der foregik. Denne 
gang var det urmagerbutikkens store udstillingsvin-
due på hjørnet af Østergade og Købmagergade, sky-
deriet var gået ud over. I skinnet fra den elektriske 
butiksbelysning konstaterede man, at målet var det 
enorme kronometer i butikken. ”Vi mødes under 
Ranchs ur” var nærmest en talemåde, for det var 
Københavns centrum for stævnemøder. Det var her, 
man aften efter aften fandt neglebidende unger-
svende skulende nervøst i retning af den sorte viser, 
før deres udkårne kom dem i møde, og de forsvandt 
sammen gennem Strøgets menneskevrimmel. Det 
var her, at købelystne familier delte sig omkring 
juletid og aftalte at mødes igen, når gaverne var 
pakket ind – hvilket netop var tilfældet i dagene 
omkring skyderiet i december 1886.

Af de fem kugler havde to boret sig ind gennem 
den tommetykke spejlglasrude med en afstand, 
der fik dem til at minde om et par briller omgivet 
af uigennemsigtige, blinkende revner i stråleform. 
Den ene havde knust glasmontren omkring det be-
rømte kronometer, men glasset havde taget fra, og 
uret gik lige så upåklageligt, som det altid gjorde.

Der lød igen skud. Denne gang på Kongens 
Nytorv. Målet var de tre ure, som sidder i tårnbyg-
ningen til højre for Hotel d’Angleterre. Men afstand-
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en var for stor. Småklynger af folk samlede sig i nat-
temørket. Hvad i alverden var det for et menneske, 
der betragtede tiden som sin værste fjende? Det var 
et mysterium, men måske ikke helt uventet i en pe-
riode af danmarkshistorien, hvor uret havde invade-
ret alle dele af menneskelivet. Aldrig før havde dets 
tidsangivelser været så dominerende. Mekaniske 
tidsmålere var synlige fra næsten hvert et gadehjør-
ne og kom dagligt til udtryk i en lang række kunstigt 
frembragte lyde. Alene i en by som Aarhus var der 
domkirkens ringning, togenes afgangssignaler, 
retræten på rytterkasernen og de mange fabriksfløj-
ter, der kaldte arbejderne til dagens gerning, meldte 
middagspause og fløjtede fyraften.

Fabriksfløjten var måske ikke nær så synlig 

Skudår. I 1894, 
få uger efter at 
Danmark tilsluttede 
sig universaltiden, 
sprang en bombe ud 
for Royal Observatory 
i Greenwich, London. 
Det var en anarkistisk 
protest mod statslig 
og international 
ensretning. Her er det 
tyske skud mod det 
ikoniske ur på Odense 
Rådhus i 1943. 
|| O. Nørmark/Odense 
Bys Museer
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som de offentlige ure, men alligevel noget nær det 
ultimative symbol på den moderne verdens tidsbe-
sættelse. Den var nemlig en moralsk maskine, som 
med sit lydsignal var i stand til at få hele arbejds-
sjak til at møde rettidigt om morgenen, samle sig 
om masseproduktion og holde pauser til fastlagte 
tider, så der ikke gik kludder i arbejdsprocesserne. 
Fløjten symboliserede alt det, som den moderne 
industrialiserede verden grundlæggende handlede 
om, nemlig acceleration, effektivisering og vækst. 
Med den skete der ifølge den britiske historiker E.P. 
Thompson (1924-1993) en ændring hos arbejderen, 
så den førindustrielle bevidsthed, som var opgave-
styret, blev udskiftet med en moderne bevidsthed, 
som var strengt tidsstyret.

Efterhånden som gasbelysning gjorde det muligt 
at arbejde i døgndrift, blev også natten taget i brug, 
og i forbindelse med treholdsskiftene var kontrol-
uret en snedig indretning, som sikrede punktlighed 
og pålidelighed og ubarmhjertigt røbede enhver 
pligtforsømmelse, selvom chefen ikke var til stede. 
Helsingørsgades Sukkerraffinaderi i København var 
blandt de første fabrikker, der indførte dem. Herfra 
sneg de sig ind i andre brancher, så der blev købt 
kontrolure til droskekuske og vareudbringere for at 
sikre, at de overholdt deres aftaler. Selv på Køben-
havns Slot tvang et kontrolur hver nat den kongelige 
brandvagt til at gå en runde hver time. Officielt for 
at opdage og slukke ild, men i praksis for at finde 
frem til de nøgler, som var ophængt i forskellige 
rum på ruten. Når vagten proppede nøglen i uret, 
afsatte den et mærke i den papirstrimmel, som 
fulgte uret. Så kunne slotsforvalteren om morgenen 
danne sig et overblik over, hvornår vagten havde 
udført sin tjeneste, hvilken rute han havde fulgt, og 
hvad han havde forsømt.

Ved en udstilling af nye opfindelser i 1880’ernes 
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København havde indsenderne med stor forkær-
lighed kastet sig over kontrolure, og journalisterne 
bed mærke i, at man skrev sit navn på en lap papir 
og stemplede det i en maskine om morgenen, når 
man mødte ind og igen, når man gik hjem. Så vidste 
direktøren på minuttal, hvilken løn man havde krav 
på. Stempelmaskinen var født.

Tankegangen førte lige lukt til specialisering 
og samlebåndsarbejde. De rationelle, mekaniske 
og tidsafmålte arbejdsgange gav direktøren større 
profit og gjorde arbejderne mere rastløse, nervøse 
og syge. Men det var nu langtfra skidt alt sammen. 
I en vis forstand gik fabriksfløjten, kontrolurene 
og stempelmaskinerne hånd i hånd med socialist-

Under tidens 
herredømme. 
Intet var over og 
ved siden af uret i 
aftapningshallen på 
Carlsberg i Valby. Kun 
ved at møde præcist, 
udforme opgaverne 
jævnt og koordineret 
og holde pauser på 
samme tid kunne 
bryggeriarbejderne 
producere 
konkurrencedygtige 
samlebåndsøl. 
|| Københavns 
 Museum/copydan-
billeder.dk
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ernes profetier om arbejdstidens forkortning og 
lønnens forhøjelse. Forudsætningen var bare, at de 
ikke tilføjede virksomheden noget tab. En effekti-
vitetsfremmende metode var at lade folk arbejde 
på akkord fremfor på timeløn, så kampen mod ar-
bejdsgiveren i højere grad blev en kamp mod tiden. 
Eller som den amerikanske historieprofessor Lewis 
Mumford (1895-1990) engang formulerede det: ”Den 
væsentligste af de opfindelser, som ligger til grund 
for den moderne industrielle epoke, er ikke damp-
maskinen, men uret.”

Kampen om tiden gav anledning til strejker og 
lockouter og førte til ferielovgivning, helligdagslov-
givning og lukkelov, som sikrede, at både arbejds-
givere og arbejdstagere fik deres ligelige del af de 
dyrebare minutter. Dampfløjten markerede skellet, 
og derfor symboliserede netop den arbejdernes 
slaveforhold til tiden. Skulle man være i tvivl, kunne 
enhver forsikre sig om det i minutterne lige efter, at 
den havde lydt, når horder af folk i blåt arbejdstøj 
var ved at falde over hinanden for at komme først 
ud gennem fabriksporten.

Tidsjaget blev fulgt op i aviser og ugeblade med 
moralsk opbyggelige historier om at være tidsbe-
vidst og præcis i alle livets forhold. Man kunne fx 
læse om en mand, der havde problemer med at 
komme op om morgenen, indtil han fik det gode råd 
at sætte sit ur en time frem og altid betragte urets 
tid som den eneste rigtige. På den måde afstak de to 
uanseelige nåle på lommeuret vejen til succes.

For hvor værdighed i antikkens Grækenland var 
uforenelig med hastværk, var tidspres et tegn på 
menneskeværd i den moderne verden. For der er 
travlhed det samme som vigtighed – i bedste fald 
uundværlighed.

Brygger Carl Jacobsen (1842-1914) gik så langt 
som til at sætte et monument over tidens manende 
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tidsfilosofi. Det hænger den dag i dag på væggen i 
den kontor- og laboratoriebygning, han fik opført 
på Carlsberg i Valby. ”Forret dit Ærind, gaa hurtig 
bort! Husk Tid er Penge og Tiden er kort”, står der. 
Hans bryggerkollega Philip W. Heymann (1837-1893) 
stod ikke tilbage. Stærkt inspireret af nye amerikan-
ske forretningsmetoder målte han, hvor lang tid det 
tog ansatte at forrette deres nødtørft, trak så nogle 
sekunder fra og lod bagefter en bemærkning falde, 
hver gang de overskred normen.

