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Om Uhre,

deres Indretning og hensigtsmæssige 

Iehandling,

af

G. F. Ilrfin.

Med 48 Træsnit og en Kobbertavle.

København 1843.

Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Rcitzel. 

Trykt i BiancoLunos Bogtrykkeri.

Troesnittene udfsrte af Flinch.





Denne Bog er ikke skreven for Uhrmagerne, men for 

deM, der kjvbe eller eie Uhre. Hvor almindelige disse 

Maskiner end ere, vide de Fleste kun lidet om sammes 

Indretning og kjende endnu mindre de Fortrin, som de 

forskjellige Arter Uhre have. Ved Valget af et Uhr 

paaskjonner man saaledeS paa den ene Side ikke Uhr- 

magerens Arbejde og forlanger paa den anden Side 

ofte en Nøjagtighed, som ikke kan opnaaes. Ligeledes 

trænge Flere til en Anviisning for hensigtsmæssigen at 

behandle deres Uhre.

Ideen til et saadant Skrifter ikke ny; thi allerede i 

Aaret 1752 Udgav Ferdinand Berthoud sin lille 

Bog: L’art de conduire et de regler les pendules 

et les montres, hvori denne Kunstner, hvis Navn, som 

videnskabelig Uhrmager, er grUndfcestet baade ved sjeldn- 

KUnstfrembringelser og ved udførligere Værker over Uhre 

magerkunsten, troede ogsaa at burde henvende sig til 

Publicmn. Berthoud's nævnte Skrift er mangfoldige 

Gange oplagt, sidst 1838, er oversat i flere Sprog,
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ogsaa udgivet i en næsten fuldstændig Oversættelse paa 

Danfl (1837).

Naar jeg imidlertid troer, at et originalt Skrift 

med lignende Formaal ikke vilde være hos os overflødigt, 

er det, fordi hiint lille Skrift endog i sine seneste Oplag 

ikke tager Hensyn til de betydelige Fremskridt, Uhr- 

magerkunsten ved Berthoud's og Fleres Bestræbelser har 

gjort allerede t forrige Aarhundrede. Jeg troede derfor 

at burde vælge for denne Bog en Plan, hvorefter sær

deles Hensyn toges til de Uhre, der NUomstunder og 

især hos os brvges og kunne anbefales. Dog jeg tor 

kun haabe nogenlunde at have udfort dette, ved at den 

praktifle Indsigt, som her krævedes, venskabeligst med- 

deeltes mig af Hr. Lovis Urban Jitrgensen, med 

hvem jeg allerede tidligere har arbeidet ved anden Ud

gave af hans Faders berømte Værk: „Regler for Ti

dens noiagtige Afmaaling med Uhre af Urban Jur

gensen, Kjobenhavn 1839", et Værk, hvortil ogsaa her 

er Anledning at henvise de Læsere, som maatte onsie 

sig notere Underrettede især om de Uhre, der henhøre til 

den hoiere Uhrmagerknnst.

Jeg funbe passende kalde Skriftet en Haandbog, 

hvis jeg ikke befrygtede derved at antyde, at den skulde
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være en Anviismng i Uhrmagerknnsten. Dog hertil 

horer langt Mere og Meget, som rigtigere læres paa 

Værkstedet. Uhrmagereleven vil maaskee finde her Grund

sætningerne for de mærkeligste Constructioner af Uhre 

udviklede, men Arbeidsmethoderne, Arbeidsmidlerne o.s.v. 

kræve en aldeles anden, langt udførligere Fremstilling, 

som vi troe ikkun Praktikeren kan give, hvis han ikke 

maatte ansee sit Værksted som den bedste Skole. Dog 

Knnstneren vil det vel ogsaa være behageligt, om han i 

denne lille Bog finder et Bidrag til at Udbrede en Kund- 

siab, som Ingen snarere end han har havt Lejlighed til 

at føle savnedes hos dem, for hvem han arbeider.

Registeret henviser ci blot til hvad Skriftet inde

holder, men giver ogsaa en kort Forklaring af flere 

techniske Udtryk, som tilhore Uhrmagerknnsten; maaskee 

vil man herved have i en Retning en Samling til en 

technologist Ordbog, som vi aldeles ikke eie i vort Sprog. 

Enkelte nye Ord forekomme; dog disse ere ikke valgte, 

uden hvor Nødvendigheden var tilstede, og da saavidt 

muligen betegnende. Oste maatte jeg ansee det rigtigt 

at vedfpie de franske Benævnelser, der ogsaa hores paa 

vore Værksteder. I denne Henseende bor jeg dog be

mærke, at den Forskjel, der her i Bogen er gjort mel-



lem Ordene grande sonnerie og petite sonncrie, 

saaledes at hiint er forklaret ved selvstændigt Slag

værk, dette ved Repeteerværk, sijøndt ikke uhen

sigtsmæssig, ikke er den almindeligen brugte, sorsaavidt 

man ved grande sonnerie pleier at forstaae selvstæn

digt Slagværk, som tillige ved hvert Qvarteer selv gjen- 

tager Timerne, petite sonnerie derimod slager ene 

Qr-arteret; begge ere saaledes forstjellige fra Repeteer- 

vcerket (cadrature).

Publicum har allerede med særdeles Velvillie mod

taget fra min Haand en lignende Oversigt over Damp

maskinen, som den jeg her giver over Uhrene. 

Skulde denne ogsaa vinde Bifald, vil det være mig en 

Opfordring til at bearbeide andre techniffe Fag, for- 

saavidt jeg tor haabe at kjende disse saaledes, at jeg 

tør paatage mig at afhandle samme, og det endvidere 

maatte lykkes mig af indsigtsfulde Praktikere at modtage 

den Veiledning, hvorved jeg haaber at være bragt i 

Stand til i dette Tilfælde at beherffe det rige techniste 

Materiale, som her stulde fremstilles.

Januar 1848.

G. F. Urfitt.
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Fsrste Capitel.

Dm Uhre t Almindelighed.

1. de Opfindelser, hvoraf vi daglr'gen

hoste Fordele i Livet, og som vare ubekjendte i For

tiden, indtage Uhrene, der nu ere saa almindelige, at 

de findes ogsaa i Menigmands Ere, en vigtig Plads. 

For hemmod 3000 Aar siden vare vel Solskiverne 

eller S o lu h rene bekjendte hos Babylonierne og tjente 

dem til at bestemme Tiden; i Biblen* sinde vi omtalt 

Kong Achas's Solftive, som saaledes var til 800 Aar 

for Christi Fodsel. Mærkeligt er det imidlertid, at Græ

kerne, der boede temmeligen nær Jodeland, forst langt 

senere, omtrent 610 Aar for Chrr'stus, lærte at kjende 

Solskiven. Nogle af deres Solskiver ere endnu til og 

bevares blandt Mindesmærkerne fra Fortiden.

Et Par Aarhundreder senere opfandt ^Egypterne 

Vanduhrene, der sandsynligviis bestode blot i et Kar 

lued Vand, hvilket efterhaanden lob ud igjennem et Hul

* Esaias Prophete, Cap. 38, 8. 

Urfiit, om U-re.



i Bunden. Paa Vandet siod et let Legeme, som gled 

ned forbi en Stok, hvorpaa Timerne vare flrevne, og 

som saaledes angav Klokkeflettet. Sanduhret, lugt 

vort Timeglas, anvendtes ogsaa fordum og findes af

bildet paa Oldtidens Mindesmærker; paa et Basrelief, 

forestillende Achilles's Forældres Peleus's og The- 

tis's Bryllup, holder Morpheus, Sovnens Gud, et 

saadant Uhr.

Vore Uhre med Hjulvcerk, som drives med Lodder 

eller Fjædre, ere opfundne langt senere; ofte have vel 

ret kunstige Mastiner været ansete som saadanne Uhre; 

men Bevægekraften var dog næppe enten Lodders Tyngde 

eller Fjædres Spændkraft. Saaledes fortælles, at, blandt 

de flere Sjeldenheder, Kaliphen Harun al Raschid i 

Aaret 807 efter Christus sendte Keiser Carl den 

Store, var ogsaa et Uhr, som angav Timerne, ved 

at 12 Messingkugler faldt mod en Klokke; der vare 

ogsaa paa samme 12 Ryttere, som kom ud, een ad 

Gangen, gjennem forstjellige Dore, hvilke de aabnede 

og atter lukkede. Der maa altsaa have været en Art 

Hjulværk; men Bevægekraften fortælles at have været 

Faldet af Vand.

I det tolvte Aarhundrede synes Uhre, bevægede 

ved Lodder, at have været brugte i Italien; og 1344 

indrettede Giacomo Dondr i Padua sit berømteUhr, 

som, foruden Dagens Timer, angav Solens Lob i dens
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Bane og Planeternes Steder paa Himlen. Den Navn- 

kundighed, hans Uhr opnaaede, bidrog betydeligt til Uhr- 

magerkunstens Fremme; thi næsten ethvert af Europas 

Hoffer ønskede at eie et lignende Værk, og duelige Me- 

cham'kere henvendte, som Folge heraf, deres Opmærk- 

somhed paa denne Gjenstand. Dondi fik Hædersnavnet 

Horologius (Uhrmager), og i Padua lever endnu, eller 

levede for faa Aar siden, hans Efterkommere Marche- 

serne Dondi-Orologio. Her i Norden bleve vel 

forst senere Uhrene bekjendte; dog haves fra Aaret 1550 

en Efterretning, at Kong Christian den Tredie 

sendte den russiske Czar, Ivan Wasieliewit sch den 

Anden, et Uhr til Foræring, men som blev tilbage

sendt, enten fordi man ansaae det for Trolddomsværk, 

eller fordi Ingen der i Landet vidste at behandle det.

Dog vare alle Uhre, der forsærdr'gedes i flere Aar- 

hundreder, ufuldkomne, og vor Astronom TychoBrahe, 

der levede i Slutningen af det sertende Aarhundrede, 

svarede hverken Udgivter eller Umage for at forfærdige 

saa noiagtige Uhre, som muligt; men han fandt, at han, 

ved sine noiagtige Observationer, ikke kunde stole paa 

paa samme.

Da den beromte H up g hens anbragte Aar 1657 

Pendulet eller Perpendiklen paa Uhrene, for at give 

samme en regelmæssig Gang, bleve disse paa engang 

saa fuldkomne, at de kunde tjene Astronomerne ved deres 

1*
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Observationer. Vor beromte Astronom Ole Romer 

brugte Penduluhret ved Siden af de af ham opfundne 

Instrumenter, og siden hans Tid har det, dog stedse 

mere og mere fuldendt, været eet af den praktisie Astro

nomies forste Hjælpemidler.

Vi ville imidlertid ikke her fornemmeligen omtale 

Indretningen as de astronomisie Uhre, et heller beskrive 

de særdeles noiagtige S o uhre, der ere til stor Hjælp 

i Navigationen eller Somandflabet; men kun især af

handle de Uhre, der bruges t det daglige Liv, og som 

findes og tildeels forfærdiges i de fleste Lande; paa 

enkelte Steder drives endog Uhrsabricationen til en saa- 

dan Udstrækning, at derfra udgaae en Mængde Uhre, 

der blive en vigtig Handelsartikel. Dette er især, hvad 

Lommeuhre angaaer, Tilfældet i Schweitz, t Byerne 

Genf, Locle og Chaux de Fonds. Simple Stue- 

uhre, hvori Hjulene ere af Træ, forfærdiges af Bjerg

boerne i Sch warzwald og ere hos os bekjendte under 

Navnet „Nurnberger-Uhre"; fortrinligere og solidere 

Stueuhre ere de, som til en forholdsmæssigen saare 

billig Priis forfærdiges paa Bornholm og afsættes i 

Mængde i Kjobenhavn og i Flensborg; ja de findes 

endog hyppigt i Nordtydstland.

2. Mecham'smen af et Uhr synes særdeles sam

mensat, og vel kunne vi forestille os, at den Vilde, der 

ei tilforn havde seet et Uhr, troede, som fortælles, at



det var et levende Væsen. Dog, betragte vi hver Deel 

for sig, ville vi komme til Kundskab om Delenes Virke- 

maade, og hvorledes de tjene til det Formaal, muligst 

nøjagtigt at angive Tiden.

I A b Antag, at vi havde en

D - Valse, og at denne hvilede

j > med to Tapper, anbragte 

i Taphuller i Pladerne A

k og B. Denne vilde dreieS

J rundt ved en Vægt C, som

♦ cjH hang t en Snor, slynget 

om samme. Hvis nu Valsen, ved en særegen Indret

ning, hindredes i at bevæge sig hurtigere end een Gang 

rundt i 12 Timer, og var Bevægelsen aldeles jævn, vilde 

man paa Forsiden af Pladen A kunne beskrive en Cir- 

kel, hvis Midtpunct var Taphullet; og, mddeeltes denne 

i 12 lige Dele, svarede hver Deel til en Time. Denne 

Cirkel blev saaledes den sædvanlige Uhrflive, som sindes 

paa adsiillr'ge Uhre, f. Ex. Landsbykirke-Uhre, der ikkun 

have Timeviser.

For nu at bevirke denne Gang af Valsen og til

lige sætte de andre Visere i Bevægelse, anvendes et 

x ""x 'X" "X Hjulværk. Havde vi to

/ V \ ligestore Skiver A og B,

\ A / som nore berorte hmanven,

y vilde Omdreiningen af A
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frembringe en Omdrejning af B, men i modsat Ret

ning Z ere begge Skiver ligestore, er Bevægelsen af begge 

lige hurtig; men, har den 

/ \ ene, som C, en dobbelt saa

/ c V ! stor Omkreds, som den an- 

\ A. ) den B, vil denne drer'e sig

\ y to Gange rundt, naar C

dreier sig een Gang; vi 

have saaledes et Middel til at fordobble en hvilkensom- 

helst Hastighed, eller almindeligen frembringe en Hastig

hed i hvilketsomhelft Forhold til en givkn, ved at vælge 

to Skiver, svarende til et saadant Forhold. Skulde 

f. Ex. en Viser dreie sig 11 Gange rundt, medens en 

anden dreier sig 4 Gange rundt, vælge vi to Skiver, 

hvis Omkredse eller ogsaa Tværlimer (Diametre) for

holde sig som 11 til 4, sætte den storre Skive i For

bindelse med Viseren, der gaaer 4 Gange rundt, an

bringe paa den mindre Skive den anden Viser; sættes 

disse Skiver nu i inderlig Berøring, vil den anden 

Viser gaae 11 Gange rundt, medens den forste Viser 

gaaer 4 Gange rundt.

Dog, om ogsaa to saadanne Skiver ere bragte i 

inderlig Berøring og, formedelst deres stedse i Begyn

delsen noget rue Overflade, virke paa hinanden, saa at 

den ene forer den anden, ville de dog snart flides glatte 

og den ene da glide forbi den anden, uden at bevæge
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den. Man har derfor, i den Hensigt at opnaae en 

stadig Gang, almindeligen givet begge Skiver Tænder, 

der gribe md i hinanden; saaledes opstaae Tandhju- 

lene. Give vi Hjulet A 22 Tænder, medens B har

8, og indgribe de nole i hinanden, vil, for hver Gang 

A gjor een Omgang, B gjore 2Z Omgange, hvorved 

de 22 Tænder af A have virket, den ene efter den 

anden, paa L's Tænder, saa at dette Hjul er omdreiet 

een Gang, hvilket giver 8 Tænder, anden Gang ogsaa 

8 Tænder, og, foruden disse 8 og 8 Tænder eller 16 

Teender endnu 6 Tænder eller Z Omgang, hvilket ud- 

gjor t Alt 22 Tænder. Dreier? A sig 2 Gange rundt, 

vil B dreie sig 2 Gange 2I Gang rundt eller 5| 

Gange; dreier A ftg 4 Gange, vil B dreie sig 4X2Z 

eller 11 Gange rundt. Almindeligen kalde vi det mindre 

Hjul B Driv. Drivtænderne maae være stærkere end 

Hjulets Tænder, da der gaaer mere Slid paa hine, 

end disse. Drivene sorfærdrges derfor i Uhre almin- 

delrgen af Staal, naar Hjulene ere as Messing.
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°D

vi ville give 6 Tænder;

Ved passende Hjulforbm- 

delser ville vi nu kunne til

vejebringe de andre Viseres 

rigtige Bevægelse. Vi ville 

antage, at A er den forhen 

omtalte Valse, som ved Verg- 

ten^Q drejes rundt, og som 

gaaer een Gang rundt i 12 

Timer; Viseren G, der er 

fastgjort paa dens Arel, er 

den sædvanltgeTr'mevt'ser; 

paa samme Axel og aldeles 

fast forbundet med Valsen er 

Hjulet v v, som vi ville an

tage har 72 Tænder; dette 

griber ind i Drivet d, som 

naar Hjulet dreier sig een

Gang rundt, maa Drivet d gaae 12 Gange rundt, 

efterdi dets Tænders Antal, 6, indeholdes 12 Gange i 

72, som er Tallet paa Tænderne af Hjulet DD; medens 

Viseren G altsaa gaaer een Gang rundt, næmlig i 12 

Timer, gaaer Viseren H, fastgjort paa Arlen E, der 

bærer Drivet d, 12 Gange rundt, eller een Gang hver 

Time. Denne Viser H er altsaa en Minutviser, 

der gaaer henover en Skive, hvis Mibtpunct.er Tap

hullet for Arlen E, og som er deelt t 60 lige Dele
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eller i Timens 60 Minuter. Secund vi seren 1 skal 

gaae een Gang rundt i eet Minut eller 60 Secunder, 

hvilket vilde opnaaes ved at anbringe paa Arlen E et 

Hjul med saamange Tænder, at det kunde bevæge et 

Driv 60 Gange rundt, for hver Gang vet selv gjorde 

een Omgang; dette vilde dog være ubeqvemt, da et 

saadant Hjul vilde faae saare mange Tænder, vi tage 

derfor et Mellemhjul til Hjælp og indrette dette 

saaledes, at Arlen E bærer Hjulet FF, der har 64 

Tænder, hvilket griber ind L Drivet f, som har 8 Tæn

der. Dette gaaer altsaa 8 Gange saa hurtigt, som 

FF eller Viseren H, eller 8 Gange rundt t een Time, 

d. e. een Gang rundt t 7| Minut; paa Axlen L af 

dette Driv er et Hjul KK med 60 Tænder, der griber 

ind t et Driv k med 8 Tænder. Da nu 8 indeholdes 

7^ Gang t 60, vil dette Driv gaae 7^ Gang rundt, 

naar Hjulet KK eller Arlen L eller Drivet f gaaer een 

Gang rundt. Men dette steer i 7^ Minut; altsaa gaaer 

k selv een Gang rundt i et Minut; dets Axel M vil 

altsaa kunne bære Secundviseren 1, der stal gaae een 

Gang rundt i 1 Minut eller 60 Secunder.

Ihvorvel vi saaledes have et fuldstændigt Uhr med 

en Viser for Timer, en for Minuter og en for Secun

der, vil dog den hele Indretning være noget besynderlig; 

thi deels maatte her være tre forfljellige Skiver, deels 

vilde Viseren H gaae i en Retning, modsat 6's Be-



10

vægelse, eller fta Hoire til Venstre, naar G gaaer fra 

Venstre til Hoire; samme Ver gaaer ogsaa Viseren 1; 

thi, formedelst Mellemhjulet F F, forandres Bevægelsen 

to Gange, saa at begge Visere 8 og I gaae fra Hoire 

til Venstre, medens en Viser, anbragt paa Arlen L, 

vilde gaae fra Venstre til Hoire. Man pleier derfor 

at forandre Hjulværket noget, eller at anbringe et saa- 

kaldet Vexelværk eller Viservcerk, hvorved Time

viseren og Minutviseren bevæge sig om samme Midt- 

punct og i samme Retning fra Venstre til Hoire. Dog 

dette ville vi have Anledning til nærmere at omtale, 

naar vi beskrive et fuldstændigt Uhr.

3. Vi have forudsat, at Valsen gaaer noiagtigen 

een Gang rundt i 12 Timer. Dette vilde ordentligviis 

ikke siee; thi Vægten eller Loddet vilde, om det ogsaa 

i Begyndelsen gik langsomt, stedse hurtigere og hurtigere 

synke og saaledes give Viseren G ligesom de ovrige Hjul 

og dermed forbundne Visere en ujævn Bevægelse. Dersor 

forbinder man almindeligen med et saadant Loduhr en 

Perpendikel eller et Pendul. Der ere forfljellige 

Maader, hvorpaa en saadan Forbindelse fleer; vi ville 

her indskrænke os til at besirive een, denGraham'skc 

Ankergang.

Paa Axlen O, der sial gaae een Gang rundt i eet 

Minut, er Hjulet DD, der har 30 sijcevt indstaarne 

Tænder. Ankeret ACB, fra hvis Midtpunkt 6 Pendulet
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hænger ned, har to Hager A og B. Naar Pendulet 

svinger til Hoire, falder Hagen A ind i Hjulet, svinger 

det til Venstre, falder Hagen B imod Hjulet. Loddet 

vil ved dets Tyngde virke til at drive Hjulet v D rundt 

i Retningen fra Venstre til Hoire, og Tanden a vil 

trykke mod Hagen A. Kraften kan imidlertid ikke sætte 

det tunge Pendul t Bevægelse; men, fores dette behori- 

gen til venstre Side, vil Tanden a, der virker paa den 

skraae Flade af Hagen A, lofte det endvidere saameget, 

at den kommer forbi; dog Hagen B falder da imod 

Hjulet og standser det, indtil Pendulet, ved sit eget 

Sving tilbage eller mod Hoire, lofter denne Hage ivei- 

ret, hvorved da A falder ind i Hjulet og standser det, 

indtil ved næste Pendulsvingning den hceveS af den føl

gende Tand. Saaledes tillade Pendulets Svingninger 

frem og tilbage Hjulet ikkun en dertil svarende Bevæ

gelse.

