
Extract from:
»Den Gamle By« Årbog 1953,

Købstadmuseet,
pp. 16–52

SOLURET - DEN SOLLYSE DAGS 

TIDSMÅLER 
Af AXEL V. NIELSEN 

ET VERTIKAL-SOLUR FRA DET 17. ÅRHUNDREDE 
Et solur, der i sin tid sad på Nicolai Kirke i København, skal 

beskrives som eksempel på et vertikal-solur med mange funktioner. 
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Fig. 19. Model af et vertikal-ur fra N icolai Kirke i København. Københavns Bymuseum fot. 

Soluret eksisterer ikke mere; en malet model (fig. 19) findes i Køben
havns Bymuseum.35 Modellen er signeret C. P. Getreuer.36 Der fore
ligger intet om, hvor nær modellen ligger op ad det oprindelige 
solur, hverken med hensyn til målestok eller gengivelse af enkelt
heder. 

Under billedet af soluret læses: 

St. Nicolai Kirkes Sool-Skive 

Som tillige med Kirken af Høy- og Welædle Magistraten er sat udi 
tilbørlig Stand 
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i Aarene 1738, 39, 40, 41 og 42. 

Longomontanus war en Mester for den Skive, 
Som Solen skal sit T all wed Soole-Straaler give. 
Den ærlig Rømer og fornyed dette Werk, 



Saa Soolen widnet selv, at den war ret og stærk. 
Et saa berømet Werk, som Tiden havde ælded, 
Og som til Undergang ved Aar og Tider helded, 
Ved Stadens Magistrat oplived blev paany 
Til Alderdamens Ziir og Lyst for denne By. 

Af M. Seehuus. 37 

Longomontanus, den første astronom på Rundetårn, var en af 
Tycho Brahes elever; han vendte efter Tychos død i det fremmede 
tilbage i 1602, blev rektor i Viborg og i 1605 professor ved Køben
havns Universitet. Han døde i 1647, og soluret turde være kon
strueret i første halvdel af det 17. århundrede. Årstallet 1670 på sol
skiven kan stå i forbindelse med Rømers indsats; han kom til Køben
havn i 1662 og rejste til Paris i 1672. 

Timebrædtet er som et net af linier og kurver.38 Skævheden over 
billedet viser, at soluret ikke har siddet solret; den svarer til en 
omtrentlig retning ENE-WSW, og opmålingen af et af linie-syste
merne førte til en værdi for afvigelse fra den solrette beliggenhed på 
omkr. 13 grader. Skyggestaven har ligget ud fra ansigtet øverst i 
billedet, fra et punkt lidt over næsespidsen; staven har siddet i den 
normale retning og derfor skævt ud fra væggen. 

Dette solur har fem forskellige muligheder for anvendelse; den 
første bygger på skyggens retning, de øvrige på beliggenheden af 
skyggens spids. 

a. Klokkeslettet efter sand soltid fremgår af det typiske vertikal
ur med timestreger (og halv-timestreger) udgående fra »ansigtet«, 
den tidligste for kl. 5.30, den seneste for kl. 17. 

b. Klokkeslettet efter de såkaldte planettimer fremgår af skygge
spidsens beliggenhed mellem den anden række timestreger med ud
spring lavere i billedet og mærket 1- 11. Dagens inddeling i planet
timer har sin oprindelse i astrologien; dagen blev ud fra en matema
tisk regel delt i 12 timer, der i modsætning til middelalderens tempo
ral-timer ikke var lige lange, og de forskellige planeter, blandt dem 
efter de tiders begreber også sol og måne, men ikke jorden, »regerede« 
efter tur over hver sin time. 

c. Skyggespidsens beliggenhed mellem de lodret stående, stærkt 
optrukne linier, hver markeret som et verdenshjørne (ved linien 
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længst til højre må læses SWtW), angiver verdenshjørnet for solens 
øjeblikkelige stilling . 

d. Skyggespidsens beliggenhed mellem en kurveskare, alle hule set 
nedefra og stærkt krumme og mærket fra 20 til 50 ( den nederste 
kurve kunne mærkes 55), angiver solens øjeblikkelige vinkelhøjde 
i grader over synskredsen. 

e. Skyggespidsen flytter sig i dagens løb fra venstre mod højre, 
og den bane, som den følger, angiver det himmeltegn, som solen står 
i - jfr. Nürnberg-kompasset, dets funktion c. 

Der findes på Queens' College i Cambridge i England et solur,39 

der blev konstrueret i 1733, og som indtil detaljer svarer så nær til 
soluret fra Nicolai Kirke, at der må formodes at foreligge et og 
samme forbillede. 

* 

NOTER 

35 Københavns Bymuseum har venligst stillet modellen til rådighed for en måling 
og har tilladt at reproducere fotografiet af den. 

36 Christian Peter Getreuer (1710-80), maler. 
37 Morten Seehuus (1697-1744), lejlighedspoet. 
38 Hos de gamle grækere findes betegnelsen A rachne, træffende afledt af det 

græske ord for spindelvæv. 
39 Jfr. G. C. Shephard: Queens' College Dial. The Dial, 1948 May. London 1948. 

- Astronomen P. S. Laurie, Royal Greenwich Observatory, England, har ven
ligst fremskaffet oplysninger om soluret i Cambridge. 
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