Tidsdisciplinen og optimeringsmoralen sneg sig 
med ind i fritidslivet, idet lønmodtagere ubevidst 
overførte forholdene fra arbejdspladsen og skabte 
en verden helt uden spildtid. En verden, hvor det 
var en synd at fordrive den dyrebare tid med gab, 
trillen tommefingre og forsøg på at slå den ihjel. 
Hvor langsommelighed blev mødt med utålmodig 
skulen i retning af det nærmeste ur, hvor orden og 
punktlighed blev vægtet højt i bøger om børneop-
dragelse, og hvor politiske modstandere nedgjorde 
socialisternes inddeling af døgnet som otte timer til 
at arbejde i, otte timer til at drikke i og otte timer til 
at sove rusen ud i. For den møjsommeligt opsparede 
fritid måtte for alt i verden ikke være en tom, ubesat 
og meningsløs tid.

På den måde gik det til, at uret fik tildelt rol-
len som det instrument, der også kunne bibringe 
 fritiden mening. Først og fremmest i form af kon-
kurrenceidræt som cykelløb, roning og kapsejlads, 
der blev populært fra 1880’erne, og hvor stopure 
blev taget i anvendelse for at måle starttider, mel-
lemtider, omgangstider og sluttider. Det satte ud-
øverne under tidspres, så de kunne overgå sig selv 
og hinanden, kvalificere sig, vinde og sætte rekorder 
– alt det, der blev ophøjet som det ypperste ideal 
med indførelsen af de moderne Olympiske Lege i 
1896.
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Men tilbage til skudattentaterne på Københavns 
ure. Hen på morgenen observerede en politibetjent 
en ung mand med et glatløbet jagtgevær i Nyhavn. 
Betjenten bad ungersvenden følge med på station-
en i Pilestræde, og under afhøringen bekendte 
han sine synder. ”Urskytten”, som sladderpressen 
hurtigt døbte ham, var en snedkerlærling ved navn 
Ejlert Nicolaj Malmgren (1865-1937). Om aftenen 
havde han forladt sit kammer i et baghus på Nørre-
brogade med det ene formål at tage livet af national-
tiden. Han stod nemlig uden arbejde og var blevet 
alt det, som samfundet ikke brød sig om. Sulten og 
forkommen ønskede han nu kun at blive arresteret, 
fordi det offentlige så ville forsyne ham med mad. 

Urskytten fik sin vilje. Han blev låst inde og skaf-
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fede sig nogle dage med sikre forsyninger af vand 
og brød. Det var ganske vist ikke lykkedes ham at 
tage livet af Danmarks nationaltid, men forsøget var 
alvorligt nok. For nationaltiden var landets økono-
miske og sociale livsnerve, og uret en uundværlig 
bestanddel af ethvert menneskes liv, uanset hvor i 
landet man boede. Som Vendsyssel Tidende udtrykte 
det:

”Hvad Uhret er for os, turde tilstrækkeligt fremgaa 
af, at ethvert levende Væsen maa have et Uhr, saa 
snart det naar det Tidspunkt, Fjortenaarsalderen, 
da man en Gang har besluttet at antage det for et 
Menneske, skjønt Herren skal vide, at det er det 
mest umenneskelige Stadium i de flestes Liv.”

Standardiseringen
Universel standardisering gør alting enkelt og 
gennemskueligt og fremmer kommunikationen og 
sammenhængskraften i verden. Det var filosofien 
bag de internationale organisationer, som opstod 
i anden halvdel af 1800-tallet i erkendelse af, at 
samkvemmet mellem verdensdele var større end 
nogensinde før.

Den Internationale Telegrafunion fra 1865 skab-
te fælles standarder for morsekoder, teknisk udstyr 
og betaling. Så kunne man problemfrit tale og hand-
le med hinanden på tværs af lande og kontinenter. 
Verdenspostforeningen fra 1874 skabte ensartede 
takster og behandling af post uanset nationalitet. 
Så kunne man problemløst sende og modtage breve 
fra nær og fjern. Det Internationale Bureau for Mål 
og Vægt fra 1875 fremmede på samme måde fælles 
måle enheder, som gjorde det lettere at handle over-
alt. Læg hertil alle de mange andre organisationer, 
fx inden for jernbanetrafikken, som gjorde det lette-
re at bevæge sig uden for sin egen ravnekrog.

Tidens jag. En uge har 
168 timer, og heraf 
sover vi i gennemsnit 
56 og går på arbejde i 37. 
Der går også tid med at 
tage tøj på, lave mad og 
lade sig transportere. 
Resten er fritid. Men 
selv den er stramt 
tidsstyret. Her kapgang 
på tid i idrætsklubben 
Silkeborg Fremad ca. 
1905. 
|| Silkeborg Arkiv
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Nationaltiden gjorde tidsregningen uproblema-
tisk inden for rigets egne grænser, men den virkede 
allerede forældet i en tid, hvor folk kunne gennem-
fare Europa i tog hurtigere, end postvognene før 
kunne nå fra København til Lolland-Falster, og hvor 
det var omtrent lige så let at komme til Amerika, 
som det engang havde været at drage fra Køben-
havn til Aarhus. Ulemperne viste sig allerede ved 
landegrænsen. Ganske vist havde man også indført 
nationaltider i Frankrig, Schweiz, Østrig-Ungarn 
og Sverige, men de indbyrdes forhold var svære at 
regne ud. Mellem Danmark og Sverige måtte man 
tage højde for lidt over 10 minutters tidsforskel, når 
færgen gik til Malmø, og i Tyskland kørte man sta-
dig efter de lokale tider. Da den danske nationaltid 
fulgte solen i København, betød det, at man ved at 
træde over grænsen til Slesvig-Holsten måtte ændre 
uret med mellem 10 og 12 minutter, alt efter hvor 
man overskred den. Kørte man med tog på tværs af 
Tyskland, blev tidsforskellene endnu større.

Lyntoget fra Paris til Konstantinopel, nutidens 
Istanbul, passerede 10 forskellige nationale og regi-
onale tidszoner, mens togpersonalet fra Skt. Peters-
borg til Paris måtte stille urene hele 25 gange for at 
følge den gældende jernbanetid. Dampskibene på 
Bodensee måtte dagligt forholde sig til tiderne i de 
fem lande, der grænsede op til den.

Værst stod det nu til i USA, hvor ethvert jernba-
neselskab frit anvendte sine egne tider. Det betød, 
at landet rummede 75 forskellige tidsstandarder. 
Alene på den korte jernbanelinje mellem New York 
og Philadelphia kørte man efter syv forskellige 
tid er, og i St. Louis, som var jernbaneknudepunkt 
for seks forskellige jernbaneforvaltninger, hav-
de man problemet med lige så mange forskellige 
tidsregning er. Det gjorde det vanskeligt at skifte tog 
og ikke ganske ufarligt for passagererne. Mellem 
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Washington DC og San Francisco måtte man i prin-
cippet justere uret over 200 gange.

Telegraflinjerne fik kun tidsforskellene til at 
fremstå endnu mere besynderlige. I kraft af Det 
Store Nordiske Telegraf-Selskab spillede Danmark 
ovenikøbet en fremtrædende rolle i installationen 
og driften af nye kabler, og det gjorde København til 
centrum for en stor del af verdenskommunikation-
en. Det skabte både en fornemmelse af global sam-
tidighed og et komplekst kaos, når telegrafisterne 
skulle holde styr på tiden på tværs af verden. For 
når klokken var 12.00 i København, var den 13.11 i 
Skt. Petersborg og 11.09 i London. Og når der var 
middag i London, var klokken 12.51 i Rom, 7.24 i New 
York og 21.18 i Yokohama.

Der var behov for at få indført et fælles system 
for hele jordkloden, og det var, af gode grunde, 
amerikanerne, der tog initiativet. I 1883 besluttede 
repræsentanter for landets 700 jernbaneselskaber 
at indføre zonetid efter Greenwichtid. Greenwich 
vandt kapløbet, fordi størstedelen af verdenshand-
len var afhængig af søkort, der allerede anvendte 
Greenwich som udgangspunkt, og tiden havde også 
sat sig aftryk i de almanakker, som jernbanens folk 
kendte.

Beslutningen satte gang i en bevægelse. Helt af-
gørende var Den Internationale Meridiankonferen-
ce i Washington DC i oktober det følgende år. Her 
blev Greenwich også af det internationale samfund 
erklæret som nulpunkt for al tidsmåling. På den 
måde gik det til, at den internationale søfartstid 
blev til universaltid, efterhånden som landene til-
sluttede sig de fælles retningslinjer.