Giver man Pendulet en bestemt Længde, 38 Tom

mer (hvilken dog forandres Noget, ester det Forhold, 

hvori Pendulstangen staaer til den tunge Lr'ndse F), 

vil det svinge uoie i eet Secund frem eller tilbage; ved 

hvert andet Sving gaaer altsaa en Tand forbi Hagen 

eller udloses; og, da Hjulet Dl) har 30 Tænder, faaer 

det just den for samme bestemte Bevægelse. Pendulet 

hænger dog ikke umiddelbart ned fra Ankerets Midte; 

men fra C udgaaer en Axel, hvortil den saakaldte Gaf-
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fel er heftet; denne har Lo Grene, der gaae ud fra 

samme, og som fatte om Pendulet, der i Almindelighed 

er ophængt i en beielig Fjæder, saaledes at det, naar 

det engang er sat i Bevægelse, længe fortsætter samme. 

Dog, hvis ingen ny Kraft kom til, vilde det omsider 

standse, og, forbundet med Uhret, saameget snarere, da 

det flak virke yaa Ganghjulet DD og middelbart paa 

alle de øvrige Hjul. Derfor er Loddet tilstede, som 

erstatter den tabte Kraft, eller giver Pendulet, hver 

Gang, det svinger, formedelst Ganghjulets Virkning paa 

Ankeret, der atter, gjennem Gaffelen, virker paa Pen

dulet, et livet Stod (Impuls). Loddets Tyngde bliver 

saaledes Drivkraften; men Pendulet Regulato

ren, der bevirker, at Uhrets Gang bliver jævn.

4. Det Uhr, vi her nærmest have havt for Die, 

er Stueuhret, som drives ved Lodder; der er dog 

en Art mindre Penduluhre, Taffeluhre, som drives 

ved Spændkraften af en Fjæder, indesluttet i et cylin- 

dristt Hylster, Fjæderhuset. Delte stræber den at 

trete rundt, i det den opvundne Fjæder, ved sin Spænd

kraft, atter vil udvide sig og saaledes bevæge Hjulvær

ket. Mm dettes hurtige og ujævne Gang reguleres 

ved et Pendul, anbragt paa samme Maade, som ved 

Stueuhret, men kortere, almindeligen saa at det svinger 

halve Secunder. Endnu en tredie Art Uhre, egentligen 

de vigtigste, forsaavidt samme hyppigst forekomme, ere
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Lommeuhrene, som stulle kunne flyttes fra Sted til 

andet, medens de ere i Gang. De drives, ligesom 

Taffeluhrene, af en Fjceder, men kunne ikke have som 

Regulator et Pendul; i Stedet for dette træder U r o e n, 

forenet med Gangdelene ved en tynd, boielig Fjceder, 

Spiralen. Dog vi ville nærmere omtale deels Taf

feluhrene, deels især Lommeuhrene, naar vi bestrive de 

fuldstændige Tegninger af disse.

5. Vore Stueuhre og de fleste af vore Taffeluhre 

ere Slaguhre, d. e. et særegent Værk, Slagvær

ket, angiver ved et Antal Slag Timer, ofte ogsaa 

Qvarterer og halve Timer. Mechanismen hertil virker 

paa en aldeles anden Maade, end Mechanismen i Vi- 

servcerket; dette flal gaae langsomt og uafbrudt, Slag

værket kun stundom (een Gang hver Time eller Qvar- 

teer) og da med hurtig Bevægelse. Hvert af disse 

Værker drives ved sin Bevægekraft, efter Uhrets Ve- 

flafferched, enten ved Vægt eller Fjæder. Altsaa drives 

i Slagværket ogsaa en Valse rundt, hvorpaa er anbragt 

et Tandhjul, der sætter en heel Række andre Hjul i 

Bevægelse, af hvilke hvert følgende bevæger sig hurtigere 

end det foregaaende. Det sidste Hjul, som lober vel 

50 til 60 Gange rundt i eet Secund, hindres i en 

altfor hurtig Bevægelse, ved et tyndt Stykke Metal, en 

Flor eller et Vindfang, som under sin hurtige Om- 

dreimng moder Modstand as Luften; saaledes faaer dette
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sidste Hjul en passende, 

jævn Bevægelse. Paa eet 

af Hjulene E, nærmest 

Valsen, er fastgjort et 

Antal Stifter, som, t det 

Hjulet dreier sig rundt, 

hæve Hammerskaftet AB 

og drage Hammeren A 

tilbage fra Klokken IL 

Saalænge Hjulet E, som 

kaldes StLftehjulet, 

vedbliver at dreie sig rundt, 

gaae Stifterne forbi Ham

merens Arm, hvilken atter trykkes ned af Fjæderen C, 

og, paa Grund heraf, vender Hammeren tilbage og 

flaaer an mod Klokken D. Paa Tegningen har Hjulet 

6 Stifter, og der hores altsaa 6 Slag fra Klokken, 

medens Hjulet lober een Gang rundt. Uhret kan saa-

ledes flaae; men det vil flaae uafbrudt, saalænge Kraf

ten virker, altsaa indtil Loddet er lobet ned, maaflee

1100—1200 Gange. Der maa derfor være en Ind

retning, hvorved Slagværket bringes ikkun til at flaae 

hver Time, og just det til Timen svarende Antal Slag. 

Dette bevirkes ved Slagskiven, inddeelt i flere ulige 

Dele ved Fordybninger eller Skurer, saaledes som hos-
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staaende Figur viser. Mellemrummene mellem Skurerne 

bestemmes paa følgende Maade.

Hele Skiven deles t 78 lige Dele, imellem a øg b 

er een af disse, imellem b og c to Dele, imellem c 

og d tre Dele o. s. v. indtil imellem m og a, hvor 

der ere 12 Dele, altsaa i Alt 78 Dele. Almindeligen 

gaae de to forste Skurer a og b i Eet, som Figuren 

viser.

Denne Slagsiive forenes med et Hjul, som har 

78 Tænder, der indgribe i Tænderne af et Driv, som 

har 6 Tænder, hvilket atter staaer t Forbindelse med 

Stiftehjulet; ved denne Hjulforbmdelse vil da Stifte

hjulet, naar Slagfliven skrider af sin Omkreds frem, 

gaae | af sin Omkreds rundt, eller en Stift vil gaae 

forbi Hammeren, og Klokken vil flaqe Eet; gaaer Slag

fliven to Dele, eller fra b til c, vil Klokken slaae To-
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gaaer den fra c til d, slaaer den Tre, og saaledes 

videre. Altsaa maa Slagfliven een Gang hver Time 

bevæges fra Skure til Skure, men forblive i Mellem

tiden ubevægelig. Men man har feet, at Slagværket 

har en Tilboielighed til at vedblive at gaae, indtil det 

er lobet aldeles ud. For at forhindre denne fortsatte 

Bevægelse, er en liden Stift fastgjort til eet af Hju

lene, som lober 6 til 8 Gange rundt for hvert Slag; 

Stiften hviler mod en Knop af Metal, som holder 

Slagværket i Ro; naar Knoppen loftes op, slaaer 

Klokken og vil vedblive saaledes, indtil Knoppen atter 

gaaer ned paa sit Sted. For at bevirke dette, maa 

man gjore Brug af den Deel af Uhret, som gaaer be

standigt, eller af Gangværket.

Efterstaaende Figur vil forklare een blandt de flere 

Methoder, hvorved dette kan bevirkes.

G er et Hjul, som lober flere Gange rundt for 

hvert Klokkeslag. H et andet Hjul, som gaaer een 

Gang rundt for hvert Slag. Hjulet H har i sin Om- 

kreds et Indsnit eller Kærve, i hvilken en Tand (palette) 

1, fastgjort til en Vægtstang DE, hviler, saa at Uhret 

forhindres t at slaae, baade ved Hagen i denne Kærve 

og ved Metalstykket E, bag Hjulet G (vrist t Figuren 

ved de prikkede Limer), hvilket holder Stiften paa Hju

let. ABC er en Vmkelvægtstang, hvis ene Arm hæn

ger ned foran Minuthjulet K, hvori er fastgjort en Stift 

Urfin, om Uhre. ' 2
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L, som hver Time driver Vægtstangsarmen AB frem, 

lofter herved Armen BC og tillige D E, formedelst Stif

ten F paa denne. Men, i det denne Vægtstang loftes 

op, frigjores de to Hjul 6 og U; Slagværket begynder 

at lobe, men blot et Dieblik; thi, efter et eneste Om

lob af Hjulet G, fanges dets Stift atter af Brystet E 

paa Vcegtstangen VL, som nu er hævet i Veiret. Dette 

foraarsager en liden StoL, som kaldes Uhrets Hikken,
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og som hores eet eller to Minuter, for Uhret flaaer. 

Det virkelige Slag finder ikke Sted, for Stiften L paa 

Mmuthjulet K er gaaet aldeles forbi Væg tstang s armen 

AB, hvorpaa Armen BC strap falder ned. Men Vægt

stangen DE, som var loftet i Ver'ret af BC, falder 

ikke ned, fordi Tanden I hviler mod Omkredsen af 

Hjulet H, i Stedet for at falde i Kærven, som flreed 

lidet frem, da Uhret hikkede. De to Hjul lobe derfor 

rundt; Klokken flaaer Eet og, saasnart som Kærven i 

Hjulet H atter kommer rundt, vil Vægtstangen DE 

falde deri med sit Bryst, fatte Stiften paa Hjulet G, 

og saaledes horer Uhret op at slaae.

Var der ingen videre Mecham'sme end denne, vilde 

Uhret ikkun flaae et enkelt Slag hver Time, t Stedet 

for det rigtige Antal Slag. Her træder Slagskiven, 

som vristes i forrige Figur, i Virksomhed; den er dog 

ikke anbragt her t Figuren, for ikke at gjore samme 

forviklet og utydelig. Til Vægtstangen DE er fastgjort 

endnu en Tand, som vi ville kalde M, der hviler i en 

Skure as Slagfliven, f. Ex. ved a i Figuren S. 16, just 

naar Uhret viser Eet. Klokken flaaer da Eet paa den 

Maade, som er omtalt, og Tanden M gaaer til b. 

Naar Uhret kommer til To, gjentages det Samme; 

men Tanden, som var loftet i Veiret, hviler nu paa 

den Deel af Omkredsen af Slagsiiven, som er mellem 

b og c, og vil ikke tillade Tanden i at falde t Kærven 

9*
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af Hjulet H, forend den selv falder i Skuren c af 

Slagskiven, og da vil Uhret have flaaet To. Næste 

Time vil Klokken flaae Tre, efterdi Afstanden fra c til 

d er af Skivens Omkreds; dernæst vil Klokken flaae 

Fire, og saaledes videre til Tolv, da samme Omgang 

af Slag begynder paa ny.

Skjondt Slagskiven er i vore Stueuhre og Taffel- 

uhre den almindeligste Indretning, hvorved Slagenes 

AllLal bestemmes for de enkelte Timer, har den dog den 

væsentlige Ufulvkommenhed, at, naar Uhret har staaet 

stille i nogle Timer, maa man ikke strar fore Viseren 

hen paa den rette Time; men lade Uhret flaae ved alle 

de mellemliggende Timer; thi, naar Uhret kommer til at 

staae stille f. Ex. ved Midnat, og Klokken lidet for 9 

om Morgenen stilledes rigtigt, vilde det ved det nær- 

meste Fuldflag ikke flaae Ni, men Eet. Man bruger 

derfor i flere nyere Uhre, ogsaa i enkelte af vore born- 

holmste Stueuhre, en anden, hensigtsmæssigere Indret

ning, kaldet Sneglen (Staffen) og Rækken, som vi 

ville have Lejlighed til nærmere at angive, naar vi i 

andet Capitel beskrive de fuldstændige Tegninger af et 

Stueuhr. Vi ville ogsaa da nævne den Deel as Slag

værket, der angiver Qvartererue.

6. Slagværket i Taffeluhret er tildeels af 

lignende Bestaffenhed, dog er Drivekraften for samme, 

ligesom for Viftrværret, her en Fjæder, som optrækkes
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særskilt, naar Uhret optrækkes. Taffelrchret har ogsaa 

oftere end Stueuhret Qvarteerslag eller Halv-Timcflag. 

Det er iovrigt sædvanligt, at Taffeluhret tillige er 

Repeteeruhr d : angiver, efter Behag, den forløbne 

Time og det nærmeste Qvarteer. Kraften der da sæt

ter Slagværket r Bevægelse, er et vilkaarligen udovet 

Træk i en Snor, hvorved en Udlosning finder Sted, 

saa at Slagværket træder i Virksomhed. Naar Taffel- 

uhret ene har Nepeteerværk, som Tilfældet er med de 

saakaldte Reiscuhre eller Natuhre, er Slagværket 

endnu mere afvigende fra Stueuhrets og nærmer ftø 

derimod Lommeuhrets.

Lommeuhret har sjeldnere egentligt Slagværk d. e. et 

saadant, som angiver af sig selv ved Slag Time og 

Qvarteer. Det synes ogsaa at være mindre vigtigt, 

eller egcntligen aldeles uvæsentligt for det Uhr, der 

bæres i Lommen. Imidlertid har man dog Lommeuhre 

med et saadant saakaldet stort Slagværk (grande 

sonnerie). Oftere forekomme derimod Lomme-Repeteer- 

uhrene, som slaae Timer, Q-varteer, stundom ogsaa 

halve Qvarteer, naar man trykker paa Hængeboilen 

(Pendanten), eller egentligen den lille Stang, som for

binder samme med Uhret. Dette Nepeteerværk (pe

tite sonnerie), som drives af en Fjæder, der optrækkes 

ved Trykket paa Pendanten, er aldeles fokskiclligt fra 

Stueuhrets Slagværk. Dog ville vi ikke nævne det
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og dets Dele, forend vi bestrive i femte Capitel den 

Tegning, som noie viser- samme.

Adskillige Bimdretninger ved Uhre, f. Ex. Vækker- 

indretninger, automatiste Bevægelser, eller mechamsie 

Spilleværker, ogsaa Musikstykker, der enten lyde vilkaar- 

ligt, naar man lader en Fjceder virke, eller ved Fuld

flag, hore mindre herhen; dog siulle vi i det Følgende 

omtale disse, forfaavidt sammes Udførelse og Repara

tion sædvanligen ogsaa blive UhrmagerenS Sag.
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Andet Capitel.

Narrmere Beskrivelse af Stueuhret.

7. Vi vælge et uden Grund et bornholmstt Uhr, 

som Monster, naar vi ville bestride de større Uhre til 

dagligt Brug eller Stueuhrene; thi disse Uhres hensigts- 

mæssige Construction og omhyggelige Udførelse bringe 

dem i Anseelse, hvor de formedelst deres billige Prn's 

anskaffes.

Det Uhr, der er fremstillet paa S. 24—26, er et 

saadant bornholmstt Uhr; Tegningen er i halv Størrelse. 

S. 24 viser Uhret fra hoire Side; S. 25 samme for

fra, dog uden Skive; S.26 viser det Indvendige, idet 

den forreste Plade, Lillepladen, er aftagen.

Uhret er et Slaguhr, som slaaer hver Time; det 

har foruden Gangværket altsaa tillige Slagværket; hver 

af disse Hoveddele drives ved sit Lod. Gangværket 

ligger mere til hoire Side og mellem Uhrets to Pla- 

der, Lillepladen LL og S torplad en NN, medens 

Slagværkets Dele ligge tildeels imellem disse mod ven- 

stre Side, deels udenpaa Lillepladen LL. Her ligger 

dog ogsaa det i Forbindelse med Gangværket staaende 

Vexelværk.
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For at anbringe de forstjellige Hjulaxler og andre 

Dele behorigen Mert, har Uhret sit Gestel, bestaaende 

af de to nævnte Plader LL og MM og 4 stærke Pil

ler NN NN, der gaae fra Storpladen MM (eller „store 

Boden", som den kaldes med et tpdfltOrd); Lillepladen 

ligger an mod Brystet paa disse Piller og holdes al

deles fast ved Stifter, mdstukne i Huller i Pillerne, 

saaledes som S. 25 især viser. Gestellet er opstillet i 

Uhrkassen, der er tilstrækkelig hoi for at optage PendUlet, 

som er hem'mod 2 Alen langt, og Lodderne, der kunne 

synke lr'gesaa dybt eller noget dybere ned. Foran paa 

Lillepladen er Skiven anbragt indenfor Viserne, og hol

des ved 4 Fodder, loddede paa den, hvilke gaae ind i 

de Huller, der sees paa Lillepladen, og i hvilke end

videre indsættes Stifter, for at holde den aldeles fast. 

Foran for Skiven er anbragt paa Kassen en Dor, som 

kan oplukkes, med et Glas, der dækker over Viserne; 

Uhrkassen dækker endvidere foroven Klokken; den nederste 

Deel af Kassen, som omgiver Lodderne og Pendulet, 

har ligeledes en Dor.

Uhret bor stilles aldeles verticalt eller lige op og 

behorigen fast. Man horer let, om den førstnævnte Be

tingelse opfyldes, ved Pendulets Slag, som ellers ikke ere 

eenssormr'ge; hvis man ikke kan stille Uhret aldeles fast t 

srn lodrette Stilling, f. Ex. hvis Gulvet ryster, er det 

rigtigst at hænge det op paa en Vceg eller fast Pille,
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i Væggen, der spænde mod Siderne af Kassen, bringe 

Uhret i den lodrette Stilling og holde det fast t samme.

8. Vi ville forst betragte Gangværket, som 

drives ved et Lod, der er hængt i Snoren, som er viklet 

om Valsens; Snoren er fastgjort, ved at den er stukken 

ind r'gjennem et Hul i Tromlen og fastgjort med en 

Knude t p, S. 26, som ligger i en Fordybning i For- 

pladen, der dækker Valsen; Spærhjulet r, hvori Spær- 

hagen s, der tilholdes af Fjcedren t, indgriber, forbyder 

Valsen at gaae fra Hoire til Venstre, uden at fore 

Valsehjulet med sig, der er Lestemttil at gaae isamme 

Retning og saaledes virke paa Gangværkets ovrige 

Dele; derimod hindrer Spærhagen ikke Balsen at gaae 

fra Venstre til Hoire, hvilket sieer, naar Uhret trækkes 

yp, ved at Nsglen stikkes paa Optræksfil'rkanten P, og 

Valsen saaledes fores rundt, hvorved Snoren opvr'kles 

og drager Loddet i Ver'ret. Saasnart Optræknmgen 

ophorer, virker Loddet ved sin Tyngdekraft og forer 

Valsehjulet, som vi ligeledes kalde A, rundt; men 

Loddet vilde, hvis ingen Hindring var tilstede, virke 

uafbrudt, altsaa meddele, som forhen omtalt, Gangværket 

en tiltagende og for hurtig Bevægelse, hvis ikke ved 

Pendulet, som staaer t Forbindelse med Ganghjulet, der 

skete ideligen en liden Standsning eller Hemning. Da 

Uprets regelmæssige Gang afhænger heraf, begynde vi
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forsi med Pendulet, som er ophængt ved en Fjæder bag 

paa Ilfyret, L en Kloft af den fremstaaende Deel n, 

der kaldes Klobenen, og omfattes af Gaffelen O's 

Grene g.

Pendulet har en saadan Længde, at det fuldbyrder 

sit Sving i et Secund; Gaffelen og det dermeo for

bundne Anker E, som er fastgjort til Gaffelens Arel F, 

gaae altsaa frem og tilbage hvert Secund. Ankeret, 

som med sine to Hager ee griber ind i Ganghjulet 

D, tillader altsaa dette ikkun at skride en Tand frem, 

hver Gang Tanden loftes, eller efter hvad, som forhen 

er forklaret (Nr. 3), vil en Tand af Ganghjulet flippe 

forbi ved hvert andet Pendulsving. Ganghjulet i), som 

har 30 Tænder, vil saaledes gaae fra Venstre til Hsire 

een Gang rundt i 60 Seconder eller eet Minut, og 

vilde, om forlangtes, kunne paa dets forlængede Arel 

fore en Sekundviser, som ogsaa oftere er anbragt paa 

disse Uhre.

I Forbindelse med Ganghjulet og anbragt paa dets 

Axel er Gangdrrvet c, hvori Hjulet C indgriber; da 

Gangdrivet, der saaledes gaaer rundt i eet Minut, har 

6 Tænder, Hjulet C, der kaldes Lille-Bodenhjul 

eller Mellemhjul, 45 Tænder, gaaer dette een Gang 

rundt, medens Drivet gaaer Gang rundt, eller Mel

lemhjulet behøver 7£ Minut til een Omdrejning; saa 

hurtigt gaaer ogsaa det paa samme Axel anbragte Driv b,
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hvori Hjulet B indgriber. Dette Hjul, kaldet Store- 

Bodenhjul eller Minuthjul, har 48 Tænder, me

dens Dn'vet b har 6 Tænder; det gjor altsaa een 

Omgang, medens Dn'vet b gjor 8,v eller bruger til en 

Omgang 7|x 8 Minuter o: 1 Time. Paa Arlen af 

dette Hjul anbringes saaledes Minutviseren, der flal 

gaae een Gang rundt i Timen. Dets Axel bærer til

lige Drivet a, som har 7 Tænder, og hvori Valsehjulet 

A indgriber; da dette har 84 Tænder, altsaa gjor een 

Omgang, medens Drivet gjor 12, gaaer det een Gang 

rundt i 12 Timer, og saaledes kunde det fore Time

viseren. Dog, da det er brugeligt, at denne er concen- 

trifl med Minutviseren, sorsaavidt vi inddele Timer og 

Minuter paa samme Cirkel, beskreven om Midten af 

Uhrsiiven, og dette Hjul desuden gaaer fra Hoire til 

Venstre eller modsat Mmuthjulet, er der anbragt et sær

eget Viserværk eller Verelværk, hvorved Timeviseren be- 

vceges concentriflt med Minutviseren, men kun een Gang 

rundt for hver 12 Omgange, denne gjor.

Valsehjulet med Valsen A gaaer saaledes een Gang 

rundt t 12 Timer; da det optager 16 Omgange Snor, 

vil Uhret kunne gaae i 8 Dage, og det er altsaa til

strækkeligt at optrække det een Gang ugentligt.

Vi ville endnu en Gang sammenstille Hjulene og 

Drivene i Gangværket, men gaae ud fra Valsehjulet.
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Valsehjulet A har 84 Tænder, 

gjor en Omgang i 12 Timer eller . . . 720 Minuter.

Mrnutdri vet a har 7 Tænder, forer 

wed sig Mrnuthjulet B (Store-Boden- 

hjul) med 48 Tænder, hvilket saaledes gjor 

en Omgang i 1 Time eller. ........ 60 Minuter.

Mellemdrivet b har 6 Tænder, 

bærer paa sin Axel Mellemhjulet C 

(Lille-Boderchjul) med 45 Tænder og gaaer 

saaledes rundt i...................... ....................   . 7 j Minuter.

Gangdrivet c har 6 Tænder, bærer 

paa sin Arel Ganghjulet D med 30 

Tænder, gaaer altsaa rundt i ....... 1 Minut.

Pendulet maa for hver Svingning 

frem og tilbage (Dobbeltsvingning) udløse 

een af Ganghjulets 30 Tænder; et enkelt 

Pendulsving vil saaledes vare ....... 1 Secund.

9. Verelvcerket eller Vr'scrvcerket have vr 

allerede nævnet, det er anbragt paa Lillepladen og sees 

saaledes kun Side 25.

Bevægelsen udgaaer her fra Mrnuthjulet (Store- 

Bodenhjulet) L's Axel, der gaaer frem foran Lillepladen 

og bærer paa sin Ende et Ror, Minutroret, der ud- 

vendigen er fiirkantet, og hvorpaa Minutviseren V, der 

»eb sit Hoved har en tilsvarende fiirkantet Huulm'ng, er 

paatrykket. Minutroret staaer i Forbindelse med et
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Hjul I, der ligger næsten aldeles skjult Figuren, og som, 

fordi det indgriber t et andet Hjul K, kaldes Minut- 

drivet (men som dog er aldeles forskjellr'gt fra Drivet 

b, hvori Store-Boderchjul eller Minuthjulet indgriber). 

Dette Minutdriv har ligesaa mange Tænder som Ver el

hjul et K, hvori det indgriber, her i Tegningen 36, 

og dette sidste Hjul har altsaa ene til Hensigt at for

flytte Bevægelsen, ligesom at forandre dens Retning, 

saa at man nu kan anbringe paa dettes Arel et Driv k, 

med 6 Tænder, der kaldes Ver el driv et, og som gri- 

ber ind i Hjulet U,' der har 72 Tænder, hvilket Hjul 

saaledes gaaer 12 Gange langsommere end Vexeldn'vet, 

altsaa ogsaa 12 Gange langsommere end Verelhjulet K, 

eller Mmutdrivet I, eller Minutviseren V. Hjulet U 

bliver saaledes Timehjulet, der er forbundet med 

Timeroret, hvorpaa atter Timeviseren X er anbragt, 

som saaledes bevæger sig een Gang rundt t 12 Timer.

Vi bemærke paa Tegningen Steget RR, S. 25, 

som næsten er skjult af Timehjulet U, som det bærer; 

det er fastgjort paa Lillepladen, men griber om Minut- 

drivet, og er gjennemboret sor Mmutrorets Skyld.

Viserne ere ikke satte umiddelbart paa Arlen H, S. 

24, og paa Timehjulets Arel, men paa Ror. Viserne, 

som ere paastukne disse, bevæges næmlig saaledes vel 

med Arlen, da Gnidningen holder dem fast; men kunne 

ogsaa stilles, uden videre at forstyrre Uhrets Gang
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Stilles Minutviseren, vil Viserværket bevæges, og 

Timeviseren saaledes folge med.

I omhyggeligere udarbejdede Uhre, saaledes som 

det her bestredne er, har man serget for at flaffe en 

Ligevægt mod Viserne, saa at de ikke, med Hensyn til 

deres forstjellige Stilling, flulle trykke forfljelligt paa 

Arlerne, der bære dem. Timehjulet og Mmutdrivet ere 

saaledes udsiaarne eller, som det -kaldes, „udschenklede" 

paa den Side, der ligger under Viseren; og Mmut

drivet har, for yderligere at tilvejebringe Ligevægten, 

endnu paaskruet paa den modsatte Side et Stykke 

Messing, saa at den længere Minutviser tilstrækkelig en 

opvejes. Ved storre Uhre, f. Ex. Taarmchre, bliver 

denne Forsigtighed endnu mere nødvendig.

10. Slagværket i det her afbildedeUhr er for- 

sijelligt fra det forhen nævnte, hvori Slagflr'ven var en Ho- 

veddeelz her træder næmlig, i Stedet for samme, densaa- 

kaldte Snegl eller Staffen, der sees foran paa Lille- 

d pladen, S. 24, og ligeledes S. 25

X ved S'; men som, fordi den tildeels 

er ^kdcekket t begge Figurer, særstilt 

er aftegnet.

V / Princip et for dens rette Dannelse

x<>- er følgende:

Hvis Sneglens Radius er a C, beskrives med denne 

en Cirkel, som deles i 12 ligestore Dele. En Deel af 
Urfin, om Uhre. 3



34

denne Radins eller a r tænkes deelt i 12 ligesiore Dele, 

og af den næste Radius eller bC afskæres en saadan 

Tolvtedeel eller be, af Cd to Tolvtedele eller df 

o. s. v. indtil aC, hvoraf hele ar eller 12 Tolvtedele 

Lortflæres; med Radius eC beskrives en Bue fra Cb 

mod Cd, med Radius Cf den næste Bue o. s. v. Saa- 

ledes dannes Sneglen BE, som er vrist i Figurerne 

ved S'.

Sneglen staaer t fast Forbindelse med Timehjulet 

i Verelværket, foran hvilket det er anbragt, og saaledes, 

at, naar Timeviseren peger paa et bestemt Klokkeflet, staaer 

den tilsvarende Nedskæring eller Trin nederst, saa at Styk

ket Fz, der udgjor den ene Deel af Vmkelvægtstangen 

F'f'G', S. 25, kan falde ind i Trinet. Tandrækken G' 

eller Rækken, som den simpelthen kaldes, der bæres 

af Vmkelvægtstangens anden Arm, falder saaledes, ved 

at degne dreier.sig om Punctet f', mere ud eller ind, 

og Rækkehagen EP, der bevæger sig om Midtpunktet 

h', falder saaledes ind i en Hak, bag hvilken ligger 

faamange Tænder, som Uhret flal flaae; i Tegningen, 

hvor Uhret er ved at flaae Otte, i det Timeviseren peger 

paa det Punct, som paa Skiven vilde have VIII, ere 

saaledes 8 Tænder tilbage af Rækken.

Rækken er dog ordentligviis ikke stedse i den Stil

ling, den indtager umiddelbart for Slaget. Naar det 

foregaaende Klokkeflag er til Ende, er Rækkehagen bragt
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foran den Tand, der ligger til Venstre, og falder der 

ind i en Fordybning g', som holder Rækken aldeles til 

Holre og saaledes tillige Rækkearmen F' ud fra Sneg

len; forst, naar Nækkehagen H' udløses, trykkes Rækken 

ved Fjædren I‘, der virker mod sammes opgaaende Arm, 

til venstre Side, saa langt Sneglen vil tillade, altsaa 

overeenSstemmende med Klokkestettet. Denne Udlosning 

fleer ordentligviis een Gang hver Time, ved Vcxelhjulet 

L's Omdreinmg; dette, der ligesom Minuthjulet gaaer 

een Gang rundt hver Time, forer en liden Stift, som 

virker mod Delen eller Stjerten k" af Stykket Kz, der 

kaldes Udlosningsarmen, og som dreier sig om k'; 

Udlosm'ngsarmen har næmlig Stiften k//z, som lofter 

Nækkehagen H' op, saa at Rækkearmm F' kan behørigt 

falde ind i Sneglen z naar Stiften paa Verelhjulet er 

gaaet aldeles forbi k/z, falder Rækkehagen atter ned; 

men nu i den Tandhuulnmg, der er bragt lige under 

den; altsaa her, som det er vrist, i den 8de. Denne 

Udlosning, som saaledes regelmæssigen skeer hver Time, 

kort før Slaget, da man horer en bestemt Lyd, i det 

Nækkearmen falder ned mod Sneglen, eller Uhret hik

ke r, kan ogsaa vilkaarligcn fremkaldes. Man onster næm- 

lig stundom f. Er. om Natten- at vide Timen, Uhret» sidst 

har staaet. Til den Ende er Repeteerfjædren L 

ved V siruet fast til Lillepladen; naar man trækker i 

Suvren 1", trykkes Fjædren ned og virker paa K', saa
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at Udlosningen, ligesom forhen, bevirkes, og Uhret alt- 

saa staaer den sidste Time.

11. Det egentlige Slag bevirkes nu ved det Hjul

værk, som sættes i Gang ved det andet Valsehjul A 

der paa samme Maade som^, drives ved et Lod, og hvis 

Valse optrækkes ved Noglen, som stikkes paa dens Op- 

træksfiirkant P'; her er ogsaa paa lignende Maade, som 

paa Valsehjulet A, anbragt Spærhjul og Spærhage med 

Fjæder. Valsehjulet A' griber ind t et Driv a', S. 26, paa 

hvis Arel er Stiftehjulet B', som virker paa Hammeren 

Nz med sine Stifter, der ere her 8 i Tallet. Ham

meren Nz bevæges næmlig om nz, og Hammerarmen n" 

fattes af hver Stift, under Hjulets Omdrejning, saa at 

Klokken 0' anflaaes, i det en Fjæder, som er flruet paa 

Storpladen, men som ikke her kommer til Syne, virker 

paa Hammerens Axel nz og driver Hammeren mod 

Klokken. Hammeren staaer saaledes alnn'ndelrgen lige op 

nær imod Klokkens som den ved den Fart, hvormed 

Fjcedren driver den, just berører ved Anstaget.

Der kræves imidlertid to Betingelser ved Slag

værket; den forste af disse bestaaer i, at Rækken fores 

for hvert enkelt Slag en Tand frem, saa at ved sidste 

Slag Rækkehagen falder i Hakken g'. Dette bevirkes 

ved en Vægtstang Qz kaldet Notsen, der er anbragt 

paa samme Arel, som Drivet bz, S. 26, hvorpaa er end- 

videre et Hjul Cz, der kaldes Notshjulet. Da Stifte-
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hjulet B' har 48 Tænder, Drivet IV, hvori det indgriber, 

6 Tænder, gaaer Nstsen een Gang om, naar Stifte- 

hjulet gaaer | Gang eller for hver Stift, der passerer 

forbi Hammeren, eller for hvert Slag. Notsens kortere 

Arm q', S. 25, der er dannet som en Hage, flyder saaledes, 

for hvert Slag, Rækken en Tand til Hoire, og saaledes 

fores den, efter det rigtige Antal Slag, frem, indtil EP 

falder md i den sidste Hak g'. Fvr at Rotsen kan 

gribe ind i den følgende Tandhuulm'ng, der ligger bag 

for den, hvori Rækkehagen Hz falder ind, har Rækken i 

Alt 14 Tænder eller 13 Tandhuulm'nger.

Endvidere maa man sorge for, at Slagene folge 

ligeligen paa hinanden. Derfor kræves ogsaa her en 

Regulator, dog af aldeles anden Art end Pendulet, der 

virker paa Ganghjulet. En liden Flor E' eller en flad 

Metalplade, Vindfanget, sættes i hurtig Bevægelse 

og gjor saaledes en Modstand mod Luften, hvorved den 

altsaa virker tilbage paa Slagværket og forbyder, at det 

faaer en stor og tiltagende Fart. Dette Vindfang be- 

væges ved de forhen nævnte Hjul, af hvilke Notshjulet 

Cz, S. 26, griber ind i Drivet c', paa hvis Axel atter 

er Hjulet D', kaldet Anslagshjulet, som griber ind 

i Drivet d', der har paa sin Axel Vindfanget.

Dette sidste Hjul eller AnstagShjulet Dz har end- 

øtbere en fremstaaende Stift, hvorimod en Hage, der gaaer 

md i Værket lodret ud fra Udlosning s armen Kz
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S. 25, støtter, saalænge denne holdes t Veiret. Uhret vil 

altsaa ikke staae, forend den atter falder ned, og dette fleer 

forst, naar Stiften paa Vexclhjulet er passeret aldeles 

forbi k". Men da er tillige Nækkehagen H' falden ned 

i Rækken, og Slaget fuldbyrdes saaledes, som det bor.

Vi sammenstille Slagværkets forstjellige Hjul og 
Driv.

Slagværkets Valsehjul Az har. . . 80Tænder.

Det griber ind t Drivet asom har
7 Tænder, paa hvis Arel er

Stiftehjulet Bz, der har 8 Stifter og 48 Tænder.

Dette griber atter ind i Drivet b', der

har 6 Tænder, altsaa gaaer for hvert Slag 

een Gang rundt, ligesom Notshjulet (/, 

der er anbragt paa dets Axel og har . . . 49 Tænder.

Dette indgriber i Drivet cz, som har

6 Tænder, paa hvis Axel atter er An

slagshjulet v^, der har. . . 48 Tænder.

Dette gjor altsaa %9 eller 8| Omgang for hvert 

Slag, og, da det griber md i Drivet d', der har 7 Tæn

der, gjor samme eller 6| Omgang for hver Om

gang, som Anflagshjulet gjor, eller 8Z X 6£ d. e.

56 Gange for hvert Slag, altsaa giver Vindfanget en 

tilstrcekkeligen hurtig Bevægelse.

Da Notshjulet gjor 8 Gange flere Omdreim'nger 

end Stiftehjulet, giver hver Omdrejning af dette 8 Slag;

... .....................II......... .........................   J
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Stiftehjulet gjor 8,° eller 11| Omgange, medens Valse- 

hjulet gjor een Omgang; altsaa vil en Omdrer'ning af 

dette svare til 11| X 8 o: 91 Slag. Da Uhret i 12 

Timer stal gjore 78 Slag i Alt, næmlr'g 1 + 2 + 3 

... 12, saa vil Slagværkets Valse, naar dm har ligc- 

saamange Omgange Snor, som Gangværkets Valse A, 

være tilstrækkelig for 8 Dage og selv da afgive Kraft 

til Slagværket, forsaavidt man nogle Gange t Dognet 

vilde med Repeteerfjædren udlose det, og saaledes lade 

Uhret flaae.

12. Det besirevne Uhr kan ansees som et saare 

fuldstændigt Stueuhr. Vi have seet, at Ganghjulet kan 

fore paa sin Axel en Sccundviser, og saaledes vil det 

ogsaa kunne angive de enkelte Secunder. Dog vælger 

man t saa Tilfælde hellere en anden Gang eller Echap- 

pement, end dm, der er anvendt i dette Uhr, og som 

kaldes den tilbagevigende Hagegang. Denne, som 

bestaaer af Ankeret E, der har de to Hager e e, og som 

griber ind i Ganghjulet D, der har savdannede Tænder, 

vil næmlig bringe Sekundviseren til, inden den springer til 

næste Second, forst at vige lidt tilbage. Mere bestemt 

vil den Graham'ske Ankergang, som er afbildet S. 11, 

fore Sekundviseren og kan saaledes anbefales til Se- 

cunduhret.

Skuloe et Stueuhr tillige angive Qvarteerslag, 

krævedes dertil et eget Slagværk, der havde sin særskilte
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Klokke, hvis Lyd fljelnede sig fra Klokken, der angiver 

Timen. Uhret maatte altsaa trækkes op paa 3 Steder. 

Andre Methoder, hvorved Qvarteerflaget bevirkes, fore

komme vel ogsaa, dog disse ere mindre fuldkomne.

Skal Uhret vise Datum, anbringer man, i For- 

, bmdelse med Gangværkets Valsehjul, et Hjul, som gaaer 

en Gang rundt i 24 Timer; dette fører en Stift, som 

virker mod en savdannet Tand af en Ring, hvorpaa 

Tallene 1—31 ere sirevne, og som gaaer bag et Hul 

i Uhrsiiven. Ved Midnatstid, hvor Stiften træder mod 

Tanden, udloses denne, og det følgende Datum træder 

frem. Naar Maaneden ikkun har 30 Dage, eller det 

er Februar med 28 eller 29 Dage, forstyder man 

Datumsringen først i den følgende Maaned til det rig

tige Datum.

Stueuhrene gaae sædvanligt t 8 Dage; Vægten, 

der skal vedligeholde Uhrets Gang, eller egentlrgen give 

Pendulet for hver Svingning et lidet Stod eller Im

puls, behover kun at være liden, naar Uhret er vel ud

arbejdet, og der altsaa ikke er formegen Gnidning. Vil 

man, at Uhret flal gaae en Maaned eller et heelt Aar, 

som vel oftere er forsøgt, er dette vel muligt; thi Uhret 

kræver da ene endnu et Hjul og et Driv eller et Par 

Hjul og Driv, i hvilke Tilfælde da Valsehjulet, der 

gaaer een Gang rundt i 12 Timer, bliver et Mellem- 

hjul; men den langsommere Bevægelse af det Valsehjul,
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som da anbringes, kræver atter en forholdsmæssigen 

større Vægt. Uhret bliver saaledes mere sammensat, og 

der opstaaer en større Gnidningsmodstand, medens man 

ikke vinder noget Væsentligt, da det er en ringe Ulej

lighed, een Gang ugentligen at trække et Uhr op, hvil

ket mindes lettere, end naar det hver 30te Dag eller 

kun een Gang om Aaret trækkes op.

13. Man har endnu simplere Uhre, end vore 

bornholmske Uhre, næmlig de saakaldte Niirnberger- 

Uhre, der i Mængde forfærdiges i SchwarZwald. 

Disse Uhre have Hjul af Træ, siddende paa Træarter, 

og Driv dannede af Staaltraad. Hovedwdretm'ngen er 

som det beskrevne Stueuhrs; men Gangen er her en an

den, næmlig Stiftegangen, i hvilken Ganghjulet har 

ved Kanten en Række Stifter, fordi dette Hjul ogsaa er 

af Træ og Stifterne af Staaltraad. Da Alt her kom- 

mer an paa at levere en Tidmaaler til den laveste Prir's, 

kan man vistnok ikke gjore store Fordringer til et saa- 

dant Træuhr. Imidlertid gaae de paa et nogenlunde 

tort Sted, saa at Fugtigheden ikke forandrer kjendeligcn 

Træhjulenes Figur, oste over Forventning antageligt. 

Gnidningerne maae nsdvendigvits blive betydeligen større 

end ved de omhyggeligere og af bedre Materialier ud- 

arbeidede Uhre. Derfor maa Tyngden af Loddet være 

storre, og man lader saadanne Uhre af den Grund ikke 

gjerne gaae længere end i 24 Timer. Optrcekningen,
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som saaledes foretages dagligt, steer ved at trække Val

sen rundt ved selve Snoren, der er flynget om samme, 

og som derfor bærer Loddet i den ene Ende; i den 

anden Ende af Snoren er en liden Modvægt. Eller ogsaa 

anvendes den saakaldteSnor uden Ende, hvor baade 

Lod og Modvægt ere ophængte t bevægelige Tridser*

* Om Fabrikationen af Schwarzwalder-Uhrene findes en ret 

interessant Artikel efter Dingler's Journals 75de Bind, i 

Industriforeningens kvartalsberetninger iste Aargangs 1ste 

Hestes

Bundretm'nger, som oste sindes ved disse Uhre, 

f. Ex. Vækkerværker, et Slags Lydindretm'nger, der 

kukke som en Gjog ved Fuldflag, eller ved Klokken 12, 

hvilke forste ogsaa ofte ere anbragte ved de bornholmske 

Stueuhre, forbeholde vi os senere at omtale.

14. Naar et Stueuhr, som det bestredne, er vel 

udarbejdet, tillader dets Construction en stor Nøjagtig

hed og tilfredsstiller aldeles de Fordringer, man kan 

gjore til et Uhr i det daglige Liv. Er det vel regu

leret, da ville Afvigelser af 10 Secunder dagligen, eller 

1 Minut ugentlige« i det Hoieste forekomme; dog disse 

ere uundgaaelige, især naar Temperaturen forandres; 

naar Uhret f. Ex. er reguleret om Sommeren, og dets 

Gang undersoges om Vinteren.

Vi maae derfor i det Mindste nævne, hvorledes 

man opnaaer de hoiere Fordringer, der gjores til Prsve-
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uhret, som sial tjene som Regulator i Uhrmagerværk- 

stedet, og endnu mere til de Penduluhre, som Astro

nomerne anvende ved deres Observationer.

Ved disse Uhre bortfalder almindeligen Slagværket, 

fordi det her bliver uvæsentligt. Gangværkets Dele 

kunne saaledes ordnes paa anden Maade; men Hjulene 

ere omtrent de samme, forsaavidt man ogsaa hensigts- 

mæssrgen lader disse Uhre gaae i 8 Dage. Alt Ar

bejde ved disse udfores naturligvils med storfte Nøj

agtighed: Hjul- og Drivtænderne giver man, saavidt 

multgen, en aldeles rigtig Figur. Gnidningerne ved 

Tapperne sormindsies ved at gjore disse af det fortrin

ligste Staal og lade dem gaae i veludarbeidede Bøs

ninger eller Taphuller. Ganghjulets og Ankerets Tap

per (thi man vælger til disse Uhre ret hensigtsmæssigen 

den Graham'fle Ankergang) lader man endog ofte gaae 

t Huller af Rubin eller orientalsk Saphir; Ankerets to 

Hager eller Tænder lader man ligeledes ende sig med 

Lofteflader af Rubin eller Saphir.