Som i USA var det i Danmark jernbanens folk, 
der gik forrest. Generaldirektøren for De Danske 
Statsbaner ønskede at lette samfærdslen med ud-
landet, og forslaget fandt kun modstandere blandt 
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astronomerne i Det Kongelige Observatorium, som 
stod foran at miste monopolet som nationens tids-
mæssige sandhedsgivere. I marts 1893 tilsluttede 
Danmark sig derfor den mellemeuropæiske tid, 
der jo blev indført med virkning fra årsskiftet. Alle 
mennesker i Danmark justerede deres ure med 
knap 10 minutter for at komme i takt med resten af 
verden. Sådan gik det til, at Gudhjems lokaltid, som 
i 14 år havde været dømt ude, blev centrum for den 
nye måde at forstå tiden på. 

Aldrig har flere 
bevæget sig frit over 
store afstande – nu 
omgivet af flere 
hundrede kilo jern og 
gummi. Privatbilismen 
skabte fra 1935 
massiv trafik på Lille-
bæltsbroen mellem 
Jylland og Fyn, og med 
universaltid, afstand 
og speedometer 
kunne man let regne 
rejsetiden ud. 
|| Peter Honoré/
Lokalhistorisk Arkiv 
ved Museerne i 
Fredericia
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Efter-
tiden
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Hugget i 
granit

På den sydligste del af Bornholm, ikke langt fra 
Dueodde, ligger en lille sten i rød hammergranit 
med indhugget kors. Stenen markerer det præcise 
skæringspunkt mellem den 15. længdegrad og den 
55. nordlige breddegrad og er den eneste fysiske 
markering af længdegraden, som siden januar 1894 
har bestemt tiden i Danmark. Her er ingen observa-
torier, ingen markeringer ved middagstid og ingen 
astronomer i miles omkreds, for længdegraden er 
bare en streg på et landkort.

Til gengæld er det herfra og hele vejen op langs 
længdelinjen til stranden lidt sydøst for Gudhjem, 
at man ved selvsyn kan forsikre sig om, at det er på 
Bornholm, man som det eneste sted i landet kan 
stille uret efter solen med en tilnærmelsesvis præ-
cision. I hvert fald nogle dage om året. For univer-
saltiden er netop et stykke skrivebordsarbejde, en 
gennemsnitstid, som tager højde for, at solens bane 
er uregelmæssig. Derfor må man ofte lægge tid til 
eller trække fra. Det har fjernet menneskets tidsfor-
ståelse fra solen, så selv bornholmerne må slå efter 
på internettet eller i tidsforskelslisten i avisen, når 
de vil vide, hvornår solen står op og går ned. 

Den moderne verdens tidsopfattelse blev ikke 
indført på én gang, men kom gradvist snigende, 
uden at nogen rigtigt lagde mærke til den. Derfor 
har universaltiden ingen erindringshistorie af be-
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tydning. Dens historie er snarere en glemselshisto-
rie, et kollektivt hukommelsestab, som til gengæld 
forundrer folk, når en historiker i ny og næ træk-
ker eksempler på fortidens tidsforvirring frem af 
glemslen, udødeliggør dem i en bog eller minder et 
nysgerrigt foredragspublikum om dengang, der var 
mange forskellige tider i Danmark. Det er som regel 
helt nyt for dem.

Til gengæld har universaltidens konkrete følger 
været mange. Da universaltiden blev indført i Dan-
mark, var den nemlig allerede indført i lande som 
Storbritannien, Nederlandene, Belgien, Sverige, 
Tyskland, Østrig-Ungarn, Luxembourg, Bosnien, 
Serbien, Italien og den vestlige del af Tyrkiet – og 
flere lande var på vej til at følge efter. Da mange af 
dem var kolonimagter, blev det også muligt at ind-
føre universal tiden i Asien og Afrika. Det betød, at 
man let kunne regne ud, hvad klokken var overalt på 
kloden. Fra nu af slog klokken nemlig 12 på samme 
tid i Gudhjem, Viborg, København, München, Rom, 
Tripoli og Kinshasa.

Men det var langtfra alle, der tog ændringerne 
pænt. Nogle steder i Tyskland, hvor overgangen fra 
lokaltid til universaltid kom på én gang, og hvor 
det blev tilsvarende senere lyst om morgenen og 
senere mørkt om aftenen, føltes ændringen vold-
sommere. Nogle steder tog de lokale myndigheder 
konsekvens en og besluttede, at skolerne skulle 
begynde en halv time senere på grund af mørke 
skoleveje.

Der var kun få, som slet ikke ville være med i 
universaltiden. Først og fremmest franskmændene. 
De skulle ikke nyde noget af at være slaver af den 
britiske sol, selvom tidsforskellen var på under 10 
minutter. Så de beholdt deres egen tid og kæmpe-
de i årevis for at få nulpunktet og det tidsmæssige 
verdenscentrum flyttet til Paris, så verden fulgte 
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den sande franske tid. Men kampen var håbløs, og 
franskmændene blev trætte af at være de eneste, 
der stod udenfor, så i 1911 skiftede de også tid. Men 
de nægtede fortsat at følge universaltiden. I stedet 
benyttede de helt til 1975 et nyt fransk nulpunkt, 
som lå præcis 9 minutter og 21 sekunder ”vest for 
Paris Observatorium”. Altså helt tilfældigvis på linje 
med Greenwichtid.

Dermed var universaltiden i realiteten accepte-
ret overalt.

At vinde tid
Ved at slutte sig til den internationale tidsregning 
blev det lettere for rejsende og handlende at have 
samkvem med hinanden. Nu kunne man beregne, 
hvor lang tid postforsendelser og ordrer var om 
at nå frem. Nu var der ikke længere 10 minutters 
forskel på tiden i København og Malmø, og mellem 
Kolding og Flensborg var man fri for at finde ud af, 
hvilken tysk lokaltid der var gældende.

For søfarende, som i forvejen benyttede uni-
versaltiden, gav ændringen flere muligheder for at 
stille søuret. Tidskuglen i Helsingør, der var en tro 
kopi af tidskuglen på Greenwich-observatoriet, var 
hidtil faldet, når det var middag i Greenwich, altså 
50 minutter og 19 sekunder efter middag, mens den 
tilsvarende kugle på Nikolaj Tårn i København var 
faldet klokken 1 om eftermiddagen dansk tid, altså 
når den var 9 minutter og 41 sekunder over middag i 
Greenwich. Nu faldt begge kugler klokken 1, og man 
slap for forvirringen. En tilsvarende standardise-
ring overgik de mange telegrafiske ringesignaler, 
som blev oprettet i landets havnebyer.

Det var også på den tid, at en helt ny opfindelse 
spredte sig. Nemlig telefonen. Da universaltiden 
blev indført, var der allerede adskillige tusinde 
abonnenter, og da de i 1895 langt om længe kunne 
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telefonere helt fra København til Aalborg, var det ef-
ter en ensartet tid, og derfor forbandt man slet ikke 
telefoniske aftaler med tidsmæssige problemer.

Småjusteringerne gjorde det først og fremmest 
muligt at slippe af med en række af dagligdagens 
irritationsmomenter. Men det skyldtes alene, at 
universaltidens indførelse var kulminationen på en 
lang udvikling med ensartet brug af timer og mi-
nutter, og hvor det var lykkedes at udjævne tidsfor-
skellen mellem byernes og verdens forskellige dele. 
Unævnt skal selvfølgelig være alle de jernbaneuheld 
og flykatastrofer, som universaltiden givetvis har 
skånet journalister og historikere for at skrive om. 
Men verden kan godt komme ud af takt, og det bli-
ver vi mindet om, når vækkeuret en sjælden gang 
nægter at gøre, som vi forventer. Det er, som når 
strømmen går, og vi i få sekunder får en påmindelse 
om, hvordan den naturgivne nat engang spillede en 
central rolle i menneskers liv.

Dansk Normal Tid
Uret i Middelfart Kirke er en flittig indretning. Men 
sjældent har uret været mere aktivt end i oktober 
1896, hvor det en sen aften slog sine sædvanlige 10 
slag for ved en pludselig indskydelse at fortsætte 
med både 11, 12 og 13 og vedblive ufortrødent og 
overskudsagtigt. Uret nåede 369 slag og holdt det 
meste af byen vågen, inden en barmhjertig sjæl fik 
det stoppet.

Billedet af de elendige ure var uden sidestykke 
det største tidsmæssige problem i årene efter uni-
versaltidens indførelse. Fx gik kirkeuret i Thisted 
længe efter jernbanens ur, og da kirketårnet kunne 
ses over hele byen, betød det, at folk kom for sent til 
toget. Bedre så det ikke ud i buffeten i ventesalen for 
2. klasse på Langå Station, hvor man endnu i okto-
ber 1897 fandt et ur, som var 10 minutter bagefter 
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stationsuret. Forhåbentligt til glæde for restaura-
tøren, men næppe for de rejsende. 