Dog Uhret har endnu nogle væsentlige Ufuldkom- 

menhedcr, som ville bevirke, at Vindingen ved de nævnte 

Forbedringer bliver mindre kjendelig, og som fortrinlig- 

viis maae hæves.

Den ene af disse bestaaer i, at Uhret stand

ser under Optrækningen; denne bestaaer jo i at 

lofte Loddet, som efterhaanden er sunket ned, atter opad,
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og, medens dette steer, ophorer Tyngdekraften at virke, 

eller Uhret at gaae, om endogsaa Pendulet vedbliver en 

foie Tid at svinge, saa at Uhret af sig selv atter kan 

træde i Gang, faasnart Loddet paa ny virker. Der 

maa altfaa, under Optrækm'ngen, en særegen Krast, f. Ex. 

Spændkraften af en Fjæder, træde i Virksomhed, der 

kan, om ogsaa kun i foie Tid, drive Uhret. En saadan 

Hjælpefjæder optrækkes ved et ringe Tryk eller paa anden 

Maade, forend selve Loddet trækkes op.

Hvorledes Hjælpefjædren optrækkes ved selve Lod

dets Virksomhed og virker senere til at omdreie Valse

hjulet, naar Loddet ikke driver Valsen, er viist i neden- 

staaende Figurer.

Valsen, hvorom Snoren vikles, er antydet ved yen 

indvendige Cirkel, i hvis Midte er Optrækssiirkanten. 

Naar Loddet virker, vil dette omdreie Valsen, i den ved

Fig, A.
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Pilen p antydede Retning, og altsaa ligeledes Valse

hjulet; medens under Optrækningen paa sædvanlig Maade 

Valsen ved Spærværket, der her har to Spærhager, 

udloses fra Valsehjulet. Dog dette flal i det astrono- 

mifle Penduluhr bevæge sig frem ogsaa under Optræk- 

m'ngen; derfor er Valsehjulet anbragt paa en særegen 

Plade, Figur B, inden i hvilken findes en bolet Fjæder 

f, som med den ene Ende er fastsiruet, paa den anden 

Ende forer en Stift a, der bevæger sig i en Udskæring 

b. Sættes nu Hjulet paa Valsen, gaaer denne Stift 

ind i Hullet c, Fig. A. Den nærmeste Virkning af 

Loddet er nu at spænde denne Fjæder, og i denne 

Tilstand holdes den under Uhrets sædvanlige Gang; men, 

naar Optrækningen fleer, Loddet altsaa ophorer at virke, 

vil Fjæderen f begynde sin Virkning, da det udvendige 

Spærhjul tillader Hjulet ikkun at bevæge sig i Retningen p,

Fig. B.
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faaer dette, ved Fjæderens Udvidelse, tilstrækkelig Bevægelse, 

for at drive Uhret frem i den Tid Optrækm'ngen varer.

SnorenudenEnde, omtalt S. 42, behover ingen 

saadan Bir'ndretm'ng, da Loddet vedbliver at virke. Det 

er den forste Indretning, opfunden af Hu yg hen s, hvor

ved man stræber at holde Uhret i uafbrudt Gang.

15. Den anden Ufuldkommenhed bestaaer i, at 

Uhrets Gang forandres ved en afvexbende Temperatur. 

Grunden hertil er følgende. Uhrets Regulator er et 

Pendul, bestaaende af en tynd Metalstang, hvori en 

Vægt, den tunge Lindse, er ophængt. Et saadant Pen

dul, som er fremstillet S. 11 t Forbindelse med Gang

hjulet, kan forlænges eller forkortes, naar Lmdsen F 

skrues ned eller skrues op. Dog, for at indsee, hvad 

der egentligen steer, maae vi sammenligne Uhrpendulet, 

der er et saakaldet physisit eller legemligt Pendul med 

det enkelte eller math em a tiske Pendul, der er det, 

hvorefter vi regne.

Var z\B, S. 47, et Pendul, som et sædvanligt Uhrpen- 

dul, ophængt ved Punctet a, bestaaende af en Stang a b, 

dannet af en nogenlunde tyk Jerntraad, og en Lindse F 

af Messing eller Bly, ville vi kunne tænke os Stangen 

bestaudigen tyndere og tyndere, saa at dens Vægt ikke 

kom i Betragtning, Lindsen derimod at beholde sin Vægt, 

men sammentrængt til et eneste Punct. Saaledes blev 

Pendulet, der var et legemligt Pendul, forvandlet til
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tiA

□

B

Tommer langt.

det mathematifle Pendul CD, be- 

staaende af Stangen C D, uden Vægt 

og det tunge Punct v; men som rov- 

rigt vilde have samme Svingningstid, 

som det legemlige Pendul A B. Flytte 

vi nu i dette Lindsen F noget ned, 

forsaavidt vi omdreie Skruen d, der 

holder samme, mdsee vi, at den væg- 

tigere Deel af Pendulet er kommen 

dybere ned, og at det mathematifle 

Pendul, hvorved vi nu maae sammen

ligne det legemlige Pendul abF', bli

ver længere, f. Ex. C D', ligesom om

vendt, hvis vi skruede Lindsen i Vei- 

ret, det bliver kortere.

Men vi kunne noiagtigen bestemme 

Længden af det mathematiske Pendul, 

der vilde fuldbyrde sit Sving i et 

Secund, og som findes at være 38 

Var nu Pendulet a F udfort saaledes,

at det just svarede til et mathematiskt Pendul af 38 

Tommer, vilde det være det.rigtige Secundpendul, hvis 

ikke, kunde man, ved blot at omdreie Skruen d, enten 

til den ene eller den anden Side, forandre Pendulet 

derhen, at det svarede noiagtigt til vet mathematifle 

Secundpendul. Det er denne Methode, man ogsaa
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anvender for at stille ethvert Penduluhr, hvis Pendul- 

lmdse man forer ned, naar UhreL gaaer for hurtigt eller 

accellererer, forer derimod op, naar Uhret gaaer 

for langsomt eller retard erer.

Dog det sædvanlige Uhrpendul vil ikke forblive 

uforandret. Pendulstangen er af Metal, almindelr'gen 

Jern eller Staal, der udvider sig for hver Grad af 

Hundrededeels-Thermometret til 5o <jo o ' altsaa 

for 45 Gr. Hundrededeels (36 Gr. Reaumur), den 

horeste Temperaturforandring af den frie Luft hos os, 

over , for Overgangen fra Vintrens Middeltem

peratur til Sommerens, der er omtrent 17Z Hundrede

deels (14,2 Reaumyr) En saadan Forandring

as Pendulstangen vil have til Folge en Forandring i 

Uhrets Gang af 22 Secunder i 21 Timer for den 

yderste Temperaturforandring, og 9 Secunder for For

andringen af Middeltemperaturen fra Sommer til Vin

ter, som er for stor, til at den kan tilsidesættes. Man 

vil vel kunne formindsie disse Forandringer noget ved 

at vælge Materier, der udvide sig mindre, f. Er. Glas, 

der for hver Grad Hundrededeels udvider sig kun om

trent T2o1«on, eller Z af hvad Jernet udvider sig, eller 

maasiee endnu fnarere Fyrretræ, som efter Længden af 

Trævlerne udvider sig kun lidet, og som ved en pas

sende Fernis vilde kunde besipttes mod Fugtighed, nten, 

da der ikke gives nogensomhelst Materie, hvorpaa Var-
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men ikke virker udvidende, bliver det nødvendigt, for 

at staffe Penduluhret en nøjagtig Gang, at give det

et saakaldet Compensationspendul d. e. et saa-

dant Pendul, som i Varme og Kulde svarer til samme

Længde af det mathematiste Pendul, og som altsaa be

varer, trods Temperaturforandringerne, samme Sving

ningstid.

Urfin, vm Utyre.

Den Maade, som Graham foreflog i 

Aaret 1715, at anvende Qviksolv, som 

udvider sig særdeles meget (§Zoo hver 

Grad Hundrededeels) til at bevirke eu 

fuldstændig Compensation, er anvendt ved 

hostegnede Pendul.

ab er en Jernstang af omtrent 42 

Tommers Længde; forneden er en Skrue, 

som har en Mottrik, ved hvis Omdrejning 

de to cylindriske Kar A og B, som hvile 

paa en oval Plade C, fores op og ned. 

Disse to Kar, som indeholde Qviksolv, 

der staae i samme til en Holde af henimod 

6i Tomme, træde t Stedet for Lindsen, 

og ville saaledes, ligesom denne, kunne 

fores op og ned, hvorved Uhrct reguleres.

Pendulets Svmgm'ngspunct, eller det 

Punct, hvortil det mathematiste Pendul, 

ophængt i a, vilde naae, antage vi at
4
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være D, der maa ligge nær Tyngdepunkterne af begge 

Qvr'ksolvmasserne i Karrene A og B. Men dette Punct 

D vil fores ned, naar Stangen udvider sig; thi Kar- 

rene flyttes da nedad, eftersom Pladen C synker ned 

ved denne Udvidelse af Stangen. Men Qviksolvet i 

Karrene udvider sig ogsaa, og langt stærkere, saa at

Tyngdepunktet af samme vilde komme t Veiret; men,

naar et rigtigt Forhold er valgt mellem Jernstangen og

Hviden as Qviksolvet t Karrene, ville 

disse to Forandringer ophæve hinanden. 

Ved Jernets Udvidelse fores Svingm'ngs- 

yunctet nedad, ved Qviksolvets Udvidelse 

fores det opad; og Pendulet bliver saa- 

ledes, trods Temperaturens Indvirkning, 

uforandret, eller egentligen snarere, uagtet 

dets Forandring, det til samme svarende 

mathematisie Pendul.

Paa en anden Maade er Compensa- 

tionen bevirket ved hosstaaende Pendul, 

der kaldes Nistpendulet.

Midterstangen, hvori Pendulet er 

ophængt, er ar Staal eller Jern; dog 

denne bærer ikke umiddelbart Pendullind- 

sen F, men Tværslykket ee; fra dette 

gaae to Zinkstænger bb opad, som bære 

foroven et andet Tværftykke dd, og fra
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dette gaae atter Staalstænger aa ned, hvilke -ære Tvær- 

stykket c c, hvori Lindsen F er ophængt.

Udvider nu Varmen Mrdterstangen, der er af Jern, 

synker vel Tværstykket ee, men i hoiere Grad udvider 

Zinkstangen sig (næmlr'g for hver Grad Hundre- 

dedeels eller 2^ Gang saameget som Jernet), og Ned

sænkningen af se ophæves et blot; men Tværstykket bb 

fores i Vejret saameget, at ogsaa Udvidelsen af Staal- 

stængerne a a ophæves, eller at Tværstykket c c ikke 

fores nedad, men gaaer endog lidet opad, saa at ogsaa 

Udvidelse af Jernstangen, der gaaer igjennem Lmdsen, 

ophæves. Saaledes forbliver Lmdsens Midtpunct eller 

egentligen Pendulets Svmgm'ngspunct, der ligger lidet 

ovenfor samme, note paa sit Sted, og Pendulet bliver 

allsaa at ansee som et uforanderligt Pendul.

Den nærmere Detaille af disse Compensations- 

Penduler horer ikke herhen, og vi anfore den saa meget 

mindre her, da vi dog hvad Pendulers Proven, hensigts

mæssigste Form o. s. v. angaaer, kunne henvise til Ur

ban Jurgensens bekjendte Værk „Regler for Tidens 

nøjagtige Afmaaling ved Uhre", hvis Tabel 11 indehol

der de mere fuldstændige Afbildninger, der ligge til 

Grund for Figurerne S. 49 og 50, som vise de to 

forskjellt'ge Prmciper for Compensations.

Figuren S. 19 viser Pendulets Ophængning i en
4*



52

Kniv, der vugger i en Pande af Rubin, S. 50 Op

hængningen t en Fjæder.

16. Af mindre Betydning, men dog ikke umærkelig 

ved det astronomiste Penduluhr, vil Pendulsvmgm'ngernes 

Mangel paa Isochronisme eller Ligetidighed være. 

Sætte vi to ligelange Penduler i Sving, men lade det 

ene svinge i ftørre Buer, det andet i mindre, vil Pen

dulets Fart i de storre Buer vel være betydeligen stær

kere end Farten i de mindre Buer, men en noget læn- 

gere Tid bruges dog for at tilbagelægge him. F. Er. 

det Pendul, som ved en uendeligen liden Bue svingede 

noie Secunder, vilde ved at svinge 1 Grad til hver 

Side bruge 1,00002 Secunder eller mere, 2 Gra

der l,oooo8 Secunder eller mere, 4 Grader 

1,0003 Secunder eller mere o. s. v.

Et Penduluhr, som, naar det er aldeles reent. 

Gnidningsmodstanden altsaa ringe, har store Pendul

sving, vil, naar, ved at Olien bliver tykkere ved Tap- 

perne, Gnidningen altsaa bliver storre, og en mindre 

Krast saaledes kommer til at virke paa Gangen, faae 

mindre Pendulsving; men disse blive noget hurtigere, 

altsaa vilUhret accellerere. Huyghens har nu vel alle

rede i Aaret 1658 vir'st, at, forsaavidt Svingningerne ikke 

siete i Cirkelbuer, men L Cycloidebuer, vilde de være 

aldeles isochrone; men denne Sætning, som, strengt 

taget, ikkun gjælder, hvis Pendulet tænktes svingende i
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et aldeles lufttomt Rum, har i det Praktiske ingen An- 

vendclse, forsaavidt man ikke uden Besvær vilde kunne 

indrette Pendulet til at svinge t en anden krum Lime 

end Cirkellinien. Dog har denne Sætning ledet til at 

lade Pendulet i de astronomiske Penduluhre svinge 1 

saare smaa Buer, da saadanne Cirkelbuer falde nær 

sammen med Cyclor'debuer. Men et heller dette er uden 

al Ulæmpe; et saadant Uhr vil, naar det modtager et 

lidet Stod, eller endog Bygningen, hvori det er op

stillet, ryster, hvilket er Tilfældet med de fleste Huse, 

let gaae i Staa. Det simple Middel, som Urban 

Jurgensen har anvendt, for at vedligeholde Pendul- 

svingningen af uforandret Størrelse, fortjener saaledes 

al Opmærksomhed. Han lader Pendulet svinge i mid- 

delmaadigen store Buer; men, naar disse, ved at Olien 

storkner, ville formindstes, forøges Vægten, der driver 

Uhret, t det, i Stedet for et Lod, en Kapsel, fyldt med 

Hagl, der flaffer den fornodne Vægt, anbringes. Mær

ker man nu, at Svingm'ngsbuen formindstes, forøger 

man Vægten ved at lægge eet eller flere Hagel ned i 

Kapselen. Svingm'ngsbuerne vedligeholdes saaledes ufor

andrede, og Svingningerne maa saaledes fuldbyrdes t 

lige Tid.
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Tredie Capitel.

Dm Lommenhret.

17. Vi vr've allerede, at Lommeuhrct stjelner sig 

i to Henseender fra Stueuhret, uæmlt'g decls ved at 

Drivkraften frembringes i hine ved en opspændt 

Fjæder, deels at Regulatoren er en Uro. Vi be- 

strive enhver af disse Dele særstilt, inden vi gaae over

til et enkelt Uhr af denne Art.

Fjæderen indefluttes i en 

cylmdrifl Kapsel, Fjæder- 

huset, i hvis Midte er Fjæ- 

derstiftm, hvortil Fjcederms

inderste Ende er fastgjort, medens dens yderste Ende er 

hæftet til Fjcederhuset. Fjæderen spændes nu vaa to 

Maader, enten ved at omdreie Fjæderstiften, medens 

Fjæderhuset staaer fast, eller omvendt lade Fjæderstr'ften 

staae fast, medens Fjæderhuset dreies om.

Hosstaaende Figur viser den forste af disse Ind

retninger. A er Fjæderhuset, B Fjæderstiften, der for-
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oven er fiirkantet, saa at Fjædcren optrcekkes, ved at en 

Nogle paastikkes denne og omdreies. For at Fjæder- 

stiften ikke stal, efter Optræknmgen, gaae tilbage, er 

paa den anden Ende af Fjæderstisten anbragt et Spær

værk, bestaaende af Spærhjulet b, hvori falder en Spær

hage eller Spærkegel a, som holdes imod Spærhjulet 

ved en tynd Spærfjceder.

Drivfjæderen vil saaledes, t det den afspænder sig 

eller stræber atter at udvide sig, virke indvendigen paa 

Fjæderhusets Cylinderflade, og Fjcederhuset vil altsaa, 

i det samme kan bevæge sig t en Retning, modsat 

den, hvori Optræknmgen siete, gaae rundt og fore 

Tandhjulet D med sig, hvilket udgjor eet Stykke med 

Fjæd erhuset; dette virker atter paa Hjulværket og saa- 

ledes sættes Uhret L Bevægelse.

Fjæderen vilde man ikke passende spænde aldeles op, 

indtil den ikke længere lod sig dreie om Fjæderstisten; 

thi man vilde da udsætte sig for, at den sprang; ei 

heller vil man lade den aldeles asspændes, da de sivste 

Omgange vilde virke for svagt paa Uhret. I forste 

Henseende cr anbragt paa Fjcedcrhusct en særegen Ind

retning, kaldet Stillingen eller Stopperværket, 

som tjener til at standse Optræknmgen t rette Tid. 

Denne sees ikke i foregaaende Figur S. 51, fordi den 

ligger i Neddreinmgen i Fjæderhusets Laag, og er dcr- 

for særskilt viift i Figur 1 og 2 paa næste Side.
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1 2 Figur 2 viser Fjæ-

fC\Cx derhuuSlaaget ovenfra, 

CCC [ medOptræksfiirkanten s,

Co ) I CaObB shvorpaa Skiven b er 

/ anbragt, som har en

\ / fremstaaende Tand d,

der griber ind mellem 

Tænderne af den flade Staalring ee, der holdes ved 

Fjæderkraft paa Knoppen c* For hver Omgang Op- 

træksfiirkanten gjor, flytter Tanden d sig t en følgende 

Tandhuulning, indtil den standser aldeles, ved at den 

tilsidst ikke træffer nogen Fordybning, men ved i steder 

an mod selve Ringen.

For at forebygge, at de svageste Omgange stulle 

virke, stilles Ringen ee saaledes, som er viist r Figur 

1, saa at, naar Tanden d steder mod Ringen ved i, 

det sidste Par Omgange ere endnu tilbage, hvilke altsaa 

ingensinde komme i Brug, da Fjæderhusets Omdrejning 

saaledes ophorer.

18. For dog at hæve Ulngheden t Drivkraften, er 

der ved flere Uhre, der, hvor Gangens særegne Indret- 

m'ng ikke ophæver denne Ulugheds skadelige Virkning, 

anbragt i Forening med Fjæderhuset en Snekke, hvori 

er mdstaaren en spiraldarmet Skruegang. Fra Fjæder

huset gaaer over til Snekken en Kjæde, saaledes som 

det sees i Figur 1 i Opstalt, i Figur 2 i Plan. Denne
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er med Hagen m fastgjort til Fjæderhuset, med Hagen 

n indsat i Snekken, hvor den griber om en Stift.

1

Optrækssir'rkanten c er her anbragt paa Snekken 

8; ved at omdreie samme trækkes, formedelst Kjæden k, 

Fjæderhuset F rundt, og Fjæderen, indesluttet i dette, 

spændes om den faststaacnde Fjæderstift, f f, som holdes 

tilbage ved det paa samme anbragte Spær værk, be- 

staaende af Spærhjulet b og Spærhagen a med Fjæ- 

der. Paa Snekkens Optræksfiirkant er en Stilling, 

eller et Stopperværk, enten lug det, der fandtes 

ved Fjcederhuset, eller af anden passende Indretning. 

Ogsaa dette Stopperværk anbringes saaledes, at man 

ikke anvender de sidste Omgange Fjæder.
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Fra Snekken sial nu Bevægelsen udgaae. Derfor 

bærer den det forste Hjul A, som den sorer med sig, 

naar den omdrercs ved Fjæderens Virksomhed paa Fjæ- 

derhuset, der atter drager Snekken rundt, i det Kjædcn 

afvikles af denne. Forbindelsen imellem Snekken og 

Snekkehjulet steer gjennem et Spærværk, der ligger 

inden i Snekken, og som er indrettet som det, der er an

bragt ved Valsen i Stueuhret (se Figurerne S. 21 og 26). 

Her skal uæmlig ogsaa Snekken stadigen kunne virke 

paa Snekkehjulet; men under Optrækningcn flat For

bindelsen ophore, saa at Snekken sial i modsat Retning 

kunne omdreies, uden at bevæge Snekkehjulet.

Vi indste nu let, hvorledes Snekken virker; i Be

gyndelsen, da Fjæderen har storst' Kraft og altsaa med 

denne vilde virke stærkest paa Fjæderhuset og derfra, 

Lgjennem Kjæden, paa Snekken, er Vægtstangsarmen, 

hvorpaa den virker, næmlig Sa, Fig. 2, kortest. Kraf

tens Moment bliver saaledes ikke storre, end senere, 

naar Fjæderen tildeels har afspændt sig, og Kraften 

saaledes bliver svagere; thi den vil da virke paa den 

længere Vcegtstangsarm S c, Fig. 2, hvorved, hvad, der 

er tabt i Krast, vindes i Bevægelse. Snekkens Figur 

maa nu rette sig efter Fjæderens ulige Virkning; er 

denne Uliighed stor, bliver den spidsere, end naar, ved 

at man lader Fjæderen have mange Omgange, men 

heraf bruger kun faa, Uliighedm bliver mindre.
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Hvis Uhret drives umiddelbart as Fjcederhustt, for- 

medelst det yaa samme anbragte Hjul, vil Fjæderen, 

selo under Optrækningen, virke, og Uhret altsaa ved- 

blive at gaae. Er derimod en Snekke anbragt, vil 

Snekkehjulet, som nævnt, staae stille under Optræknin- 

gen, med mindre der anbringes en særegen Indretning, 

beflægtet med den, der er omtalt ved Stuerchret, og som 

er indesluttet i Snekken, som derfor er Lehorigen ud- 

dreiet; saaledes sættes ved en Hjælpesjæder Uhret i 

Bevægelse under Optrækningen.

49. Om ogsaa Snekken udjævner Fjædrens ulige 

Drivkraft, vil Lommeuhret dog< ligesom Stueuhret, 

kræve en Regulator, som forebygger, at det irce 

sober af; men denne kan, da det skal uafbrudt fmt- 

sætte sm Gang, medens det bæres, ikke være et Pen

dul. Uroen bliver saaledes Regulatoren for Lomme

uhret; den har en Axel, der gaaer med to fine Tap

per i Taphuller af saadan Materie og saaledes udar- 

beioede, at Gnidningsmodstanden bliver saa ringe, 

som muligt. Selv har den en behørig Bægt, anbragt 

meest ude i Omkredsen, for at. samme kan blive desto 

virksommere, og vil deels ved sin Figur, deels ved 

at være af en tung Materie (til finere Uhre Platina 

eller Guld) mode kun liden Luftmodstand.

Uroen er forbunden ved Gangen med Uhrets Hjul- 

værk. Vi nævne her den maastee hyppigst forekom-
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mende, stjondt ufuldkomne S pin delgang, der sindes 

almindeligt i de simplere Lonnneuhre, og som oprinde- 

lrgen synes at være opfunden for storre Uhre, blandt 

hvilke den oftere sindes i de ældre Taffeluhre. Den er 

her fremstillet i Perspectiv i Forbindelse med Lomme- 

uhrets Uro.

f er Hjulværkeis sidste Driv, som 

bærer paa sin Arel Ganghjulet G, der 

g er et Kronhjul, d. e. har Tænder, 

som staae lodret paa Hjulfladen; men 

rovrigt, ligesom Stueuhrets^ Ganghjul 

har siraae Tænder, dannede omtrent som Savtænder. 

Dette Hjul har det særegne Navn S ti g hjulet; dets 

Tænder virke paa Spindlen, der her er Uroens for

længede Arel, som forer to Flige eller Lapper, be

tegnede med 1 og 2, hvilke danne en stump Vinkel med 

hinanden af omtrent 100 Grader. Det er nu let at 

mdsee, især ved nærmere at betragte et Spmdeluhr i 

Gang, at Stighjulet G vil ved dets Bevægelse fra 

Hoire til Venstre, som meddeles det fra Hjulværket, af- 

vexlende med sin overste og nederste Tand stode an mod 

Spindlens Lapper. Støder den overste Tand saaledes 

an mod Lappen 2, vrl den give den let bevægelige Uro 

en Omdrejning fra Hoire til Venstre, men derved fores 

den anden Spindellap md mod Hjulet og træffer mod 

dens nederste Tand, der ligeledes steder den fra sig,
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men t modsat Retning. Ved disse smaae Stod faaer 

Uroen saaledes den tis Uhrets Regulering fornodne Be

vægelse frem og tilbage.

20. Vi ville nu kunne nævne Hoveddelene i et 

Lormneuhr og forklare deres Virkning; samme ere, for 

større TydelighedS Skyld, vast L Figuren i en Række, 

saaledes som de virke paa hinanden, hvilket giver bedre 

Oversigt, end om vi strap fremstillede dem saaledes, som 

de ordnes mellem Uhrgestellets to Plader.

H

A er det cylindriske Fjæderhuus, hvori er 

Fjæderstiften med sammes Spærhjul, der holdes af en 

Spærhage med Fjædcr, anbragt paa Uhrets Storplade. 

Fra dette gaaer Kjæden o over til Snekken B, som har 

forneden Snekkehjulet C, forbundet dertil ved et 

Spærværk, som er fljult i Snekken; forneden har Snek- 

ken sin Optrækssnrkant og foroven Stopperværket 

eller Stillingen p. Snekkehjulet C indgriber i 

Driv et c, paa hvis Arel er Minuthjulet eller store 

Bod en hjul D, som indgriber i Dn'vet d, hvis Axel 

bærer Mellemhjulet eller lille Bodenhjul E. 

Dette indgriber atter i Drivet e, paa hvis Arel er
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Kronhjulet F, hvis opadstaaende Tænder indgribe i 

Gangdrivet f, hvorved Bevægelsen af Stighiulet 

eller Ganghjulet G steer, der paa den omtalte Maade 

virker paa Spindlens Lapper, hvorved Uroen H sættes 

i Bevægelse.

Mmuthjulet D sætter nu atter et Viserværk, liigt 

Stueuhrets, i Bevægelse, hvilket her ikke er afbildet; 

saaledes bliver Timeviseren, der stikkes paa Timeroret, 

concentrifl med Minutviseren, der stikkes paa Minuthju- 

lets Arel, som ender sig i en Fl'r'rkant.

Antallet af Tænderne i Hjul og Driv er i et 

sædvanligt Spindeluhr følgende.

Snekkehjulet C har 54 Tænder,

gjor en Omgang i 4Å Time eller . . . 270 Minuter 

Minutdrivet c, hvori det ind-

griber, har 12 Tænder, og forer med 

sig Minuthjulet D med 60 Tænder, 

som saaledes gjor en Omgang i 1 Time 

eller ................. 60 Minuter

Mellemdrivet (lille Boderchjuls-

Driv) d har 6 Tænder og gjor altsaa 

ligesom Mellemhjulet E, der har 48 

Teender og som bæres af samme Arel,

10 Omgange i Timen eller 1 Omgang i 6 Minuter 

Kro nhjul s driv et e har 6 Tænder

og gaaer med Kronhjulet F, der har
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45 Teender, saaledes 80 Gange rundt i

Timen, eller een Gang rundt i ..... 15 Secunder

Stighjulsdrivet f har 6 Tæn

der og gaaer saaledes med Stighjulet 

G 7| Gang rundt i 45 Secunder eller 

een Gang rundt t ................... ... 6 Secunder.

Giver man nu Stighjulet 13 Tænder, vil, da 

hver Tand foranlediger to Svingninger af Uroen, denne 

gjere 26 Svingninger for hvert Omlob af Stighjulet, 

altsaa 4^ Svingninger i Secundet, eller 13600 Sving- 

nmger i Timen. Men en saa hurtig Bevægelse, ja en 

endog hurtigere, 17 000—18000 Svingninger i Ti

men, kræves, naar Uroen siak være en fuldstændig Re

gulator.

21. Den sædvanlige Stilling af Hjul og Driv t 

et Spindeluhrs Værk, eller egentligen af sammes Stor

plade med de derpaa anbragte Dele sees i omstaaende Teg

ning S. 64. Den er for Tydelighedens Skyld en Deel, 

omtrent iz Gang, storre end et sædvanligt Lommeuhr, 

hvis Værk sjeldent har over to Tommers Tværlinie, 

ofte er endog betydeligen mindre.

Storpladen eller Pillepladen, som den ogsaa 

kaldes, formedelst de paa samme anbragte 4 Piller 

P P P P. Foroven er endvidere et Hængsel eller Char

mer anbragt paa samme Sted, hvor Pendanten eller 

Bollen, hvori Uhret ophænges, befinder sig. Forneden
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er en Slutfjceder, hvorved Værket lukkes ind i Kassen, 

hvilke to Dele dog her ikke ere afbildede.

Foroven er nu forst Fjæderhuset A og Snekken B, 

forenede med Kjceden o. I Midten af Fjæderhuset sees 

Fjæderstiften, som er forlænget nedad, og har paa den 

modsatte Side af Storpladen, paa den fiirkantede Tap, 

sit Spærhjul med Spærhage. Snekken B, hvis Arel 

ender sig foroven i Optræksfiirkanten, der gaaer gjen- 

nem Mepladen, har endvidere Stillingen p, der, naar 

Op trækningen er fuldendt, stotter mod Stopperen paa 

Lillepladen, som med en der anbragt Fjæder holdes ind
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mod Stillingen. Snekken, som er forenet, ved det inden 

i samme stjulte Spærværk, med Snekkehjulet C, virker 

igjennem dette paa Mmutdrivet c. Dette staaer i Mid- 

ten af Uhret; paa sammes Arel er store Bodenhjul eller 

Mmuthjulet D, og paa dens Forlængelse, paa den mod- 

satte Side af Storpladen, endvidere Drivet (Minut- 

roret), som bevæger Vexelværket, ligesom ogsaa paa 

den flirkantede Tap, hvori Arlen der ender sig, Minut

viseren. Minuthjulet D ligaer t en Uddreim'ng i Stor- 

pladen; dette indgriber atter i Drivet d, paa hvis Axel 

er Mellcmhjulet E eller lille Bodenhjul; ogsaa dette 

ligger stundom endnu dybere end Mmuthjulet og saa- 

ledes under Drivet d, hvori dette indgriber. Da er 

Storpladen herfor aldeles udflaaren, og Mmuthjulets 

Arel gaaer da i et fladt Steg, dannet af et tyndt 

Stykke Plade, som er paastruet paa Bagsiden af Stor- 

pladen.

Mellemhjulet indgriber atter t Kronhjulsdrivet e, 

paa hvis Arel er Kronhjulet F med sine opadstaaende 

Tænder.

Kronhjulet indgriber atter i Gangdrivet, der 

med de øvrige Gangdele, som allerede forhen ere afbil- 

dede S. 61, ere heftede til Lillepladen, ved et ud fra 

denne gaaende Steg. Denne modtager den ene Tap 

af Ganghjulets vandrette Axel, medens den anden Tap 

gaaer i et mindre Steg, ligeledes paastruet Lillepladen.

Urfin, om Uhre. 5
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Lillepladen forbindes til Storpladen ved de fire 

Piller PPPP, som stikkes igjennem Huller paa denne 

og fastholdes ved smaa Stifter, som indstikkes t Huller, 

anbragte i Pillerne. I Lr'llepladen ere endvidere Tap

hullerne for Fjæderhusets, Snekkens og alle de øvrige 

Hjuls Arler, som ere anbragte paa Storpladen.

22. Ovenpaa Lillepladen er paasiruet en mindre 

Plade kaldet Klo ben; den er almmdeligen ziirligen 

udgraveret og gjenttembrudt, ligesom overhovedet Lille

pladen, der kommer til Syne, naar Uhret optrækkes, er 

udziret med Gravering og Forgyldning.

Uroen bækkes as Klobenen, t hvis Midte er Pan

den, eller, som den almmdeligen kaldes, Knoppen med 

Taphullet for Spindelen. Den anden Spindeltap gaaer 

forneden i et Taphul, anbragt paa det store Steg, den 

saakaldte Potens eller Contrakloben, hvori Gang- 

hjulets Arel gaaer.

Uroen er, foruden at den saaledes bæres af Spmdel- 

axlen, forbunden med Lillepladen ved Spiralen, i det 

den med en indstukken Stift er heftet 

til Spiralrullen r, der er anbragt 

paa Uroens Arel. Den yderste Om- 

gang er indladt i Sprralholderen 

a, som er anbragt paa Lr'llepladen.

Spiralen, hvis Spændighed forer Uroen tilbage, 

naar Spindelen har virket, har en særdeles betydelig
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Indflydelse paa Uhrets Gang. Bliver Spiralen stivere, 

dens Spændkraft altsaa stærkere, fleer Uroens Sving

ninger hurtigere, bliver den svagere, svinger Uroen lang

sommere. Men, i det Spiralen forkortes, bliver den 

stivere, altsaa bevirker den hurtigere Svingninger af 

Uroen, forlænges den, bliver den svagere, altsaa svinger 

Uroen langsommere. Dog Uhrets Gang er afhængig 

af Regulatorens Svingninger; saaledes at vi kunne, 

ved at forkorte Spiralen, bringe Uhret til at gaar hur

tigere, ved at forlænge den, bringe det til at gaae lang- 

sommere. Ligesom vi altsaa, ved at ffrue Pendullmdsen 

op eller ned, bringe Stueuhret til at gaae rigtigt, vise 

noiagtigt sine 24 Timer i Dognet, forandre vi Spira- 

lens Længde i Lommeuhret og faae det saaledes til at 

gaae noiagtigt, t det Uroen derved bringes til at gjore 

det for samme bestemte Antal Svingninger i en Time 

eller i 24 Timer.

Dette bevirkes nu paa følgende Maade ved en 

Indretning, som kaldes Rokkervcerket. Foruden Spi-

5*
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ralholderen a, fatte endnu to Stifter b om den yderste 

Deel af Spiralen, saaledes som det her er vrist, hvor 

den overste Deel af Lillepladen er fremstillet, dog efter 

at Klo-enen er aftagen; disse to Stifter ere imidlertid 

ikke, som Spiralholderen, faststaaende paa Lillepladen; 

men forbundne med en Tandbue, som er vrist særstilt t 

Perspektiv i Figur B. Denne Tandbue, som kaldes 

Rokkerhjulet, mdefluttes mellem to buedannede Dele, 

som ere fastsiruede paa Lillepladen, men kan bevæges 

mellem disse ved det lille Driv K, som dreies om sin 

Axel ved at sætte Noglen paa den paa samme anbragte 

Fiirkant. Dette Driv kommer dog ikke til Syne, fordi 

det bækkes af en mddeelt Skive, Rokkerskiven, der 

tjener til at angive, hvormcget man har omdreiet Dri

vet. Man dreier i Retningen af Pilen, eller mod So

len, naar man vil forlænge Spiralen, altsaa faae Uhret 

til at gaae langsommere, omvendt, naar det skal gaae 

hurtigere.

23. Vi kunne t mange Henseender vilkaarligt forandre 

Delenes Stilling; og man har derfor ogsaa mangfoldige 

Constructioncr eller Rids af det t foregaaende Nr. 21 

beskrevne Spindeluhr. Vi ansee det imidlertid for 

overflødigt at meddele disse, da samme snarest vedkomme 

den egentlige Uhrmager, der vælger det, han finder 

meest passende, hvori Hjulene ere stillede med meest 

Symmetri, og som saaledes endog i en vis Henseende kan
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kaldes det smukkeste. Vi anføre derimod en anden For

deling af Tænder i Hjul og Driv, ihvorvel ogsaa disse 

Tal kunne paa mange Maader forandres. Efter Fer

dinand Berthoud, en beromt franst Uhrmager, væl

ger man for Hjul- og Drivtænder følgende Tal:

Antal af Teender Omlob i

' i Hjulene, i Drivene. 1 Time.

Snekkehjulet .... 54.

Minuthjulet ♦ .... 60. 12* !♦

Lille Bodenhjul . . . 48. 8. 7^.

Kronhjul  . 48. 6. 60.

Stighjul ...... 15. 6. 480.

Da Stighjulet har 15 Tænder, bevirker det 36 

Svingninger af Uroen for hvert Omlob, altsaa 14400 

Svingninger i Timen, eller 4 i Secund et. Forlænger 

man Axlen af Kronhjulet, som gjor 60 Omlob i Timen, 

eller 1 Omlob t Minutet, og anbringer paa samme en 

let Viser, vil denne kunne bevæge sig henover en lille 

Skive eller inddeelt Cirkel, anbragt paaUhrfliven oven

for Tallet VI, og angive ved 4 Spring i Secundet de 

60 Secunder, hvori samme er inddeelt. Det er den 

simpleste Art af Sccund-Lommeuhre, hvilke Fransimæn- 

dene, i Betragtning af, at de saaledes have en ved 

hurtige smaa Syring fremskridende Secundviser, have 

kaldet trotteuses (Travgængere).

Snekkehjulet, som har 54 Tænder, medens Minut-
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drevet, hvori det indgriber, har 12 Teender, vil gaae 

en Gang rundt i 4z Time. Da et Lommeuhr beqvemt 

optroekkeS een Gang daglr'gen, forlanger man, at det 

fial gaae 30 Timer efter Optræknmgen, inden det ud

løber; men hertil kræves, at Snekken flal gaae næsten 

7 Gange rundt, eller Kjæden maa gaae 7 Gange om 

Snekken. Den bliver derved temmeligen hsi, og Uhret 

altsaa tykt. Man giver derfor nuomftunder Snekkehjulet 

almindelige« 60 Tænder, og Mmutdrivet, hvori det ind

griber, 10 Tænder; Snekkehjulet gjor saaledes 1 Om- 

lob i 6 Timer, og man behøver ikkun 5 Omgange 

Kjæde; iovrigt forandres ikke Fordelingen af Tænderne 

eller Uhrets Rids.

24. Spmdeluhret, som vi i det Foregaaende have 

beskrevet, som det almindeligste Lommeuhr, er imidlertid 

ingenlunde det, som, i Folge sin Construction, er for- 

trmligst; tværtimod kunne vi psavise mange Ufuldkom

menheder ved Spmdelgangen, hvilke vi i det følgende 

Capitel nærmere anføre; dog her nævne vi kun den 

Ulejlighed, at Uhret, for at give Plads til Stighjulet, 

stedse maa være temmeligen tykt. Man harderfor, især 

nu, hvor Lommeuhret fædvanligen bæres i Vestelommen, 

selv tit almindelige Uhre valgt en Construction, hvorved 

Stighjulet bortfalder, eller Gangen bliver en aldeles 

anden.
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Ovenftaaende Afbildning viser Cylinderuhret, 

efter B regn et's Construction, som er den, der almin- 

deligen folges. Ogsaa denne Tegning er i større Maal, 

end disse Uhre i Almindelighed udfores.

Uhret har ikke to Plader, Storpladen og Lille- 

pladen, imellem hvilke Hjulaxlerne gaae; men kun en 

eneste; den her vriste Plade PP tjener til at bcereHjul- 

arlerne, hvis overste Tapper gaae t Stege, som ere 

faststruede paa Pladen.

Formedelst den mere fuldkomment regulerende Gang, 

behoves" her ingen Snekke; men til Fj æd erhus et B
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er umiddelbart fastgjort det drivende Hjul eller Fjæd er- 

huushjulet. Fjæderhuset er tildeels skjult as Steget 

C, hvorigjennem Fjæderstiften med Optræksflirkanten 

gaaer; paa Fjæderstiften er Spærhjulet b anbragt, hvori 

Spærhagen, der tilholdes af Fjæderen d, indgriber.

Fjæderhuushjulet B indgriber i Minutdrivet, 

der har Axel tilfælles med Mr'vuthjulet D, eller 

store Bodenhjul; dette Driv skjules imidlertid af 

Steget E, hvori er Taphullet for samme og Hjulets 

Axel.

Minuthjulet indgriber i Drivet, der er anbragt 

paa Avlen af Mellemhjulet, lilleBodenhjul F; 

dette Driv bækkes ogsaa aldeles af Steget G, der op

tager dets og Hjulets Axeltap. Dette Hjul ligger under 

Minuthjulet og derfor i Almindelighed i en NeddreL- 

m'ng.

Endnu dybere ligger Hjulet H. Samme kaldes 

ofte Kronhjul, men urigtigen, forsaavidt det t Cylin- 

deruhret ikke har opretstaaende Tænder, men er et sæd

vanligt Stjernehjul. Forsaavidt Uhret er et Secunduhr, 

dette Hjul altsaa forer Secundvisereu, kaldes det Se- 

cundhjulet. I dettes Driv, fom er stjult af Steget 

I, indgriber Mellemhjulet, og bevirker faaledes Secund- 

hjulets Omlob.

Secundhjulet indgriber atter i Ganghjulets 

Driv, som er skjult af Steget K; paa dettes Axel er
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Ganghjulet anbragt, der dog ikke her er vrist, deels for- 

saavidt vi fremstille i storre Maal Cylindergangen, og 

altsaa noter o angive Cylinderganghjulet, der her ikke i 

Tegningen vilde blive tydeligt, deels fordi dette Rids 

tjener ogsaa for Uhre, hvori ere andre Arter af Gange, 

end Cylindergangen, vi her nærmest ville afhandle.

Ganghjulet virker atter paa Cylinderen, som vi 

ligeledes nærmere fremstille, og denne er forbunden med 

Uroen U, ligesom Spindelen i Spmdeluhret.

Klobenen L, hvori Uroens Arel gaaer, rækker 

her r'kke aldeles over Uroen, men er dannet som et Steg. 

Under dens udstaaende Arm r er Spiralholderen. Rok

kerværket er her forstjelligt fra det forhen bestredne med 

Rækken, L det Stifterne, som fatte om Spiralen, ere 

anbragte paa en Arm o, der udgaaer fra Ringen n; 

denne er stukken paa en rund Knop, anbragt paa Klo

benen, om hvilken den trangt kan dreies, men holdes 

Lovrigt nede ved en paasiruet Dækplade eller Ring. 

Modsat o udgaaer fra Ringen n Armen m, hvis Spidse 

bevæger sig over en mdveelt Bue. Flyttes denne Arm, 

som let bevæges ved at trykke Uhrnoglen mod samme, 

henimod R, nærme Stifterne o sig til r; Spiralen for- 

længes , og Uhret gaaer langsommere, retarderer; 

flyttes Viseren mod A, bliver Spiralen forkortet, altsaa 

gaaer Uhret hurtigere, accelererer.