Men kommer tid, kommer råd, som man siger. 
For der var penge i præcision. I hvert fald blev der i 
august 1898 oprettet et selskab, der skulle gøre den 
til en salgsvare. Idémanden var astronomiprofes-
soren fra Det Kongelige Observatorium, som syntes 
at være kommet sig over sin modstand mod uni-
versaltiden og skuffelsen over ikke længere at være 
den danske tids ubestridte konge. Han havde nem-
lig fundet frem til en metode til at vinde det tabte 
tilbage. Sammen med en ingeniør fra Københavns 
Telefon-Aktieselskab og en lokal grosserer ville han 
sælge ure, som viste den korrekte tid med usvigelig 
præcision.

Ideen havde de hentet i udlandet. I Berlin havde 
et tilsvarende selskab allerede 6.000 abonnenter, så 
de tre interessenter tog på studietur, noterede sig 
metoden og gik ellers i gang. Det nye aktieselskab 
fik det passende navn: Dansk Normal Tid.

Sekunderne tæller. 
Da dette lyssignal blev 
opsat i Odense i 1957, 
fik trafikanterne i den 
ene retning præcis 
16 sekunder til at 
komme over, mens 
man på hovedvejen, 
Reventlowsvej, fik 
18. Gadebelysningen 
tændte automatisk, 
når solen gik ned ifølge 
almanakken. 
|| Fyens Stiftstidendes 
pressefotosamling/
Odense Stadsarkiv
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Selskabet indrettede en centralstation i Silke-
gade i København og opstillede et ’hovednormalur’. 
Gennem en ledning var det direkte forbundet med 
signaluret på observatoriet og blev opdateret ved 
hjælp af et signal hvert andet sekund. Det viste med 
andre ord den mest præcise tid, der kunne opdri-
ves. Selskabet gav så offentlige institutioner, virk-
somheder og helt almindelige mennesker adgang til 
at få at vide, hvad hovednormaluret viste. Man skul-
le bare abonnere på et normalur på samme måde, 
som mange allerede abonnerede på en telefon.

Efterspørgslen var stor, og der blev trukket ki-
lometervis af telefonledninger ud til de faste abon-
nenter og koblet til et eller flere normalure. Den væ-
sentlige forskel på de gammeldags, unøjagtige ure 
og de nye normalure var nemlig, at viserne via en 
strømimpuls blev tvunget et lille bitte stykke frem 
eller tilbage hver fjerde time, og at det skete helt 
automatisk fra hovedkvarteret. Så behøvede ingen 
længere holde øje med, at tiden gik korrekt. Urene 
havde også den fortrinlige egenskab, at de trak sig 
selv op, så der absolut intet skulle gøres. 

Der var kunder nok. Allerede den første sommer 
opsatte postvæsenet de observatorieregulerede nor-
malure i deres ejendomme, og hen på efteråret kun-
ne alle og enhver stille uret med sekundets nøjagtig-
hed i lokalerne på Åboulevarden, på Godthåbsvej og 
på Frederiksberg Postkontor. Artilleriets kaserner, 
Geværfabrikken, Ride- og Beslagsskolen og Frede-
riksberg Slot fik anbragt tårnure fra Dansk Normal 
Tid på deres facader, og snart var Københavns 
Sporveje også koblet på med en serie normalure. 
Selv Helligåndskirken, der selv engang havde ageret 
hovedstadens normalur, fik installeret et, og i de 
følgende år leverede selskabet nøjagtige ure til alle 
og enhver, der ville betale for dem.

Der kom både små og store kunder til. Snart 
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havde virksomheden så mange kunder, at byens 
arkitekter betragtede det som standardprocedure 
at indlægge en ekstra telefontråd i hovedstadens 
nybyggerier, så beboerne kunne installere et nor-
malur, når de fik brug for det. På den måde blev 
hovedstadens vigtigste ure helt synkrone og svarede 
til den officielle tid på observatoriet med højst et 
sekunds unøjagtighed.

Alligevel var det ikke Dansk Normal Tid, men 
ingeniørfirmaet Kemp & Lauritzen, der vandt bud-
krigen og opsatte et stort elektrisk ur – Nordens 
største – i hovedstadens nye vartegn, Københavns 
Rådhus, der med sine 105,6 meter var landets høje-
ste bygning.

Nytårsdag 1903 blev urværket sat i gang. Bygge-
udvalget havde fundet konkurrentens ur mere øko-
nomisk, men præcisionen kunne det ikke undvære, 
så da det kom til stykket, bad man Dansk Normal 
Tid installere en opkobling, så også rådhusuret 
blev kontrolleret fra observatoriet. Det foregik på 
den måde, at det blev stillet fra et normalur nede i 
rådhusbygningen, hvorfra et signal gik op og rettede 
det store ur. Lad i denne sammenhæng Jens Olsens 
berømte verdensur være unævnt. Det kom først til 
flere år senere og har intet med rådhusuret at gøre 
ud over, at de deler bygning.

Et mindst lige så berømt ur blev sat op i den sto-
re afgangshal på Københavns nye hovedbanegård, 
da den blev indviet i november 1911 med kongelig 
deltagelse, adskillige overflødighedshorn og 300 
flasker champagne. Også det blev fra begyndelsen 
centralreguleret af Dansk Normal Tid. Så kunne 
man mødes ’under uret’ på klokkeslæt, og det var 
nødvendigt, for som pressen bemærkede, gik togene 
fra begyndelsen regelmæssigt og til tiden. 

Der blev installeret tilsvarende uranlæg på Fin-
senværket og Ørstedsværket. Sådan gik det slag 
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i slag, og da man nåede Anden Verdenskrig, var 
der 3-4.000 ure i Storkøbenhavn, som ad elektrisk 
vej blev tvunget til præcision. Langt de fleste var 
anbragt i offentlige institutioner og hos private fir-
maer, hos postvæsenet og i byens skoler. Skoleure-
ne var ovenikøbet indrettet, så der blev ringet til 
frikvarter overalt i samme splitsekund. Alle borgere 
kendte urene og stolede på dem. 

Sommertid
Nu passede pengene. Der var indført universaltid, 
urene gik regelmæssigt i hovedstaden, og univer-
saltiden er stadig den gældende norm i Danmark. 
Dermed kunne bogen for så vidt godt slutte.

Men det gør den ikke. Flere år senere, midt un-
der Første Verdenskrig, stod regeringen i Tyskland 
og Østrig nemlig bag et eksperiment. Hvis nu man 
tog en af de lyse sommertimer fra tidligt om morge-
nen, når folk alligevel sov, og lagde den til om afte-
nen, når folk stadig var vågne, så udnyttede man de 
lyse timer bedre og sparede kul og petroleum. Det 
var i hvert fald tanken. 

Den fandt hurtigt tilslutning i nabolandene. For-
talerne fandt man især i lande som Nederlandene 
og Belgien, som havde oplevet store problemer med 
universaltiden, fordi det blev tidligere mørkt, end 
det burde. Nu havde man anledningen til at vinde de 
manglende solskinstimer tilbage. Der blev indført 
sommertid.

Frankrig og Italien fulgte efter, og da Sverige 
også besluttede sig for at gøre forsøget, blev det 
svært at stå udenfor. Igen var det statsbanerne, der 
pressede på, så man kunne beholde køreplanerne, 
og eftersom ingen af rigsdagspolitikerne ønskede en 
ubehagelig særstilling i det internationale samfund, 
blev forslaget gennemført i løbet af to dage.

Politikernes eneste frygt var, at folk i byerne ville 
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stå tidligere op, mens det ikke var givet, at de ville gå 
tidligere i seng, og det var skidt for deres arbejdsev-
ne. Hos befolkningen selv var der en generel nysger-
righed og interesse for eksperimentet. Også selvom 
de fleste syntes, at man allerede havde rigeligt at 
gøre med at holde styr på det nye metersystem, som 
var indført i stedet for fod og alen.

Men der var selvfølgelig også enkelte, der var 
imod. ”Det er nederdrægtigt med den taabelige 
Sommertid,” udbrød en ældre aarhusiansk dame 
den aften, urene skulle stilles om, ”man kommer jo 
alt for tidligt op. Jeg plejer at vaagne, naar Hanen 
galer Kl. 6, men i Morgen galer den jo allerede Kl. 5.”

Så oprandt dagen. Søndag den 15. maj 1916. Alle 
offentlige bygninger havde fået ordre på at stille ure-
ne en time frem klokken 23. Det havde man trods alt 
husket at give besked om denne gang. Folk samlede 
sig derfor uden for landets rådhuse i minutterne 
før, så de kunne overvære det historiske øjeblik. 
Rådhuspladsen i København var ifølge Social-Demo-
kraten sort af mennesker allerede kvart i:

”Hvad vilde der ske?
De fleste tænkte sig, at Uhret paa Raadhuset, By-

ens ufejlbarlige Tidsmaaler, vilde slaa baade 11 og 12 
samtidig. Enhver ved jo, at et Væguhr maa slaa alle 
Slag for ikke at Slagværket kommer i Uorden. […]

Men det store Uhr i Raadhustaarnet gik ubekym-
ret og stolt sin Gang. Det havde vist sin kolossale 
Overlegenhed over alle Byens smaa Vægure ved at 
kunne slaa 12 uden først at slaa 11.”