25. Cylindergangen har et særeget dannet
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Ganghjul, med opretstaaende Tænder, som et Kronhjul, 

men som have en Hage, saaledes som det er viist t 

hostegnede Figur, der viser Gangen fra den Side, hvor 

Skiven er, eller omvendt imod saaledes, som den kom

mer til Syne, naar Uhret optrækkes, og saaledes, som 

den vilde vise sig i Figuren S. 71.

Ganghjulet G, som fores rundt af Gangdrivet g, 

har Tænder, som foroven ere udarbejdede til en bestemt 

Længde eller Deel af Ganghjulets hele Omkreds, ende 

sig i en Spids og ere udvendigen flraae eller helst bue

dannede. Afstanden imellem to Tænder er storre end 

Længden af en Tand. Dette Hjul indgriber nu i den 

indsiaarne Cylinder A, der har saadanne Maal, at Tan

den kan gaae ind i Cylinderens Huulnmg; men Cylin

deren selv gaae ind mellem Aabnmgen mellem to Tænder.
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Virkningen af disse to Gangdele viser nu ovenstaaende 

Figur, der fremstiller en Deel af Ganghjulet t Plan og Cy

linderen i Gjennemsm't. Tandhjulet gaaer fra Herre mod 

Venstre og stotter her med Tanden K's Spids mod Cylin

deren n a) men det kan ikke flippe forbi, forend Cylinderen, 

ved Uroens Svingning, er fort noget frem hem'mod 

Stillingen n'az. Hjulet springer da frem til Stillin

gen, antydet med Prikker, efter at have virket paa Cy

linderen, drevet denne frem og fuldbyrdet Løftningen; 

men Tanden B, som har Stillingen K', standses nu, t 

det Tandspidsen V ftotter mod den indvendige Cylinder- 

flade, som er kommet til a< Hjulet kan ikke gaae 

videre, forend ved Spiralens Virkning paa Uroen Cy

linderen atter fores tilbage, endog over Stillingen an, 

da Hjulet atter springer frem, og Tanden B indtager den 

foregaaende Tand A’S Stilling. Saaledes fleer, for 

hver Svingning af Cylinderen, et Spring af Hjulet, lug 

det Halve af Afstanden mellem to Tænder, eller ogsaa.
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her vil Uroen gjore, for hvert Omlob af Ganghjulet, 

dobbelt saa mange Sving, som dette har Tænder.

26. Da Cplinderuhret ikke behover nogen Snekke, 

vil man kunne give Fjæderhuset og altsaa Fjæder- 

huushjulet en betydelig Størrelse, og folgeligen give 

dette et betydeligt Antal Tænder. For et Cylmderuhr 

vilde følgende Fordeling af Tænderne t Hjul og Driv 

være passende:

Antal af Tænder Omlob r 

1 Time.i Hjulene. i Drivene.

Fjædechuushjulet 

Mmuthjulet . .

. . 100.

. . 80. 12. 1.

Mellemhjulet . . . . 60. 10. 8.

Secundhjulet . . . . 60. 8. 60.

Ganghjulet . . . . 15. 6. 600.

I det Ganghjulet gjor 600 Omlob i Timen, vil

hver af dets Tænder bevirke to Sving af Uroen, alt

saa for hvert Omlob 2X15 = 30 Sving; eller i 

hver Time gjor Uroen 30 X 600 = 18000 Sving 

d. e. 5 Sving t 2 Secunder. Denne Bevægelse er 

passende for at frembringe den fornødne Regulering.

Fjædechuushjulet, som har 100 Tænder, medens 

Ml'nutdrivet har 12 Tænder, bruger saaledes til et Om

lob 8| Time; altsaa bruges ikke engang 3 fulde Om

gange Fjæder i 21 Timer, og det vil være tilstrækkeligt 

ved Optrækm'ngen at omdreie Fjæderftiften hem'mod 4
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Gange, da Uhret saaledes ester Optræknmgen kan gaae 

over 30 Timer.

Det sidste Hjul, Secundhjulet, gjor een Omgang 

i eet Minut; vi' kunne altsaa anbringe paa samme en 

Secundviser. I dette Tilfælde anbringer man Pendan

ten og Skiven saaledes, at Secundhjulet kommer i den 

Linie, som svarer til Diameteren paa Skiven fra XII 

til VI. Secundsiiven kommer saaledes lige over VI.

Værket bedækkes passende med en Kapsel; denne 

har for Optrækssiirkanten et Hul, hvori Neglen stikkes, 

naar Uhret stal optrækkes, hvilket steer med Solen.

Viserne stilles ogsaa beqvemt ved at anbringe paa 

Viserværkets Minutror en Tap modsat Skiven, som 

ligeledes gaaer i et Hul i Kapslen. Minutdrivet er til 

den Ende heelt gjennemboret, saa at Tappen frit kan 

bevæge sig i samme.
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Fjerde Caprtel.

Forbedrede Lommeuhre.

27. Ihvorvel en omhyggelig Udførelse af alle et 

Lommeuhrs Dele særdeles befordrer, ja er den nod- 

vendige Betingelse for sammes Nøjagtighed, ville vi dog 

ikkun vpnaae denne Egenflab ved væsentligen at soran- 

dre Gangen, eller vælge en aldeles anden Construction, 

end navnligen S pmdelgangens, som hyppigst bruges.

Spindelgangen horer til de ældre, med denne Und

tagelse, aldeles forkastede Gange, der faae Navnet til

bagevigende, fordi Ganghjulet har en afverlende, 

fremskridende, deryaa lidet tilbagegaaende, atter fremskri- 

dende og atter tilbagegaaende Bevægelse, dog saaledes, 

at Fremfiridningen er ftørre end Tilbagevignmgen, saa 

at Ganghjulet tilendebrr'nger sit Omlob i den fast

satte Tid.

Aabne vi et Spmdeluhr, som er i Gang, iagttage 

vi denne afverlende Bevægelse, som er en nødvendig 

Følge af Spmdellappernes Stilling mod Stighjulet. 

Drivkraften stræber at bevæge dette; men stedse moder 

det den ene eller den anden af Spmdellapperne, og 

giver Spindelen saaledes et Stod, som sætter den i



79

Bevægelse, eller bevirker Løftningen, fom denne Be- 

vægelse kaldes.

Dog aldrig saasnart har Hjultanden givet den ene 

Spmdellap, f. Ex. den overfte, dette Stod og har kastet 

den fra sig, førend den nederste Spmdellap, der herved 

tillige har faaet Bevægelse, moder t modsat Retning 

een af Stighjulets Tænder forneden. Forst tilveiebrin- 

ges herved et Sammenstod; Spmdellappen meddeler 

Hjulet sm Bevægelse, forer altsaa dette tilbage, indtil 

dettes Kraft, meddeelt r'gjennem Hjulværket, overvinder 

denne Bevægelse, bringer Stighjulet atter fremad og 

saaledes til at give et nyt Stod mod den nederste Spm

dellap, hvorved Spindelen atter sættes i Bevægelse, saa 

at den giver et Stod mod Hjulet foroven, hvorved 

dette atter fores tilbage, indtil denne Bevægelse paa 

ny overvindes ved Drivkraften.

Men derved faaer Ganghjulet unegtelr'gen en storre 

Bevægelse end behoves; thi en Uhrgang vil allerede 

opfylde sm Bestemmelse, at være Hemning for Driv

kraftens uafbrudte Virkning, naar den bringer Gang^ 

hjulet til et Dieblik at standse, for dernæst atter, uden 

Tilbagegang, at fortsætte sin Bevægelse, indtil det r'gjen 

træder t Hvile.

Saaledes vil enhver tilbagevigende Gang og alt

saa navnligen Spindelgangen Lehove en storre Kraft, 

end ellers er fornoden.
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Drivkraften har endvidere en mere umiddelbar Ind

flydelse paa Gangen, end Uhrets Regelmæssighed til

lader. Man maa derfor i Spindeluhret stedse anbringe 

Snekken; men deels kræver dennes noiagtige Udarbejdelse 

et ikke uvæsentligt Arbeide, deels gjor den Uhret mere 

sammensat, og Kjæden, som forbinder Fjæderhuset med 

Snekken er en Deel, som ikke sjeldent syringer, hvorved 

Uhret kræver en væsentlig Reparation, ligesom hvis 

Fjædren springer, inden det atter kan bruges. Dcg, 

om Snekken ogsaa er anbragt og saaledes udarbeidet, 

at den bchorigen udjævner Drivkraften, vil Uhret, 

naar Olien ved Tapperne bliver tykkere, fine Stovdele 

blande sig med samme, og Gnidningsmodstanden saaledes 

foreges, efter nogen Tids Forlob faae en uregelmæssig 

Gang.

Spmdelgangen kræver stedse et Kron hjul, da 

Stighjulet skal bevæge sig i et Plan, lodret paa de 

øvrige Hjuls Bevægelse, men Jndgribningen imellem et 

saadant Hjuls og det tilhørende Drivs, her Gangdrivets, 

Tænder er stedse ufuldkommen.

Kronhjulet trykker stedse nedad mod Stighjulet og 

lider herved en Gnidning, der har en skadelig Indflydelse 

paa Jndgribm'ngens Eensformighed.

Stighjulets Tap, nærmest Spindelen, lider et be

tydeligt Tryk ved de to Gangdeles, Stighjulets og 

Spindelens, afverlende Virkning, hvorfor ogsaa Hullet '
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til denne Tap udflides, saa at det bliver ovalt mod den 

Side, hvor Spindellapperne gribe ind t Hjulet.

Man kan ikke give Uroen en meget stor Bevægelse, 

ikke engang lade den gjore en Trediedeel af en Cirkel, 

da den ellers vil svinge ud, d.e. gaae saa langt, at 

Spindellapperne ikke længer gribe ind i Hjulet. Uroen 

har derfor forneden en fremspringende Stift, som ved 

et for stærkt Sving støder an og forbyder Udsvmgm'n- 

gen. Men Uroen bliver saaledes, ved dette indskrænkede 

Sving, mindre virksom til at regulere Uhret.

Uregelmæssigheden ved Stighjultændernes og Spm- 

dellappernes gjensidige Virkning foraarsager, at disse 

snart flides, hvorved Gangen endvidere taber sit regel

rette Spil.

Man vil endvidere bemærke, at Olien ved Spin

delens nederste Tap sjeldent holder sig ved samme, men 

flyder hen til Spmdellappen og derfra til Stighjulet, 

hvis Tænder angribes deraf og snart flides.

Naar, trods disse Usuldkommenheder, Spindelgangen 

har holdt sig længe t Brug, skyldes dette Vanen og den 

Lethed, hvormed den fabrikmæssigen udfores, endvidere, 

at den, selv maadeligen udfort, dog gjor Tjeneste. Gaaer 

et Spindeluhr dog en Tid godt, maa dette ansees som 

kun tilfældigt, i det Virkningerne af flere Fell gjen- 

sidigen ophæve hverandre. Kommer Uhret t Uorden, vil 

selv den omhyggeligste Reparation ikke formaae at gjen- 

Ursin, om Uhrr. 6
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give det denne tilfældige Regekmæssighed. Gangen kan 

saaledes, formedelst sin Ufuldkommenhed, ikkun passende 

anvendes i de simpleste Uhre, ved hvilke en ringe Prus 

bliver Hovedformaalet.

28. Cylrndergangen horer til en anden Classe, 

end de tilbagevrgende Gange; den er en Hvilegang. 

Ganghjulet standser vel, formedelst Cylinderens Virk- 

nmg, eller træder i Hvile, men gaaer ikke tilbage; dog 

denne Gang er tillige ufri, d. e. under Hvilen har 

Ganghjulet fremdeles Indflydelse paa Cylinderen, for- 

saavidt enten dets Tand, der ligger an mod det Ind- 

vendige af Cylinderen, foraarsager en fortsat Gnidning, 

eller ligeledes en Gnidning opstaaer, naar det Udven

dige af Cylinderen træder mellem to af Ganghjulets 

Tænder. Heraf folger, at det bliver fornødent, for at 

formindsie Gnidningen, at give Gangen jævnligen Olie, 

men at desuagtet Cylinderen ligesom Ganghjulet let 

flides.

Man har, med Hensyn til denne Gnidning, valgt 

for Cylinderen og Ganghjulet Materier, der give mindst 

Gnidningsmodstand, saaledes gjort Cylinderen af Staal 

og Ganghjulet af Messing. Da det imidlertid er van- 

fleligt at faae Messinget aldeles tæt og godt, gjor man 

nuomstunder Ganghjulet ogsaa af Staal, dog enten 

uden at hærde samme, eller t det Mindste uden at give 

det fuldkommen Haardhed, hvorimod man giver Colin-
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deren den største Grad af Haardhed. I enkelte Uhre 

har man anbragt en Steencylinder af Rubin og gjort 

da Ganghjulet af hærdet Staal. Constructionen af 

Gangdelene bliver da noget forandret, dog følgende 

samme Principer.

Uroen og den dermed forbundne Cylinder fvinger 

t en stor Bue (omtrent 270 Grader eller tre Fjerde

dele af en Cirkel); en Deel af samme gjennemlobes, 

medens Ganghjulet med sin Tand virker paa Cylindre«, 

og giver den Stedet, som sætter Uroen i Bevægelse, 

denne Bue, der kaldes Loftningsbuen, udgjor ved 

Cylmdergangen omtrent 20 Gr.; Virkningen selv kaldes 

Løftningen; men den saaledes meddeclte Bevægelse 

fortsættes, formedelst Inertien eller den Tilborelig- 

hcd, alle Legemer have til at forblive i den Tilstand af 

Bevægelse eller Hvile, hvori de ere, saa at Uroen svin

ger videre; under denne Svingning indtræder forst Fal

det d. e. Ganghjulet springer en Tand frem, dernæst 

Hvilen; men, ved at Svingningen tillige anspænder 

Spiralen, standser Uroen, naar den for samme bestemte 

Bue af 270 Gr. ialt er fuldbyrdet; den fores ved Spi

ralens Spændighed atter tilbage, inden Tanden kan fri- 

gjores, hvorpaa en ny Loftm'ng indtræder, og et nyt 

Fald og en ny Hvile, under Uroens følgende Svingning.

Ogsaa her har Uroen forneden en liden Stift, 

Udsvingningsstiften, som er vnst paa samme i 

6*
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Figuren S. 74 ved s, for, om Uroen ved en ydre Be

vægelse af Uhret, skulde faae et for stærkt Sving, samme 

dog ikke oversirider den foreskrevne Bue, som afhænger 

af, hvor dybt Cylinderen kan falde ind i Tanden, uden 

at stode an, hvorved den let vilde hage fast.

29. For at undgaae jævnligen at gwe Gangen 

Olie, hvilket kræves ved den sædvanlige Cylindergang, 

men som er til Ulejlighed, især naar Uhrmageren ikke 

boer paa Stedet, eller de Bekostninger, Steencylmder- 

gangen medfører, har man t den senere Tid anvendt 

i Lommeuhre Dobbelthjulsgangen eller Échap- 

pement Duplex, hvortil Ideen skyldes en Franskmand, 

Dutertre; men som hos os fornemmeligen er kommen 

i Brug ved Urban Jurgensen, der, ved for over 

30 Aar slden at have udfort en Deel Uhre med denne 

Gang, har godtgjort sammes Brugbarhed til bedre 

Lommeuhre.
b

Ganghjulet AB er dobbelt. Paa dettes Arel er 

ogsaa Gangdrivet C, som sætter Ganghjulene i Bevæ

gelse; men samme kommer ikke synderligen til Syne i
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Tegningen. Det større af disse Lo Ganghjul A har 

spidse Tænder, som støtte eller hvile mod Rullen r. 

Denne er anbragt paa Arlen bb, der fører tillige en 

langagtig Tand m, som falder ind i det mindre Hjul 

B, der har favdannede Tænder, ligesom et Spærhjul.

Rullen r har endvidere en Kærve a, hvori Spidsen 

af det store Hjuls Tænder kan træde ind.

Paa Axlen bb, hvorpaa Rullen r er fastgjort, 

ligesom Tanden m, er endvidere Uroen anbragt paa 

Brystet foroven. Dog er samme udeladt i Tegningen.

Gangens Virkning eller Spil mdsees bedre af oven- 

staaende storre Tegning, der fremstiller en Deel af Gang- 

hjulene og Gangtanden med Rullen i Plan.

Hjulene gaae i Retningen fra B til C, eller fra
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Venstre til Herre, saaledes som Pilen angiver; Tand- 

spidsen b hviler paa Omkredsen af Rullen r, indtil 

Kærvcn a, ved Uroens Bevægelse fra Hoire til Venstre- 

besinder sig ligefor Tanden b. Dennes Spids fal

der da r'nd t Kærven og forbliver der et Dieblik, men 

flipper strar ud ved Hjulets og Rullens Bevægelser i 

modsatte Retninger. Dette er allerede fleet, saa

ledes som Stillingen er i Figuren, Tanden m fores 

ba ved Uroens Sving modsat frem fra Venstre til 

Herre i den ved Pilen antydede Retning, og mod- 

tager, saasnart den er passeret Tanden e af det min

dre Hjul eller S tod hjul et BC, Stedet, der bevirker 

Uroens Svingning, indtil Uroen ved Spiralen fores 

atter tilbage, hvorved Kærven ftres forbi en følgende 

Tand'af Hjulet A, hvilken falder i samme; men Hjulet 

A, som med sm Tandspidse virker paa Kærvens forreste 

Læbe, frembringer en liden Loftnmg, hvorved Rullen og 

den med samme forenede Uro tilligemed Tanden m 

fores saa langt frem, at Stodhjulet kan virke med sin 

Tand mod samme og fuldbyrde den egentlige Loftnmg.

Rullen forfærdlges i de fortrinligere Uhre med 

DobbelHjulsgang af Rubin eller Saphir; det større 

Hjul, H v ilehjule t, er af Staal og kan være hærdet; 

Stodhjulet, som ikke behøver Olie, kan være af Mes

sing; ogsaa indlader man gjerne i Tanden m, hvor 

samme modtager Stødet, en Rubin eller Saphir.
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Imidlertid vil ogsaa en Rulle af hærdet Steal 

gjore Tjeneste; det store Hjul er da af Staal. Tanden 

m er da ligeledes hærdet aldeles, og Stodhjulet er af 

Messing. Erfaringen har viist, at ogsaa da er Gan

gen særdeles varig.

Dobbelthjulsgangen er en Hvilegang og ufri, da 

under Hvilen det store Hjuls Tand guider mod Rullen. 

Løftningen, som foraarsages af Tandspidsens Virkning 

imod Kærvens forreste Læbe er fra 15—25 Grader; 

Stodhjulet lofter fra 30 til 35 Grader. Faldet eller 

Ganghjulets Vandring, fra Hvilehjulets Tand udløses, 

til næste Tand griber fat, er 5—10 Gr. Uroens hele 

Svingning er næsten en heel Cirkel; man kan saaledes 

ikke ret vel anvende nogen Udsvingm'ngsstift; men, giver 

man Uhret 18000 Sving i Timen eller 5 Sving i 2 

Secunder, bliver ikke heller nogen Indretning til at 

forebygge Udsvmgning fornoden.

30. I en stor Deel, især engelske Lommeuhre af 

bedre Slags, finder man en anden Art af Gang, An

kergangen, kaldet saaledes af et Mellemstykke, som, 

formedelst nogen Liighed med et Anker, har faaet Be

nævnelse efter dette; dette Anker modtager Ganghjulets 

Paavr'rknmg og virker igjen paa Rullen, som staaer i 

Forbindelse med Uroen.

Ankergangen er fremstillet i Perspectiv t hosftaaende 

Figur.
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Den bestaaer af følgende Dele: Ganghjulet G dri

ves paa sædvanlig Maade frem ved at være fastgjort 

paa samme Axel, som Gangdrivet, der ikke her er viist. 

Det har siraae Tænder, hvis særegne Figur efterstaaende 

Plantegning bedre viser. Ankret A har to Arme eller



Flige b og c, af hvilke den ene b ender sig i en lidet 

buet Flade, den anden c er siraat afstaaret. Lodret paa 

Armen c staaer Gaffelen F, der har tre Grene: to nn 

forneden, der fatte om den runde Tand, der staaer 

op fra Pladen P, som bæres af Uroens Axel; den 

tredje Green e, som ligger over de andre, træder md i 

en Kærve, indstaaren i Rullen R, som er anbragt paa 

samme Arel. Ankret har modsat en Deel H, som ud- 

gaaer lodret fra Armen b; Ankeret flak kun svinge 

i en saare liden Bue, af omtrent 5 Gr.; denne Deel 

eller Armen H svinger derfor mellem to smaa Stifter, 

som ere vriste i Plantegningen ved s s, hvorimod H der 

ikkun er fremstillet afbrudt. Uroen, som ikke er vrist 

t nogen af Tegningerne, er anbragt paa den runde Deel 

U af Arlen. Tegningen er altsaa, for at Delene tyde- 

ligen siulde vise sig, stillet omvendt, imod den Side, 

man seer, naar Uhret er oplukket.

Gangdelene virke nu paa folgende Maade: Gang

hjulet G loftes paa Ankeret, t det Tanden a virker mod 

Armen d af Ankeret; men den cylindriske Tand er 

tillige ved Uroens Sving sort md imellem de nederste 

Gaffelgrene, da dens flade Bagside kan flippe forbi sam

mes indvendige buede Flade. Naar den kommer i Kær- 

ven mellem samme, vil den ligge an mod een af Kcer- 

vens Læber og ved Uroens videre Sving virke paa An

kret, som saaledes bevæger sig lidet, hvorved Armen
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b fores fra Hjulet, dette altsaa udloses; Hjulet sprin

ger nu en Tand frem, og Tanden g kommer til at 

hvile mod den indvendige Bue af Armen c, indtil den 

kan virke paa sammes Lofteflade; den runde Tand træder 

atter ud af Gaffelgrenene, og Hjulet kommer atter i Hvile 

ved at den folgende Hjultand falder mod den udvendige 

Bue af Armen b. Ved Tilbagesvinget træder den runde 

Tand atter ind t Kærven mellem Gaffelgrenene, virker 

paa den modsatte Læbe og frembringer et nyt Sving 

af Ankret og folgeligen et Spring af Ganghjulet.

Ankret stal ikke svinge mere end 5 Gr. til den 

ene eller anden Side. Derfor har det den fremsprin

gende Deel H, og Stifterne s s begrændse denne Sving

ning. Gaffelgrenene n og n, som fatte om den runde 

Tand, berore ikke samme under Løftningen; men ere blrt 

til for at forvisse om, at Tanden træder ind i Kærven, 

og beflytte den mod Virkningen af et tilfældigt Stod. 

Naar Tanden t er traadt aldeles udenfor Gaffelen, og 

ved UroenS Sving fores næsten hele Cirklen rundt, vil 

Grenene med deres udvendige Flade kunne virke mod 

samme, hvis Uroen flulde faae et for stærkt Sving, og 

saaledes forebygges dens Udsvmgm'ng, uden nogen Ud- 

svmgnl'ngsstl'st paa samme, der ikke vilde passende kunne 

anbringes, formedelst Uroens store Sving.

Den tredie Gaffelgreen e, som ligger over de 

to andre, vil paa samme Tid, som Tanden gaaer
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ind t Kærven mellem Gaffelgrenene nn, træde ind i 

Kærven, mdskaaren i Rullen R; naar Tanden træder ud 

af Kærven, gaaer Gaffelgrenen e ud af Rullen R’é 

Kærve, men hviler da mod Rullens udvendige Flade. 

Dens Formaal er dog intet andet, end at beskytte mod 

Udsvr'ngning, hvorfor den ikke ligger, under Uhrets regel

mæssige Gang, nogensinde an, eller er virkende, men 

holder ikkun Gangdelene, navnligen Gaffelen nn, paa 

deres rette Plads.

Ankergangen er en Hvilegang, men fri, da 

Uroen frit fuldbyrder sit Sving, efter at den har mod- 

taget as den runde Tand Stedet til dens Svingningers Ved

ligeholdelse; den regnes derfor ogsaa til de fortrinligere 

Gange for noiagtige Lommeuhre. Dens Opfinder er 

den beromte engelsie Uhrmager Thomas Mudge, 

hvorfor den hos Englænderne ofte kaldes Mudge's 

Echappement; den findes, som omtalt, ogsaa især i 

engelsie Uhre, hvorhos dog en anden noget simplere, 

men ikke saa sikker Construction anvendes af Uhrmagerne 

r Liverpool og paa flere Steder. Det lader sig 

imidlertid ikke negte, at den er temmeligen sammensat 

og kræver en Deel Arber'de, naar den stal vel udfores. 

Hjulet forfærdl'ges af Messing, t de bedre Uhre af en 

Blanding af reent Solv og 18 Karats Guld (i For- 

holdet 2 til 1), som vel hamres. Gaffelen gjores af 

Messing eller samme Metalblanding. Ankrets Skraa-
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Planer kunne dannes iaf Rubiner og den runde Tand 

ligeledes af Rubin. Sædvanligt forfcerdiges disse Dele 

dog af hærdet Staal.

31. Endnu friere end Ankergangen ere Fjceder

gangene, saaledes kaldede af en boLelig Fjæder, der 

bevirker Hjulets Standsning eller Hvile. Almindeligen 

kaldes de ogsaa CLrkelgange, fordi her er en kun 

lidet hoi Cylinder paa Uroens Axel, hvilken, da den 

saaledes nærmer sig til en Cirkelflade, kaldes Cirklen. 

Blandt de flere Arter af samme vælge vi som Exempel 

Ealrnshaw.'s Gang, der nuomstunder anvendes i de 

fortrinligste Lommeuhre, ligesom ogsaa i Souhre, hvilke 

kræve den storste Noiagtr'ghed.
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Gangen, som her er fremstillet i Perspectiv, har 

et Ganghjul G med siraae Tænder, der fores rundt as 

Gangdrivet g. Gangcrrklen C, anbragt paa Arlen 

af Uroen, har bagtil et Indsnit, hvorimod Ganghjulets 

Tænder virker. Paa samme Arel er en Rulle r, hvori 

en liden Tand e er indladt. En Fjæder F, Stopper- 

fjcedren, er fastgjort til et Steg s, som siaaer op fra 

Uhrets Lilleplade; samme Fjæder sorer en Tand t, som 

falder ind mod Ganghjulets Tænder. En mindre Fjce- 

der, Udlosningsfjæderen, er fastgjort bag samme 

og rækker hen til Tanden e, i Tegningen kommer den 

ikke synderligen til Syne; men efterstaaende Plantegning

viser den ved u; ogsaa i denne sees tydeligere Steget 

s, der bcerer Skruen v, mod hvis fremstaaende Skrue

hoveds indvendige Flade Stopperfjcedren siaaer an.
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Ganghjulet stræber ved Hjulværkets Virkning at 

stride frem i den antydede Retning; men holdes tilbage 

ved Tanden t paa Stopperfjædrcn, hvorimod Hjultanden 

støtter sig. Hvis Uroen svinger samme Bei og altsaa 

i denne Retning forer Gangeirklen C og Rullen r, vil 

Tanden e paa samme vel virke mod Udlosnmgsfjædren 

ii og bore den, men uden videre Virkning paa Stop- 

persjædren, som fremdeles holdes med sin Tand t inde 

mod Hjulet og altsaa stopper eller hemmer dette; men, 

naar Uroen svinger tilbage eller i modsat Retning, vir

ker atter Tanden e paa Udlosnmgsfjædren; dog nu 

trykker denne paa Stopperfjædren F, forer denne fra 

Hjulet og udløser dette, i det Tanden t bringes saa 

langt fra Hjultanden, hvorimod den har hvilet, at Hju

let kan gjore et Spring. Hjultanden a moder da Cirk

lens Kærve og slaaer an mod dens Læbe c, som er 

udfodret med en haard Steen. Cirklen faaer faaledes 

et Stod, hvorpaa Uroen fuldbyrder en Svingning. Ved 

næste Tilbagesvmg gjentages det Samme. Tanden e, 

som ved Svinget fortes forbi Udlosnmgsfjædren, steder 

atter mod samme, der nu virker paa Stopperfjædren, 

hvis Tand udloses fra Hjulet, der gjor da det næste 

Spring. SaaledeS gaaer Ganghjulet een Tand frem 

ved hvert andet Sving af Uroen.

Tanden e paa Rullen, t paa Stopperfjædren gjor 

man gjerne af Rubin eller Saphir, ligeledes indsætter
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man t Kærven ved Læben c, hvor Løftningen steer, font 

nævnt, en haard Steen> Ganghjulet gjores as Mes-- 

smg eller as reent Selv, legeret med | Deel Guld 

af 18 Karat. Udlosningsfjccdren kan være af Guld 

eller Messing.

En anden Art Cirkelgang eller Fjædergang er 

Arnold's, som opfandtes tidligere end Earnshaw's; 

i denne har Gavghjulet Tænder med opstaaende Hager. 

Stopperfjædren virker her med sin Tand indvendr'gen 

mod Hjultandens Hage, og Hjulets Udlosning steer, i 

det Udlosnmge fjædren, hvorpaa virker en liden Tand, 

lug 6 paa Rullen, anbragt paa Uroens Axel, fører 

Stopperfjædren ind mod Hjulets Midtpunkt. Hjulet 

springer da en Tand frem og kommer til at virke paa 

Cirklen, der har et Indsnit med en Læbe, hvorimod 

Hjultanden stoder.

Urban Jurgensen har opfundet en Dobbelt- 

hjuls-Cirkelgang, bcflægtetmed Earnshaw's Gang, 

forsaavidt ogsaa her, i Modsætning til Arnold's Gang, 

Stopperfjædren fores fra Hjulets Midtpunct, i det Ud

losningen skeer; men Ganghjulet er dobbelt; et mindre 

Hjul er anbragt concentriflt med det store Ganghjul, der 

hviler mod Stoppertanden, og dette Hjul, Stodhjulet, 

virker mod Læben i Gangcirklens Indsnit. Denne Gang 

bar i endnu hoiere Grad Fordelene af Earnshaw's Gang, 

fremfor Arnold's. Gangcirklen kan være større, saa-
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ledes kommer Ganghjulet til at virke paa en større 

Vægtstangsarm, og Ganghjulet, som med det Aderste af 

sine Tænder støtter mod Stopperfjædrens Tand, virker 

med den største Radius og altsaa med mindre Tryk, 

og da endvidere i denne Dobbelthjulsgang Hvilen og 

Stedet ere fordeelte paa to Hjul, af hvilke Hvilehjulet 

næsten har den dobbelte Tvcerlmie mod Stodhjulet, 

er Hjulvcerkets Tryk, meddeelt gjennem Hvilehjulet, 

mod Stopperfjædren langt svagere, end selv i Earn

shaw's, hvor dette Tryk fleer af selve Stodhjulet. Gan

gen har altsaa den mindste Gnidning og maa altsaa 

ansees sortrinligst. Erfaringen har ogsaa tilstrækkelige« 

godtgjort denne Gangs udmærkede Brugbarhed selv til 

de noiagtigste Uhre. Hvad angaaer det Nærmere om 

de frie Gange, navnligen Arnold's Cirkelgang og Urban 

Jurgensens frie Dobbelthjulsgang, som her ikke ere af

bildede, henvise vi til Jurgensens hoiere Uhrmagerkunst, 

hvor samme ere udforligen omhandlede.

32. Man vil, ved at anvende een af de her be- 

sirevne Gange, væsentligen have gjort denne vigtige 

Deel af Lommeuhret fuldkommen; nten, skal Uhret være 

noiagtigt, i længere Tid bevare sin Regelmcessighed, 

maae de øvrige Dele tillige udarbeides med stor Omhu 

og alle Aarsager til Uregelmæssighed fjernes. Nærmest 

ligger vistnok her en omhyggelig Udførelse af hele Hjul

værket, rigtigt at afpasse Drivenes Størrelse mvd Hjule-
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nes, give Tænderne en rigtig Form, gjsre Tapperne 

sine, vel hærdede og note afpolerede; dog dette tilhorer 

fornemmeligen den techm'ste Færdighed, som læres ikkun 

paa Værkstedet. Selv de Maskiner, hvormed man letter 

sig Udførelsen, kunne vi ikke, uden aldeles at gaae uden 

for dette Skrifts Formaal, afhandle. Vi nævne her kun 

det Middel, hvorved Gnidningen ved Taphullerne for- 

mindfles, og disse saaledes ikke ved Slid forandre deres 

Figur. I Stedet for at Taphullerne i de simplere Uhre 

ere af Messing, der let angribes af Olie, gjores de i 

de bedre Uhre af udborede Stene, almindeligst Rubiner. 

Sædvanligere bestaaer et saadant S te en hul af to 

Stene, een, hvori det egentlige Taphul findes, den an-, 

den, der tjener til Bundplade.

Steenhullerne ere især af Vigtighed ved de Tap

per, som have storst Bevægelse, altsaa Uroens Tapper 

og Ganghjulets. Fire Steenhuller anbringes saaledes 

sædvanligt; dog ere ofte flere, ogsaa for de ovrige 

Hjultapper; men herved fordyres Uhret en Deel. Steen

hullerne vise dog kun deres sande Tjeneste, naar de ere 

af god Form, .vel udslebne og aldeles glat polerede. 

Betingelser, som ingenlunde stedse findes opfyldte ved 

flere Uhre, især Fabrikuhrcne, som man ved mange 

Steenhuller giver et Skin af en Fuldkommenhed, de i 

Virkeligheden ikke have.
Urfin, om Uhre. 7



33. Temperaturens Afverling har endvidere betyde

lig Indflydelse paa Lommeuhrets Gang, endog i langt 

hoiere Grad end paa Penduluhrets. Ved de Tem- 

peraturforandrmger, som hos os sinde Sted, vil et Lom- 

meuhr om Sommeren let dagligen gaae 3 til 4 Minuter 

langsommere end om Vinteren, og det er ikke blotFor- 

andringer af Luftens Temperatur, det er underkastet; 

Legemets hoiere Temperatur meddeles samme, naar det 

bæres. Det er især ved Spiralen, at Varmen virker 

og saaledes, ved at forlænge samme, bringer Uhret til 

at retardere eller gaae langsommere. Ethvert Uhr, 

hvoraf man vil fordre en nogenlunde noiagtig Gang, 

maa derfor være compenseret, d. e. have en Jnd- 

retm'ng, hvorved Virkningen af Temperaturens Afverling 

ophæves. Man anvender herved ogsaa Metallernes 

ulige Udvidelse, dog paa en aldeles anden Maade, end 

ved det compenserede Pendul.

Forener man noie ved Lodning to Strim

ler Metaller af ulige Udvidelses-Evne, saasom 

en Strimmel Messing mm med en Strimmel 

Staal 8 8, vil Varmen virke paa samme et 

blot til i det Hele at forlænge den sammen- 

satte Stang; men ogsaa til at krumme den, 

saa at Staalet kommer indvendigen t Buen; 

Messinget m m udvider sig ncemlig stærkere 

end Staalet, og der opstaacr en Virkning liig
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den, hvorved Bødkeren borer Tøndestaverne, som han 

udvendigen befugter, indvendigen stærkt torrer ved en 

Spaaneild, og saaledes frembringer udvendigen en Ud

videlse, indvend^en en Sammentrækning. Ved Kulden 

sammentrækkes Messinget stærkere end Staalet; der op- 

staaer saaledes atter en Doming; Men i modsat Ret

ning, saaledes at Messinget bliver indvendigen t Buen.

Man danner nu af to faa# 

danne sammensatte Metal

strimler den saakaldte Com

pensator, der anbringes 

ved Syi'ralO. Fastskrues 

B vil, ved Varmens Virk- 

nmg, Buen eller Grenen A B 

tabe noget af sin Krumning; Punctet A fores til Herre, 

og allerede derved vil den anden Green DC forflyttes 

saaledes, at dens Endepunct D gaaer fra B; men dette 

skeer endnu mere, forsaavidt Varmen ogsaa virker paa 

denne, og, da her Staalet ligger indvendigen i Buen, 

boies den mere, saa at D' forflyttes bechdeligen fra B, 

t det hele Dobbeltbuen faa er Stillingen 8 A'C'D'. Kul- 

den virker omvendt, krummer Grenen AB, saa at A 

fores til Venstre, hvorved CD allerede faaer en foran- 

dret Retning, som bringer D næmere mod B; men 

endvidere rettes denne Bue noget ved Kulden, saa at 

D (ringes endnu nærmere til B.

7*
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En saaledes dannet Dob

beltbue erCompensatoren 

C, anbragt ved Spiralen. 

Denne er med sin ene Ende 

R fastgjort til Spiralrullen, 

med den anden Ende 8 til 

Spiralholderen. Stifterne 

v og e fatte om Spiralen, 

og disse flyttes paa sædvan

lig Maade, saaledes som det 

er beskrevet S. 73, i det 

Armen, hvorpaa Stifterne 

v og e tilligemed Compen- 

satoren ere anbragte, gaaer

frem og tilbage, naar man virker mod o. Men Spira

len yaavirkes endvidere paa anden Maade, forsaavrdt 

den ene Stift D, formedelst Compensatoren, der er fast- 

gjort ved B, flyttes ved Varmens og Kuldens Virk

ninger. Ved Varmen vil, som ovenfor er forklaret, 

D flyttes fra B, altsaa mod e; Stifterne fatte altsaa 

nærmere om Spiralen, saa at Delen mellem Spiral- 

holderen S til e bliver mindre fri i sin Bevægelse; men 

derved yaavirkes den paa lignende Maade, som om den 

forkortenes. Saaledes ophæves Virkningen til at retar- 

dere Uhret, som opstod, ved at Varmen forlængede 

Spiralen. Omvendt vil Kulden drage ti mod B og
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fra ej men den større Vide mellem Stifterne giver 

Spiralen et friere Spil, virker altsaa paa samme Maade, 

som om den forlængedes, eller vilde retardere Uhret, 

og saaledes ophæves den hurtigere Gang eller Accele

ration, som Uhret saaer, ved at Kulden samtidigen vir

ker paa hele Spiralens Længde og forkorter denne.

Denne Compensator, som Bregnet har angivet, 

kan, naar den har den rigtige Størrelse, temmeligen 

noie rette de Feil, som vilde opstaae ved Virkningen af 

Temyeraturforandringerne.

34. Paa en fuldkomnere Maade har man ved 

Souhrene eller Chrvnometerne, hvor intet Mid

del til Nøjagtighed maa undlades, opnaaet Compensa- 

tr'onen eller ophævet Virkningen af Temperaturafverlm- 

gen. Uroen er her construeret paa en aldeles anden 

Maade, end i de sædvanlige Uhre, forsaavidt den ikke 

bestaaer af en heel Cirkel, men af to buedannede Dele.

Dog, inden vi fremstille denne Comyensations-Uro, 

bemærke vi, at enhver Uro virker til Uhrets Regulation 

ved sin bevægede Masse. Tænke vi Uroen i et Uhr 

ombyttet med en anden af samme Størrelse, mm tun

gere, vilde Uhret gaae langsommere, thi ved den større 

Masse, som saaledes sattes t Bevægelse, opstod en 

Forandring i Svingningsmomentet, der staaer t Forhold 

til Massen, multipliceret med Qvadratet af den Vei, 

samme gjennemlober. Men det Samme vilde ogsaa
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flee, hvis Uroens Vægt blev uforandret'; men de tungere 

Dele flyttedes mere fra Centrum, altsaa fik ftørre Be

vægelse. Temperaturens Tiltagen vil saaledes ogsaa 

virke noget tit UlMts Retardation, ved at udvide Uroen, 

altsaa bringe den Masse, som sindes t dens Omkreds, 

længere fra Bevægelsens Midtpunct, dog denne Virk-- 

ning er langt ringere end den Virkning, der opstaaer, 

ved at Spiralen forlænges ved samme Temperatur- 

forandring.

Men Compensations-Uroen er dannet saaledes, at 

Varmen faaer en modsat Virkning paa samme. Den 

bestaaer næmlig af Buerne ab og a'b'; men disse ere

ogsaa sammensatte af to Metaller af ulige Udvidelses- 

evne, saafom Staal og Messing, og Metallet, som 

uvvider sig stærkest i Varmen, er yderst. Efter hvad 

vi have anført i det Foregaaende, vil man indste, at, 

ved en stigende Temperatur, ville Buerne ab vg a'IV
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bore sig indad og saaledes, da Puncterne a og a' ere 

faste, fore Masserne C og G' ind mod Midtpunktet; 

men Uroen bliver saaledes mindre, bevæger sig hur- 

tigere, og, naar Masserne have den rigtige Stilling, 

vil denne Forandring aldeles udligne (compensere) den 

Retardation, som Spiralens samtidige Forlængelse vil 

bevirke. Masserne C C' kunne flyttes henad Buerne 

ab og a'b', og, ved Forsog i hoist forfljellige Tempe

raturer , udfinder man deres rette Sted, saa at de 

compensere hverken for lidet d. e. lade Uhret endnu 

retardere t Varmen, accellerere i Kulden, eller o v er- 

compensere d. e. lade Uhret accellerere i Varmen, 

retardere i Kulden.

Et Uhr med CompensatLons-Uro har sædvanligen 

ingen Nokker eller lignende Middel til at forandre Spi

ralens Længde. Det maa derfor reguleres paa anden 

Maade, d. e. bringes til noie at gjore sit visse Antal 

Svingninger i Dognet. Dette fleer ved endvidere at 

anbringe to Masser R og IV, der egentligen kun ere 

tunge Skruehoveder. Disse deeltage ikke i Compensa- 

tionen, men skrues de ud, forøge de Uroens Moment, 

bringe Uhret altsaa til at gaae langsommere, firues de 

ind, formindske de Uroens Moment, bringe det altsaa 

til at gaae hurtigere. De kaldes, da de saaledes tjene 

til at regulere Uhret eller give det den rigtige Gang,
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de regulerende Masser, medens Masserne C C' 

kaldes de compenserende Masser.

Hvad Compensations-Uroen isvrigt angaaer, giver 

man den en passende Form, saa at Luftens Modstand 

mod samme bliver muligst ringe. Det er derfor rig

tigt at danne de regulerende Masser, saaledes som her 

er vrist, ligesom Pendulets Lmdse, og give de com

penserende Masser en lignende Form. Hensigtsmæssigen 

vælger man ogsaa et tungt Metal, Guld eller Platma, 

til samme, som det, der inden samme Rumfang mde- 

stutter ftorst Vægt eller Masse.

35. Skjondt den detaillerede Beskrivelse af Souhret 

ikke horer herhen, men er Gjenstand for en Afhandling 

over den hoiere Uhrmagerkunst, hvortil ogsaa det astro- 

nomiste Penduluhr maa henfores, give vi dog her en 

Udsigt over dets Indretning, og saameget mere, da i 

det Foregaaende Prmciperne for alle dets Dele ere 

fremsatte.

Souhret eller Chronometret er, ligesom Lomme- 

uhret, et Fjæderuhr. Man har anscet det nødven

digt at anvende i samme Snekken, ihvorvel det i den 

frie Gang havde en hoist fuldkommen Regulator; men 

Breguet og Urban Jurgensen have, ved at ud- 

fore Chronometre, som fandtes at have al Regelmæs

sighed, godtgjort, at Snekken ogsaa her kan undværes, 

naar Fjædren anvendes passende, d. e. man giver
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samme mange Omgange, mm bruger heraf ikkun faa 

til at drive Uhret.