Den nye tid fyldte de danske rådhuspladser med 
jubel og hurraråb. Nytårsstemningen bredte sig, og 
enkelte steder blev der affyret raketter, selvom de 
ikke var lette at se på majhimlen.

Nu var det sommer. Folk blev stående og ud-



83 INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

vekslede muntre bemærkninger, især hvor de kom-
munale embedsmænd misforstod opgaven, og uret 
gled en time tilbage i stedet for frem. Til gengæld 
fik de ekstra travlt med at komme hjem, da de op-
dagede, at klokken pludselig var blevet over midnat. 
Da Københavns Sporveje fortsatte efter den gamle 
køreplan, mens jernbanetrafikken overgik til en ny, 
opstod der kaos, og mange kom sent hjem.

På Nexøbanen på Bornholm havde man slet ikke 
opdaget ændringen, så togene gik med en times 
’forsinkelse’, og næste morgen begyndte eleverne 
i enkelte skoler med frikvarter, fordi læreren sov 
over sig. Ellers gik overgangen forbavsende let. 

Kun et enkelt sted skabte sommertiden 
problem er. Det var i landbruget. I de følgende dage 
og uger blev det ivrigt diskuteret på mejeriernes 
generalforsamlinger, om man ville benytte sommer-
tiden eller ej. Mange steder mødtes to lige stærke 
fraktioner, og så måtte man stemme om det. Det 
viste sig nu, at køerne hurtigt vænnede sig til tiden 
de steder, hvor man indførte den.

Sommertiden varede frem til den 30. september. 
Nogen succes blev den aldrig. Konklusionen var, 
at ulemperne var større end fordelene. Ikke alene 
skabte den forvirring om den gældende univer-
saltid, man brugte også mere brændsel end før, og 
det var jo det modsatte, der havde været hensigten. 
Derfor sluttede sommertiden lige så hurtigt, som 
den var indført. ”Om vi nogen Sinde mere faar ’Som-
mertid’ herhjemme, er vel tvivlsomt,” noterede en 
journalist fra Jyllands-Posten.

Det gjorde man nu alligevel. I 1940 til 1948 blev 
sommertiden indført igen for en stund, og siden 
1980 har den været en fast bestanddel af den danske 
befolknings hverdag hvert halve år. Nu om dage for-
løber den fra marts til oktober i hele EU.
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Frøken Klokken
En privat virksomhed havde sørget for at bringe 
universaltiden til de fleste offentlige bygninger med 
usvigelig præcision i hvert fald i hovedstaden. Re-
sten af landet haltede efter. Her måtte man stadig 
hen på den nærmeste banegård eller telegrafstation 
for at vide sig sikker.

Men så kom radioen. De æterbårne bølger gav 
mulighed for at sende klokkeslættet uden hindring-
er og over store afstande, så selv folk langt ude på 
landet kunne være med. For Pressens Radioavis 
fulgte normalurets præcision allerede fra første 
dag, da Statsradiofonien i 1927 begyndte at sende 
landsdækkende.

Næste bidrag til universaltidens udbredelse var 
telefonen. Den personlige telegraf var efterhånden 
installeret i mange hjem og kunne bruges til at 
overføre tiden, når abonnenten havde brug for den. 
Længe var det centralens omstillingspersonale, der 
agerede normalur, men da det efterhånden kostede 
en del arbejdstid, besluttede Københavns Telefon 
Aktieselskab sig for at mekanisere tiden og tage 
sig betalt for den. I februar 1939 åbnede selskabet 
en højteknologisk urmaskine fremstillet af den 
svenske telefonfabrikant L.M. Ericsson (1846-1926). 
Maskinen blev placeret i Telefonhusets kælder i 
Nørregade.

”Må jeg få Frøken Klokken?” spurgte man cen-
traldamen, og så blev man koblet sammen med tids-
meldemaskinens seks roterende tonefilmsskiver, 
hvor der var indtalt timetal, minuttal og sekundtal. 
Tiden blev afsluttet med et dut, som var det tids-
punkt, man skulle stille uret, hvis man ville følge 
verdens biorytme.

Den unge telefondame var anonym, men nøje 
udvalgt, så folk følte sig i godt selskab. ”Hun er 
en henrivende ung Dame paa 20 Aar, rødgyldent 
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Haar og et dejligt smil,” fortalte chefen for telefon-
selskabet lokkende om hende. Resten måtte man 
fantasere sig til. ”Synd, at Abonnenterne ikke kan se 
hendes indtagende Smil, samtidig med at hun opgi-
ver Tiden.”

Frøkenens serviceydelser gjorde hende popu-
lær. I løbet af det første døgn ringede over 50.000 
mennesker for at få kontakt, og i løbet af det første 
år modtog hun opkald over 11 millioner gange. De 
følgende år forsynede hun troligt danskerne med 
præcise klokkeslæt og demokratiserede universal-
tiden, så den var mulig at få fat i for enhver, der hav-
de adgang til en telefon. Dagligt var der tusindvis, 
der tog kontakt.

Til at holde på den tid, hun oplyste, begyndte 
folk at anskaffe sig kvartsure. Den slags går nemlig i 
en aldrig svigtende takt og er langt mere driftssikre 

Danmark blev 
forbundet på kryds 
og på tværs af 
telefonledninger. De 
var synlige overalt 
og sikrede, at landet 
også hang sammen i 
tidsmæssig forstand. 
Her er det et kig 
indenfor i telefonhuset 
i Odense, hvor man i 
1955 let kunne få oplyst 
klokkeslættet. 
|| Fyens Stiftstidendes 
pressefotosamling/
Odense Stadsarkiv
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end selv de bedste kronometre. Kvartsurene satte i 
efterkrigsårene gang i en sand præcisionsindustri, 
som gjorde armbåndsuret til allemandseje. Kom-
binationen af Frøken Klokken og kvartsuret gjorde 
det muligt at tænde for hjemmets nye husalter, 
fjernsyn et, med sekundets præcision.

Aldrig havde universaltiden været mere præcis, 
lettere tilgængelig og mere anvendelig.

Tiden flyver
I Tryghedsnarkomaner – en af Danmarks bedst sæl-
gende digtsamlinger nogensinde – lader forfatteren 
Vita Andersen (1942-) en kontorassistent lege med 
tiden. Egentlig er det den, der har bundet hende på 
hænder og fødder i otte timer om dagen. Men det 
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gør netop tiden interessant. Derfor udfordrer hun 
sig selv. Hun må ikke kigge på firmaets ur. Til sidst 
er hun ved at sprænges af spænding over, hvor lang 
tid der mon er gået. Hun er nødt til at kigge. Der er 
gået et kvarter!

Urets enestående evne til at disciplinere folk, få 
dem til at overvåge sig selv og agere deres egne fan-
gevogtere er helt uden sidestykke i danmarkshisto-
rien. Faktisk er nogle mennesker i dag så tidsbevid-
ste, at de kun kan fjerne fokus fra uret ved at hoppe 
i faldskærm eller tage på charterferie. Den slags har 
været muligt siden det moderne ruteflys indtog. 
Tidsforskel er der som regel ingen af, for når man 
lander i Sydspanien, viser klokken præcis det sam-
me som ens eget armbåndsur. På sekundet faktisk. 
Og skulle turen gå til Tenerife eller Algarvekysten, 
minder rejselederen straks om, at man har fået 
præcis en times ekstra ferie forærende. Kvit og frit.

Tiden fylder meget, og sjældent har vi været 
mere optaget af, hvad vi selv og andre går rundt og 
bruger den på. Siden Anden Verdenskrig har verden 
oplevet en veritabel eksplosion af tidsundersøgel-
ser. Der laves fx undersøgelser af, hvordan produk-
tionsenheder kan fungere mere optimalt, hvor me-
get tid vi anvender på at høre radio og se tv, og hvilke 
programmer vi foretrækker. Jagten på det nøjagtige 
klokkeslæt er en anden af nutidens besættelser, og 
den bliver stadig mere raffineret. Allerede i 1965 
hørte observatoriet i København op med at stå for 
den officielle danske tidstjeneste. Den kom i stedet 
til at høre under Polyteknisk Læreanstalt, som fik 
tilsendt den nøjagtige tid fra Greenwich og derpå 
indstillede sit eget nøjagtige kvartsur. I jagten på 
endnu mere præcise tidsmålinger skabte interna-
tionale forskere i 1972 ligefrem en opdateret version 
af universaltiden, nemlig den såkaldt koordinerede 
universaltid. Nu var urene så nøjagtige, at de kunne 

Flyvemaskinen 
gjorde det hurtigt at 
bevæge sig over store 
afstande. Men det gav 
risiko for jetlag, som 
opstår, når man på 
kort tid passerer flere 
tidszoner, og kroppen 
bliver forvirret. 
Maskinen var i det hele 
taget tidsbesparende. 
Her som skadedyrs-
bekæmper på 
Djursland i ca. 1958.
|| Rigsarkivet
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frigøre sig helt fra astronomernes måling af jordens 
rotationstid, og man satsede i stedet på svingning-
erne i et cæsium-atom. Atomtiden var kommet til 
verden. Faktisk er atomtiden så konstant, at man 
kan observere, at jordens rotation varierer, og man 
må med ca. 18 måneders mellemrum indføre et 
skudsekund, så den koordinerede universaltid kan 
tilpasse sig den gamle universaltid, som den fortsat 
skal afspejle. Ellers ville der i løbet af 3.000 år være 
byttet rundt på nat og dag.

Danmark modtager derfor ikke længere den 
officielle tidsangivelse fra Greenwich. Det er nemlig 
Det Internationale Bureau for Mål og Vægt i Paris, 
der holder styr på den internationale atomtid på 
baggrund af data fra over 200 atomure, der befin-
der sig på verdens over 50 tidslaboratorier. På den 
måde lykkedes det alligevel Frankrig at blive uni-
versaltidens centrum. I Danmark er de offentlige 
ure dog koblet op på det atomur, der befinder sig på 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt i Frankfurt 
am Main i Tyskland. Siden 1993 har et radiosignal 
herfra styret Frøken Klokken.

En af de mere gængse måder at få fat i den kor-
rekte tid på nu om dage er internettet. Her kan man 
følge atomurenes splitsekunder og stille sit eget 
efter det. Men pudsigt nok er lige netop internettet 
et af de få systemer, som ikke selv anvender univer-
saltiden. Skaberne af nettet har nemlig skabt deres 
helt eget tidssystem, som inddeler døgnet i 1.000 
’beats’, så man kan anvende decimalsystemet i ste-
det for den i computersammenhæng mærkværdige 
opdeling i 24 timer a 60 minutter a 60 sekunder. 
Den nye tidsregning er en såkaldt verdenstid, så 
klokkeslættet er det samme overalt på jorden. In-
ternettet er da også interessant, fordi det netop har 
gjort det muligt at trodse tidszonernes betydning. 
Med en hjemmeside kan man holde åbent i døgn-
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drift og betjene kunder i alle egne af verden med en 
følelse af nærvær og samtidighed.

Men selv i it-verdenen er universaltiden ikke sat 
helt ud af kraft. Den identificerer fx, hvornår mails 
er sendt, ordrer afgivet og modtaget, og hvornår 
man har gemt sine filer og lavet sin seneste backup 
og programopdatering. Man bliver også mindet om 
universaltiden, når mails fra visse egne af verden 
holder inde med at oversvømme indbakken, og folk 
på onlinechats bliver gradvist mere inaktive om-
kring sengetid. Det er de ensartede tidsstandarder, 
der skaber orden, og som hjælper selv multinatio-
nale virksomheder med at forstå, hvornår man kan 
kontakte en afdeling og holde Skype-møder.

Også tv-masterne kender universaltiden. Faktisk 
har de atomure indbygget, så de sender på præcis 
samme tid. Ellers ville billedet flimre, hvis man bor 
midt imellem to master. På tilsvarende vis kender 
mobilnettet tiden og kræver stor præcision for at 
presse stadig mere kommunikation igennem de 
snævre ledninger.

I det hele taget er den moderne verdensøkonomi 
stærkt afhængig af universaltiden og dens nøjagtig-
hed. Så hvor universaltidens 9 minutter og 41 se-
kunder måske ikke betød så meget i 1894, så gør de 
i den hæsblæsende nutid en verden til forskel. For 
i dag består døgnet ikke længere kun af 24 timer, 
men i langt højere grad af 84.600 sekunder og end-
nu flere millisekunder og nanosekunder og decima-
ler, som går ud over de fleste menneskers fatteevne. 
Det kender flykontrollører og ingeniører alt til. Den 
nærmest ufattelige præcision kan anvendes til posi-
tionsbestemmelse i både luften og på jorden.

Når mindst tre satellitter sender signaler tilbage 
til lokale GPS’er, kan tidsforskellen bruges til at 
udregne vores position med usvigelig sikkerhed. På 
den måde sikrer vi, at olietankskibe ikke kolliderer 
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med katastrofale følger som konsekvens, og vi kan 
få biler til at køre helt af sig selv og uden at ende i 
grøften. Faktisk kan tiden fra satellitterne bruges til 
navigation af enhver art, hvad enten det drejer sig 
om landmåling, om at efterspore forsvundne men-
nesker og genstande, om at finde vej med mobilte-
lefonen eller om kirurgisk præcisionsbombning i 
Afghanistan, Irak og Syrien.

Men også her er der en lille pudsighed. De første 
moderne satellitter blev nemlig indstillet efter uni-
versaltiden i januar 1980, og de atomure, der blev 
indsat til at sende tidsangivelserne, var ikke i stand 
til at indføre skudsekunder. Derfor er der opstået 
en særlig GPS-tid, som lige nu er 17 sekunder foran 
universaltiden. Det er selvfølgelig først og fremmest 
et teknisk problem, der vil blive rettet med tiden, og 
grundlæggende følger urene stadig hinanden. Men 
det viser, at tidsforvirring kan opstå selv i vores el-
lers så avancerede tidsalder.

Tidsforvirring opstår også på andre måder. For 
universaltidens tidszoner kommer i dag især til 
deres ret i luften. Aldrig før har vi rejst hurtigere 
og længere med fly. Med dem overskrider danske 
rejsende dagligt adskillige tidszoner med mirakuløs 
høj hastighed, men det er i virkeligheden kroppen, 
som bliver mest forvirret og med hovedpine og 
søvnløshed til følge, for på andre måder kan både vi 
og piloterne forholdsvis let omstille os. Universal-
tiden gør det let at regne ud, hvor lang tid turen tag-
er, og den gør det smertefrit at skifte fly undervejs. 

For i dag følger og accepterer alle lande i verden 
universaltiden. Selv Nordkorea, der i august 2015 
demonstrativt erklærede, at man fremover ville 
følge en særlig Pyongyang-tid, rykkede tiden med 
præcis en halv time. Så er det nemlig stadig let at 
regne ud, hvad klokken er i andre lande. Tidsæn-
dringen er altså mere et politisk statement end af 
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praktisk betydning, fordi den grundlæggende stadig 
følger universaltidens længdegrader. Faktisk er det 
de færreste steder, at tidszonerne er trukket med 
matematisk nøjagtighed og skiller nøjagtigt ved 
hver 15. længdegrad, for som regel har man netop 
taget hensyn til lande- og statsgrænser. Ligger et 
land i princippet i to eller flere tidszoner, er det ofte 
sådan, at de tilhører den samme tidszone i praksis. 
Det har fx Kina valgt, mens man i USA og Rusland 
deler staterne op.

Det betyder også, at man uden videre kan beslut-
te at skifte tidszone. Fx ændrede Chile for nogle år 
siden tidszone for at spare energi, mens Spanien 
har undersøgt muligheden for at ændre tidszone, 
fordi spanierne siden præsident Francisco Franco 
(1892-1975) reelt har befundet sig i en forkert zone. 
Samtidig har undersøgelser vist, at spanierne føler 
sig konstant trætte, og en tidsændring kan måske 
gøre dem mere produktive. Et studie fra Australien 
viser desuden, at ændringen af en tidszone kan føre 
til færre trafikuheld med dødelig udgang og gøre 
folk mindre syge.

Med atomurets præcise tidsangivelser og zone-
tidernes relativitet slutter fortællingen om menne-
skets kamp for at gøre sig til herre over tiden. Selv-
om universaltiden i dag har stor betydning for det 
moderne menneske, er fortællingen om den nemlig 
samtidig et vidnesbyrd om, at der grundlæggende 
ikke findes nogen sand og objektiv tid. Universal-
tiden er bare navnet på en praktisk aftale, som men-
nesker engang har lavet, og som vi så er blevet enige 
om at kalde vores tidsregning!

Tid til eftertanke
Det er nytårsaften. Folk sidder klistret til fjernsyns-
skærmen i åndeløs spænding. Foreløbig har ingen 
travlt med at komme ud på gader og stræder, for om 
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få sekunder bevæger det nye årtusind sig over da-
tolinjen i Stillehavet. Midt i den festlige begivenhed 
har der indsneget sig et element af kollektiv frygt 
for en katastrofe under opsejling. For hvad vil der 
ske, når et væld af forældede computere skal hånd-
tere overgangen fra år 1999 til 2000?

De er ikke gearet til et årtusindskifte, forklarer 
eksperter og tv-kommentatorer, som følger ned-
tællingen. Lad det så være ufortalt, at årsskiftet 
slet ikke er det officielle årtusindskifte, da vores 
tidsregning jo begyndte med år 1, for computerne 
interesserer sig kun for runde nuller.
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Selvom ingeniører og it-eksperter har kæmpet 
for at udskifte de forældede maskiner, vil der være 
enkelte tilbage, som ikke forstår, at efter 99 følger 
00 og går i sort. Derfor har folk over hele jordkloden 
tændt for fjernsynet for at tage bestik af situationen 
og se de satellittransmitterede ’breaking news’, der 
vil følge uanset udfaldet. Måske får dommedagspro-
feterne ret, og kraftværker vil stoppe med at produ-
cere elektricitet, byer gå i sort, trafikkaos opstå, fly 
falde ned, og atomvåbenarsenaler gå amok. 

Mens man sidder der og følger nedtællingen, kan 
man jo passende tænke lidt over universaltiden og 
dens konsekvenser. Hverken fysikere eller filosoffer 
kan forklare præcist, hvad selve tiden – den fjerde 
dimension – er for en størrelse, men mennesker 
kan måle den med deres egne kvartsregulerede 
og satellitstyrede armbåndsure, og det er netop 
sådanne tidsmålinger, som nu har sendt jorden på 
katastrofekurs. I dette splitsekund virker det i hvert 
fald helt på sin plads at placere uret blandt klodens 
vitale opfindelser på linje med spejlet, brillen, bog-
en, vaccinationen, dampmaskinen, telegrafen, 
kunstgødningen, jernbetonen, elektriciteten, bilen, 
samlebåndet og computeren. Endda på linje med 
atombomben.

Men hvordan kom det overhovedet så vidt?
Danmarks officielle tid bygger stadig på loven 

om universaltid fra marts 1893, som trådte i kraft 
den følgende nytårsnat, og som siger, at for ”alle 
Dele af Landet med Undtagelse af Færøerne skal 
Tiden bestemmes lige med Middelsoltiden for den 
15de Længdegrad Øst for Greenwich.” Men univer-
saltidens historie er først og fremmest fortællingen 
om en række begivenheder, som kom til over flere 
århundreder: introduktionen af uret, beherskel-
sen af tiden, frigørelsen fra solen og vedtagelsen af 
timer, minutter og sekunder som den afgørende 

Fjernsyn. Med 
apparatet fik 
danskerne verden ind i 
deres dagligstuer, og de 
kunne se begivenheder 
uden selv at være 
til stede. Signalet 
kræver en præcis 
tidskoordination 
på tværs af 
landegrænserne i 
nanosekundets epoke. 
Udsigten fra Søsterhøj-
senderen ved Aarhus 
i 1956. 
|| Ib Rahbek-Clausen/
Aarhus Stadsarkiv
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målestok i menneskets tilværelse. Og fortællingen 
om, hvordan de kulminerede, så Danmark i løbet 
af en kort årrække – fra den første nationaltid blev 
indført af en række statsinstitutioner i 1866, til uni-
versaltiden blev gennemført overalt i 1894 – gik fra 
at være et bondesamfund med mange forskellige, 
lokale kulturer og tidsforestillinger til at være en del 
af den globaliserede verden. Den er også fortælling-
en om overgangen fra et samfund præget af elasti-
citet i mange af livets forhold til at være et samfund 
præget af faste aftaler, hastværk og effektivitet med 
afsmittende virkning på betalingsbalancen. Og for-
tællingen om, hvordan ure gik fra at have en enkelt 
timeviser til at regne minutterne og sekunderne 
med for at ende med at inkludere langt mindre 
talstørrelser.

Tidens acceleration har sneget sig ind i alle livets 
forhold. Vi irriteres over langsomme nyhedsopda-
teringer og bliver utålmodige, når der går over 10 
sekunder fra museklikket og til websidens entré 
på skærmen. Vi finder det usolidarisk, når kolleger 
tilraner sig fem minutters rygepause, mens man 
selv nedsvælger den sidste mundfuld kaffe og ha-
ster tilbage til arbejdet. Vi løber rundt med dårlig 
samvittighed over ikke at have tid nok til familien 
og en konstant følelse af at være bagefter arbejds-
pladsens produktionsmål. Og er der overhovedet 
noget værre for blodtrykket end køer ved kassen, 
trafikpropper, ventetidsmuzak, rulletekster, folk, 
der taler langsomt, og politikere, der taler i mere 
end enstavelsesord?

Men alt er ikke skidt. Uret har nemlig også givet 
mennesker tid til at forfølge deres egne drømme. 
Vi kan bare spare op i timebanken, så der er råd til 
kvalitetstid og en afspadseringsdag i ny og næ. Tid 
kan også vindes ved at benytte en fjernbetjening, 
anvende hurtigvalgstasten på telefonen og sætte 
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opvaskemaskinen til at tage de beskidte tallerkener. 
Tidsbesparelser giver en følelse af frihed.

At få tid kræver planlægning, og tidsorganise-
ringen har på samme måde indsneget sig overalt. 
Den kommer til udtryk i form af faste åbnings-
tider, køreplaner, skoleskemaer og alle de andre 
tidstabeller, som vi navigerer efter, og som er 
forudsætningen for, at det giver mening at kræve 
punktlige fly- og busselskaber. Den gennemsyrer 
vores sociale relationer i en grad, så det føles som 
et mindre overgreb at få uanmeldt besøg, måske 
lige ud over søndag omkring kaffetid. For tiden er 
stramt inddelt, og ofte skal man huske at bestille 
den og få sagt, hvad man skal, inden den er gået. 
Ellers er det for sent. For viceværter har kontor-
tid, mens sagsbehandlere har træffetid. Lærere 
har forberedelsestid og undervisningstid. Læger 
har telefontid og konsultationstid. De laver aftaler 
med sygehuse, hvor patienter får behandlingstid, 
og pårørende besøgstid, inden den står på rekon-
valescenstid. Ved kommunale henvendelser må 
man som regel påregne en vis sagsbehandlingstid, 
ved postvæsenet en vis ekspeditionstid og ved on-
line-internethandel nogen leveringstid, mens man 
ved straffesager får betænkningstid, afsoningstid og 
prøvetid. Effektiviteten forudsætter, at vi alle følger 
den samme tidsregning.

Universaltiden gør det smertefrit at se tv fra 
fjerne lande, rejse med flyvemaskine uden fare 
for kollision og at sidde klar ved computeren til et 
bestemt tidspunkt for at købe de billigste tilbud på 
Black Friday, mens banken pligtskyldigt registrerer 
tiden for alle vore transaktioner. Alt sammen i den 
gældende universaltid.

De mange konsekvenser af menneskets opfattel-
se af tiden er lette at fastslå. For de danske forsk-
ningsinstitutioner er sprængfyldt med eksperter, 
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der alene har som opgave at studere tiden fra den 
fjerneste fortid og langt ind i fremtiden. Palæonto-
loger, arkæologer og historikere lever af at analysere 
årsagssammenhænge, hvad enten de aflæses i kridt-
lag, jordlag eller dokumentlag, og deler tiden op i 
epoker. Samfundsøkonomer og politologer under-
søger tiden for kontinuitet og konjunkturer, socio-
loger analyserer menneskers tidsforbrug og tidens 
trends, mens handelshøjskolernes folk er dybt opta-
get af tidsoptimering og udviklingspotentialer. Vi er 
med andre ord gået fra at have tiden i lommen til at 
være i lommen på tiden. Vi lever i en verden præget 
af kalender- og urfetichisme.

Universaltiden er i det hele taget en succeshisto-
rie. Den har vist sig effektiv til planlægning og kom-
munikation på tværs af gamle grænsedragninger, og 
standardiseringen af tiden har derfor givet inspira-
tion til forenklingen, ensartetheden og indførelsen 
af systematiske regler for en lang række andre fæ-
nomener og en tilsvarende reducering af antallet af 
varianter. Målet er hver gang at gøre livet enklere og 
mere effektivt, skabe sammenhængskraft og tjene 
flere penge. Retskrivningsreformer har udbredt 
ideen om én rigtig måde at stave på. Rigsmål har 
ryddet ud i de lokale dialekter og gjort det lettere at 
kommunikere på tværs af landsdele. Udbredelsen 
af universalsprog som esperanto og volapyk var et 
forsøg på at gå skridtet videre, men gik knap så godt, 
og så benytter vi i stedet i udstrakt grad engelsk. 
Lettere gik det med at udskifte alen med meter og 
pund med kilo, så verden også fik et universelt han-
delssprog, selvom det stadig ikke er alle lande, der 
har tilsluttet sig standarderne.

Standardiseringsbestræbelserne har i det hele 
taget været en indgroet del af det moderne sam-
fund. De har forenklet arbejdsprocesser og for-
bedret økonomier. I Danmark har de været hjulpet 
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godt på vej af Den Danske Standardiseringskom-
mission, som blev skabt i 1926, og som lige siden 
har arbejdet for universelle retningslinjer for alt 
fra gevindsystem er for elpærer til billedsymboler 
på trafikskilte. Indførelsen af universaltiden var 
en vægtig forløber, inspiration og forudsætning for 
arbejdet.

At standardisere er en politisk beslutning. Det 
gælder også standardiseringen af tiden. For tiden 
går måske nok af sig selv, men tidens gang er i sidste 
ende noget, vi mennesker beslutter. Det føles godt, 
for vi tror, at vi behersker tiden, uanset at tiden 
behersker os. Det er lige præcis den kamp mellem 
naturens og kulturens kræfter, der mærkes så føle-
ligt nytårsaften mellem år 1999 og år 2000.

Folk sidder med tilbageholdt åndedræt og tæller 
ned. Syv, seks, fem, fire … Midnatten nærmer sig 
datolinjen. Linjen løber i princippet langs den 180. 
længdegrad i Stillehavet, lige modsat Greenwich, 
men af praktiske og politiske grunde slår den et par 
buer uden om sammenhængende øer og landområ-
der. Derfor er det øen Caroline Island i Kiribati, der 
lægger for. I nattens anledning har den fået tilnavn-
et Millennium Island.

Tre, to, en, nul ... Der sker ingenting. For øen er 
ubeboet.

Men hvad er der ikke i vente, når nytåret kom-
mer til beboet land?

Tre, to, en, nul … Midnatten rammer Tonga. Der 
sker ingenting ud over lidt sporadisk fyrværkeri på 
nattehimlen.

Men hvad vil der ikke ske, når nytåret rammer 
de første storbyer? Tiden går, spændingen stiger. 
Tiden står nærmest stille i Sydney.

Tre, to, en, nul ... Lyset i gadelygterne skinner 
stadig, der er fortsat varme i radiatorerne, uret går, 
og tiden stopper ikke. Tv-seere over hele verden 
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kigger på hinanden og rynker på næsen. Synkront. 
Kun et enkelt kraftvarmeværk gør knuder og går i 
sort. Det bekræfter, at der nu nok er noget om pro-
blemet, men samtidig føles rygtet om jordens totale 
kollaps en anelse overdrevet. Nærmest skuffende.

Den første raket stiger til vejrs, lysskæret på 
himmelhvælvingen blænder øjnene, og det forsin-
kede drøn fra eksplosionen får jorden til at skælve 
og ørene til at ringe. Et veritabelt bombardement 
følger. Det største i mange år. For det mærkværdige 
tal 1999 er udskiftet med et tal med tre smukke nul-
ler. Kan man ønske sig mere? Jordens undergang 
blev en fuser og er allerede fortid og afløst af fest og 
glæde.

En time senere begynder det forfra, bare i en 
ny tidszone. For ovre er de dage, hvor nytår blev 
fejret landsby efter landsby i en linje så tynd som et 
hårstrå, efterhånden som minuttallet passede. Nu 
sørger tidszonerne for, at nytårsraketterne kan ses 
i en bred bræmme på alverdens satellitbilleder, og 
da raketterne suser for 11. gang, er det over Køben-
havn, Aarhus, Odense, Aalborg og i resten af Europa 
og Afrika. På samme tid.

En computer på Holbæk Centralsygehus går 
amok, og en nyfødt pige kan indlede jordelivet med 
at fejre 100-års fødselsdag. Det er alt. Da midnatten 
efter et døgn igen krydser datolinjen, er det slut. 
Den moderne universaltid er bæredygtig, og fortæl-
lingen om årtusindskiftets dommedagsprofetier 
blot en god historie. En af den slags, som man med 
tiden kan underholde børn og børnebørn med: Vil 
I ikke høre om dengang, bedstemor var lille, og uni-
versaltiden var lige ved at gøre det af med verden?

Det var tider! 
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Måske er tiden ikke 
så fast og lineær, som 
mekaniske ure i 500 år 
har bildt os ind. I hvert 
fald satte fysikeren 
Albert Einstein 
(1879-1955) grundigt 
spørgsmålstegn ved, 
hvad tid – den fjerde 
dimension – egentlig 
er. Her den spanske 
kunstner Salvador Dalis 
(1904-1989) fortolkning 
fra 1931. 
|| Peter Horree/Alamy 
Stock Photo/Salvador 
Dali/copydanbilleder.dk
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Videre læsning

Berg Eriksen, Trond: Tidens historie. Tiderne Skifter 1999
Et indsigtsfuldt værk om tidens begrebshistorie, idéhistorie 
og kulturhistorie med vægt på klassiske værker – fra de græ-
ske filosoffer til Albert Einstein og Stephen Hawking.

Bering Liisberg, H.C.: Urmagere og Ure i Danmark.  
København 1908
Et standardværk om urenes, urmagernes og tidsmålingens 
historie i Danmark i de seneste 800 år. Bogen giver et detal-
jeret indblik i ures udbredelse og anvendelse og er bygget på 
solide kildestudier. 

Dohrn-van Rossum, Gerhard: History of the Hour.  
University of Chicago Press 1998
Et standardværk om det mekaniske ur og urets mange og 
forskelligartede sociale konsekvenser i Europa fra middel-
alderen frem til den industrielle revolution.

Glamann, Kristof: Time-out. Gyldendal 1998
En essaysamling om, hvordan historikere tænker i tid og 
kronologi, og hvordan social- og samfundsvidenskabelige 
discipliner i de senere år har taget studiet af tid og tidsfor-
brug til sig.

Gleick, James: Ikke tid nok. Tiderne Skifter 1999
En bog om tidsmålingens følger for menneskelivet i en nutid 
præget af acceleration, tidspres og et slaveforhold til det ur, 
som ifølge forfatteren har overtaget Guds rolle som autoritet 
og sandhedsgiver.

Øhrstrøm, Peter: Tidens gang i tidens løb, 3. udg.  
Steno Museets Venner 1999
Et lille skrift med filosofiske og historiske betragtninger om 
begrebet tid. Det er det eneste værk, der beskæftiger sig med 
nationaltidens og universaltidens indførelse i Danmark. 

På 100danmarkshistorier.dk findes den omfattende littera-
tur, som forfatteren har anvendt til at skrive bogen, ligesom 
der er noter til bogen.



INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives



INDHOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

100 danmarkshistorier 
Danmarks historie serveret i små og over-
kommelige bidder. 100 forskere fra landets 
universiteter og museer tager i 100 bøger  
a 100 sider fortiden under kærlig behandling 
og fortæller med vid, humor og kløgt om det, 
der var. Og det, der er. 

100 danmarkshistorier finder du på en 
 række platforme:

Spil med i MegaNørds app, Dyst!, og dyst  
med vennerne om Danmark og  dengang.

Besøg danmarkshistorien.dk, og oplev 
 for tiden gennem artikler, film og kilder. 

Kig forbi HistorieLab.dk, der arbejder med 
historiske temaer. Især for grundskolen.

Mød op på Folkeuniversitetet, og hør foredrag 
med forfatterne.

Læs med i Politiken, der bringer uddrag fra  
bøgerne.

Lyt med på Det Kongelige Bibliotek, og hør 
forfatterne diskutere.

Find info på 100.danmarkshistorier.dk
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Bagsiden:
Nå, skal de ikke snart 
i gang? Mand skæver 
utålmodigt til sit 
lommeur. Gæster og 
personale er samlet i
anledning af 
Frederiksberg 
Brandvæsens jubilæum 
i september 1942. 
|| Frederiksberg 
Stadsarkiv
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Hvad er klokken? Danskerne tjekker i gennemsnit uret 
18 gange i døgnet, og der er da også nok at holde øje med. 
Skoletider, spisetider og sengetider – og man skulle jo helst 
heller ikke komme for sent på arbejde. Forudsætningen for 
at indgå aftaler er, at vi alle har den samme tidsforståelse. 
I Danmark har vi fulgt det samme klokkeslæt siden den 
1. januar 1894. Da gjorde man op med ideen om, at hver 
landsby havde sin egen lokale tid styret af solens gang over 
himlen, og universaltiden gjorde landet til en del af en 
verden med tidszoner. Lige siden har den danske tidszone 
– Gudhjemtid – og de samme timer, minutter og sekunder 
været den afgørende målestok i en verden besat af tid. For 
uden tid, ingen danmarkshistorier. 

Tag med på en tidsrejse med Poul Duedahl, lektor i historie 
ved Aalborg Universitet.
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