Man har ogsaa indrettet Chronometret til at gaae 

i 8 Dage eller vel endog længere. Dog derved vindes 

Intet af Betydenhed, hvorimod man maa anbringe eet 

eller to Hjul mere, og en saare stærk Bevægekraft, 

altsaa en meget stiv Fjceder; næppe vil man heller da 

kunne undgaae Snekken. Selv storre Chronometre ind- 

retter man nuomstunder ikkun til at gaae i henimod 60 

Timer efter Optrækm'ngen, men trækker dem ikke desto 

mindre op hver 24de Time.

At Chronometret maa gaae under Optræk- 

n in g en mdsees let; har det Snekke, vilde det standse, 

hvis ikke Snekkehjulet drives ved en Hjælpekrast, som 

træder i Virksomhed, naar Snekken vmdrer'es af Nøg

len. Denne Lestaaer t en boret Fjæder, liig den, vi 

have beskrevet S. 44 og 45 ved Valsen i det astrono- 

misie Penduluhr, og som tjener til, under dettes Op- 

træknmg, at vedligeholde Valsehjulets Bevægekraft. Har 

Uhret ingen Snekke, vil Fjædren vedblive at virke, selv 

om dm vikles om Fjæderstisten, og saaledes bliver denne 

Indretning der overflødig.

Hjulværket behover ikke at være væsentlr'gen sor- 

stjelligt fra Lommeuhrets, og Antallet af Hjulene og 

Driv bliver ogsaa omtrent det samme. Naturligvirs 

ftal Uhret angive Secunder; Hjulet, der indgriber i
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Gangdrivet, gaacr saaledes om een Gang i Minutet 

og forer Secundviseren. I de mindre Chronometre lader 

man almmdelt'gen Uroen gjore 18000 Sving t Timen, 

altsaa, da ved den frie Fjædergang, som her anvendes, 

Ganghjulet udløses ved hvert andet Sving, gjor Se- 

cundviseren 5 Spring i 2 Secunder. I de ftørre 

Chronometre, hvor Uroen er storre, altsaa selv ved et 

mindre hyppigt Sving faaer et tilstrækkeligt Moment, 

lader man den gjore 14400 Sving i Timen, altsaa 

Secundviseren to Spring i Secundet, eller angive halve 

Secunder.

Dog forsaavidt tillader Chronometret en Afvigelse 

i Constructionen, at her bortfalder den Betingelse, at 

det flal kunne beqvemt bæres t Lommen. Den flade 

Form og tildeels mindre Diameter, man t nyere Tider 

især giver Lommeuhret, bliver her upassende; og Værket 

t det storre Chronometer (Box-Chronometret) er ofte 2 

Tommer tykt, t det mindre over z Tomme, medens 

Tværlmien synes passende at være 3 Tommer for de 

storre, 2 Tommer for de mindre. Det er derfor ogsaa 

brugeligt at omgive det storre Chronometer med en Mes

singkasse (box, deraf Navnet Bor-Chronometer), og, 

for, ved dets Anvendelse, som Souhr, at gjore det uaf

hængigt af Skibets Slingringer, ophænges det i to 

Ringe eller Slingreborler, ligesom Skibscompasset. 

Det mindre Chronometer, som almindelig kaldes Lomme-
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chronometer, indsattes oftest som Lommeuhr i Solvkasse 

og med Pendant; dog bor Chronometret, der stal tjene 

til noiagtige Observationer, ingenlunde bruges som 

Lommeuhr, og denne Maade at fatte Chronometret, 

bliver vel ene hensigtsmæssig for den rejsende Observa

tor, der ingen bedre Maade har til at bevare Chrono- 

metret, under Transporten, end at bære det t en Lomme 

ved Bæltestedet, hvor det, ved at ligge an mod Under

livet, mindst udsættes for Virkningen as Personens Be

vægelse.

Hvad angaaer Ridset af Chronometret eller Stil

lingen af de forfljellige Hjul, afhænger dette for en 

Deel af Kunstnerens eget Valg. Erempler paa flere 

Rids vil man finde i Jurgensen's hoiere Uhrmagerkunst.

36. At Chronometret maa have en fri Gang er 

en nødvendig Betingelse for dets Fuldkommenhed. Man 

anvender vel nuomftunder udelukkende Fjædergangen, 

som vi i det Foregaaende have beskrevet; thi vel var 

det Thomas Mudge's Tanke at anvende Anker

gangen, som fri, ogsaa til Souhre; og enkelte saadanne 

ere ogsaa af ham, et uden Held, udforte; men Fjæder

gangen, der er friere, tiklader store Sving af Uroen, 

endog indtil 540 Grader eller H Gang Cirklens Om

kreds, vil dog nuomftunder foretrækkes. Arnold's og 

Earnshaw's Gange have begge vrist sig brugbare; 

Urban Jurgensen's frie Dobbelthjulgang har muli-
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gen endog Fortrin, da den maa ansees friere, og saa- 

ledes synes man, angaaende Principerne for denne vigtige 

Deels Construction at være kommen paa det Rene. 

Vel har man ogsaa bragt i Forflag at anvende L l^hro- 

nometrene forsijellige Gange med eensformig Kraft 

(å force constante), ligesom lignende ere forsøgte i de 

astronomiske Penduluhre, hvilke have til Formaal at 

give Gangen Stod af lige Kraft. Disse maae ogsaa 

fra den thcoretiske Side ansees for de bedste; men Van- 

sieligheden at udfore disse, der ere hoist sammensatte, 

har vel fornemmeligen bevirket, at de ingenlunde ere 

komne i Brug. Ogsaa har man, som senere vil an

føres, allerede opnaaet stor Noiagtighed ved de sædvan- 

lige frie Gange, saa at det maa ansces tvivlsomt, om 

denne Forbedring kan ansees at være væsentlig.

Spiralen, som staaer i Forbindelse med Uroen, 

ligger ikke i en Flade, men er cylindrisk, eller af saadan 

Skikkelse, som hvis Spiraltraaden var viklet om en 

Cylinder, dens Omgange ligge altsaa, som Gængerne 

af en Skrue. Man undgaaer herved lettere, at Spira

lens Gange røre paa hinanden. Dette er saameget 

vigtigere, som man hensigtsmæssigen giver Chronometret 

en særdeles lang Spiral, da derved Gnidningen ved 

Uroens Tapper formindsies.

Man lader Uroen i Chronometret gjore store Sving; 

men det kan ikke undgaaes, at, naar Olien efterhaanden
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bliver tykkere, Drivkraften altsaa, foruden hvad den sial 

afgive til at vedligeholde Uroens Bevægelse, tillige har 

en foroget Gnidningsmodstand at overvinde, den i forste 

Henseende bliver mindre virksom, altsaa bringer Uroen 

til at gjore mindre Sving. Ved en sri Gang med eens- 

formr'g Kraft synes vel en saadan Forandring ikke at 

kunne opstaae, dog maatte man da ogsaa forudsætte, at 

Gnidningen ved Uroens Tapper forblev uforandret. 

Dog, forblive Svingene faaledes ikke ligestore, men 

efterhaanden formindstes, er det vigtigt, at de blive 

ligetidige (isochrone), d. e. at de kortere Sving fuld

byrdes i samme Tid som de længere. For at opnaae 

denne Ligetidighed eller Jsochronisme, der er en 

nødvendig Betingelse for Uhrcts noiagtige Gang, har 

man anvendt to sorfljellige Methoder, som begge af

hænge af Spiralen.

Pierre le Roy gik ud fra den Bemærkning, at 

en Spiral, overalt af lige Tykkelse, vil, naar den er 

meget kort, spændes under Uroens Sving langt stærkere 

end den længere Spiral. En saadan kort Spiral be

virker, at Uroens store Sving fuldbyrdes i kortere Tid 

end de mindre. Modsat vil en saare lang Spiral 

spændes ved samme Sving langt mindre; de større 

Sving medtage altsaa længere Tid end de mindre. Men 

der maa gives en Mellemstørrelse, hvorved de større 

Sving blive ligetidige med de mindre, og denne frem-
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bringer altsaa Ligetidigheden eller Jsochronismen. Ester 

hans Forflag giver man saaledes Spiralen en vis 

Længde, som udsindes ved Forsøg.

Ferdinand Berthoud valgte en Spiral, der 

ikke var af lige Tykkelse, men efterhaanden tyndere og 

tyndere, eftersom Spiralgangene mere fjernede sig fra 

Spiralrullen, hvortil den er befæstet. En saadan sig 

tilspidsende Spiral, dannet som en Pidsk (en fouet), 

taaler at være kortere end den lige tykke; men Vanfle- 

ligheden at tildanne samme gjor, at den ikkun anvendes 

i Uhre, som man vil give Chronometrets Nøjagtighed, 

uden at opoffre den Beqvemmelighed at kunne bære dem 

i Lommen, og« som man altsaa ikke vil give den Tyk- 

kelse, som en lang cylindrisk Spiral kræver.

Materialet, hvoraf Spiralen dannes, er ofte 

Staal, enten hærdet eller uhærdet, hunt maa dog, 

formedelst dets Spænditzhed, foretrækkes. Guld, lege

ret med | Kobber, har imidlertid vrist sig særdeles 

brugbart, naar det vel hamres og strækkes, da det herved 

faaer tilstrækkelig Spændr'ghed. Englænderen Dent har 

med Held forsogt Glas , hvilket, som en Materie, der 

kun lidet udvides ved Varmen, kræver en mindre Com- 

pensation, end Metallerne.

37. Compensationen eller Middelet til at op- 

hceve Virkningen af Varmen og Kulden bestaaer stedse 

i den forhen beskrevne CompensationS-Uro; thi Compen-
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satoren ved Spiralen vilde ikke være noiagtig nok for 

Chronometret, da den ikke let kan behorigen reguleres, 

d. e. bringes til aldeles nole at compensere, hvis den 

ikke fra Begyndelsen gjorde dette. Dette kan derimod, 

som nævnt, siee ved Compensations-Uroen, i det man 

flytter de compenserende Masser. Uhrmageren maa 

altsaa, efter at Uhret er bragt i Gang, endnu t føl

gende tre Henseender regulere samme.

1) Undersøge og rette Jsochrom'smen eller Lige- 

tr'dl'gheden af Uroens Sving.

2) Undersøge og rette Compensationen.

3) Bringe Uhret til nole at angive 24 Timer t 

Dognet, eller gjore de for samme bestemte Sving, ved 

de større Chronometre 345 600, ved de mindre 432000 

i Dognet.

Disse tre Reguleringer maae foretages efterhaan- 

den; men, da man ved at rette Compensationen, let for- 

styrrer noget Jsochrom'smen, og omvendt, ved at for- 

længe eller forkorte Spiralen, for at frembringe Iso- 

chronismen, ikke længere har en fuldkommen Compensa

tion, vil man mdsee, at man kun tilnærmende og 

ved gjentagne Prover kan bringe Uhret til Fuldkom

menhed.

Jsochrom'smen bor ikke være den strengt ligetidige; 

men Uhret mev Hensyn til denne reguleres saaledes, at 

Uroen fuldbyrder de mindre Svingninger noget hur-



112

tigere, end de større; estechaanden siappes næmlig Spi

ralen, og Olien bliver tykkere, hvilke to Aarsager vilde 

retardere Uhret, hvis ikke samtidr'gen Svingnmgsbuerne 

bleve mindre, og altsaa, ved en saadan Regulering, denne 

Retardation atter ophæves. Ogsaa tages herved Hen

syn til den Indflydelse, en Forandring i Luftens Tæthed 

kunde medsore.

Det sædvanlige Souhr er ikke bestemt til at være 

i anden Stilling, end den vandrette. De mindre Chro- 

nometre, som have en Pendant og Kasse som sædvan

lige Lommeuhre, reguleres derimod oftest i forstjcllige 

Stillinger, baade i vandret og lodret. 911 ett dette kræ- 

ver deels nogle Forandringer ved Tapperne og Tap

hullerne, deels en særegen Regulering. I ethvert Til

fælde frembyder denne Fordring forøgede Vanskelig

heder.

Nøjagtigheden, som kan opnaaes ved et vel udar- 

beidet Chronometer, der er behorigen reguleret, er saa 

stor, at det kan bringes til daglige« ikkun at afvige 

I 2 Secunder; det kommer dog mindre an herpaa, 

end paa at denne Afvigelse, der kaldes Uhrets Gang, 

ikke forandrer sig i længere Tid; og man har opnaaet 

saa stor Nøjagtighed, at den daglige Gang ikke foran

drer fig mere end 1—2 Secunder, selv i flere Aar, 

naar Uhret behandles med Omhu; Chronometrets Uregel

mæssighed andrager faaledes ikke mere end 6—8 Sving
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dagligen, eller er ikke ftorre, end horst'eet Sving af 

50 000.

38. Chronometret er ikke bestemt til andet end 

videnskabeligt eller nautiskt Brug; t forste Hen

seende har det stor Betydning for Astronomen og Geo- 

graphen, i sidste Henseende tjener det til at lose den 

for Sofartens Tryghed og Hurtighed saa vigtige Op

gave, at bestemme Længden til Soes. Derfor faaer 

Chronometret, anvendt som Souhr, ogsaa det bctyd- 

ningsfulde Navn Længdeuhr.

Imidlertid have Flere forlangt Uhre, der skulde 

kunne bæres ligesaa beqvemt, som det sædvanlige Lomme- 

uhr, altsaa være smaa og flade, og dog have det egent

lige Chronometers Noiagtighed. Disse Uhre, som Eng

lænderne kalde Gentleman-Chronometers, og som ofte 

faae ligeledes hos os dette Navn, dannes efter samme Prm- 

ciper fom Chronometret, næmlig have Compensations- 

Uro, Cirkelgang, ifochron Spiral o. s. v.; men man 

modificerer Conftructionen, saa at Spiralen bliver flad, 

d. e. dens Omgange ligge som i det sædvanlige Lomme- 

uhr i samme Flade; man gjor Uroen mindre, men dens 

Bevægelse hurtigere, i det Mindste 18000 Sving t 

Timen, eller 21600, altsaa gjor Ganghjulet eller Se- 

cundviseren 3 Spring i Secundet; endvidere giver man 

Tapperne og Taphullerne saadan Dannelse, at Uhret 

ogsaa kan holdes lodret i den Stilling, hvori det bæres, 

Urfht, om uhre. 8
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og det reguleres naturligviis baade t denne Stilling og 

og i den vandrette.

Om man endog ikke kan opnaae aldeles den Fuld

kommenhed, som det gode Souhr har, have disse Chro- 

nometre dog ogsaa en stor Noiagtighed. Blandt de 

flere Erempler, vi kjende, anfore vi følgende: Hoisalig 

Kong Frederik den Sjette bar et saadant Chrono

meter, forfcerdiget til ham af Urban Jurgensen, og 

hvorved var taget Hensyn til, at det kunde taale tem- 

teligen voldsomme Bevægelser, s. Er. ved Ridning; 

Uhret var, ester udtrykkeligt Forlangende, ikke forsynet 

med Secundviser; men sjeldent behøvede det at stilles 

mere end 1—2 Minuter den 1ste i hver Maaned, da 

det sammenlignedes, ja i næsten et heelt Aar, fra 1ste 

Septbr. 1836 til 1ste Juli 1837, har det ikke afveget 

noget fuldt Minut.

39. Det er ikke tilraadeligt at anvende Chronome- 

tret, der ikke gjerne bor flyttes fra sit Sted, umiddel

bart til Iagttagelser; men man bruger hellere et Ob- 

servationsuhr, som for og efter Iagttagelserne sam

menlignes med Chronometret. Et saadant Uhr behover 

ingen særdeles stor Noiagtighed, da man ikkun kræver 

af samme, at det gaaer regelmæssigt, saalænge Jagt- 

tagelserne vare, altsaa et Qvarteer eller en halv Time. 

Et sædvanligt Cylinderuhr eller Uhr med Dobbelthjuls- 

gang, vilde saaledes allerede være anvendeligt naar det



115

havde Sekundviser. Derimod vilde man ikke ret vel 

kunne afbenytte Spmdeluhret, om det ogsaa havde, som 

forhen nævnt, en Secundvr'ser, til Observationer, efter

som Spmdelgangen, som tilbagevigende, lader Se- 

eundviseren for hvert Spring fremad gaae lidet tilbage. 

Dog maatte man nvie paasee, at ved hine Uhre Se- 

cundsil'ven var nøjagtigt inddeelt, og Secundor'seren stod 

nole t Inddelingens Centrum^ da ellers Eccentricitæten 

vilde foranledige nogen Fell. Den emaillerede hvide 

Skive, hvorpaa man rovrigt lettest seer Tallene, og 

som bedst holder sig reen, har sjeldent denne Accura- 

tesse, og man foretrækker derfor til saadanne Uhre en 

af Uhrmageren selv noiagtrgt inddeelt Sslvsiive, lug 

den, Chronometrene have.

Oste have disse Uhre en Indretning, hvorved de 

pludselige:: i Observatr'onsmomentet kunne standses; 

samme bestaaer i en Hage, som ved et Tryk paa en 

fremstaaende Stift fores ind mod Secundhjulet, og saa- 

ledes oieblikkeligen standser dette og solgeligen ligeledes 

Sekundviseren. Denne Indretning har imidlertid den 

ULeqvemmelrghed, at Uhret kun kan benyttes til en eneste 

iagttagelse, og at desuden, eftersom dets Gang bliver 

afbrudt, ingen Sammenligning med Chronometret eller 

Pmduluhret kan sinde Sted efter Iagttagelsen. Langt 

hensigtsmæssigere er en ligesaa simpel Maade, som 

Breguet har anvendt ved nogle Observationstchre-

8*
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ncemlt'g at danne Secundviseren som et sunt Ror, som 

fyldes med en Art Blæk; ved et Tryk paa en frem- 

staaende Knop fores, t Iagttagelsens Dieblik, Viseren 

ned mod Skiven og afsætter der en Plet; men den 

fortsætter desuagtet sin regelmæssige Gang. Flere paa 

hinanden følgende Iagttagelser kunne saaledes angives, 

da man har Secundet eller endog dets Brokveel saaledes 

bestemt, og let særflilt antegner Mmutet; men Uhret, 

som fortsætter sin Gang, kan atter sammenlignes, naar 

samtlige Iagttagelser ere anstillede.

40. Imidlertid onfler den, der har vænnet sig til 

at anstille Iagttagelser efter et Penduluhr, der angiver 

hele Secunder, at Observationsuhret, der maa let 

kunne flyttes fra Sted til andet, altsaa være et Lomme- 

uhr, ogsaa angav, helst med en større Viser, lug Uhr- 

siivens, hele Secunder, ikke paa den sædvanlige 

Maade, ved at Secundviseren gjorde 4 til 5 smaa 

Skridt i Eecundet; men saaledes, at den standsede for 

hvert Secund, og da pludseligen gjorde et Spring til 

næste Secundinddell'ng.

Blandt de flere Methoder, man har forsøgt for at 

opnaae dette, er den sikkreste at anbringe et særegent 

Secund værk, som har sit Fjæderhuus, hvis Fjæder 

særskilt optrcekkes, samtidigen med den egentlige Driv- 

fjæver, dog er him Fjæder langt svagere end denne.
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Det Hjulværk, som saaledes særskilt anbringes, 

bestaaer af 5 Hjul og Driv, hvis Tænders Antal kan 

være følgende:

Antal af Teender 

i Hjul, i Driv.

1ste Hjul (Fjæderhuushjulet) 80

2det Hjul .  64 10.

3die Hjul ........ 60 8.

4de Hjul (Secundhjulet) . . 60 8.

5te Hjul.......... 48 8.

Vindfangsdrivet ...... 6.

Secundhjulet sial gjore et Omlob i Mmutet, i 

det for hver af dets Tænder Secundviseren gjor et 

Spring. Det femte Hjul gjor altsaa 60:8 —7^ Om

gang i Mmutet, og da det har 48 Tænder, Vindfangs- 

driv et , hvori det indgriber, 6 Tænder, gaaer dette 

Driv eller Vindfanget 7£ X 8 = 60 Gange om i Mi- 

nutet eller 1 Gang i Secund et. Omvendt behover 

Fjæderhuushjulet 8X8X71 = 480 Minuter eller 8 

Timer til en Omgang, altsaa vil Fjæderhuushjulet ved 

ikke fulde 4 Omgange Fjæder gaae i 30 Timer, lige

som det egentlige Værk.

Dette Hjulværk har intet særskilt Echappement; 

men Hemningen bevirkes ved at det sættes i Forbin

delse med Uhrets egentlige Værks Echappement. Vind-
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fangsdrivet, som gaaer en Gang rundt i Secundet har 

enten en scerstilt Tand eller een af dets 6 Tænder rager 

frem for de øvrige. Dette Driv er stillet saaledes, at 

den fremragende Tand frit kan mdgribe mellem Gang- 

dn'vets Tænder. Samme gjor, t Følge S. 76, 600 

Omgange t een Time, altsaa 10 t Minuttet; det har 

6 Tænder; altsaa springer en Tand forbi hvert Se

cund; Vindfangsdrivet falder saaledes md, med sin 

fremragende Tand, en Gang under hvert Omlob, mod 

een af Gangdrivets Tænder, altsaa vil dette fuldbyrde 

sit Omlob i eet Secund, eller for hver 5te Svingning 

af Uroen.

Stundom anbringes en Skaal paa Gangdrivet, 

hvori man gjor ligeledes sex Kcerver, i hvilke det mindre 

Hjulværks Vmdfangsdriv kan falde ind med fin frem

springende Tand og saaledes hemmes 1 Gang hvert 

Secund. Secundhjulet anbringes i SDK tten af Uhret 

og forer saaledes den lange Secundviser. Jovrigt kan 

dette andet Hjulvcerk ogsaa indrettes med sit særegne 

Minuthjul og Verelværk og saaledes have sin egen Ind

deling for Timer og Minuter. Endvidere kan samme 

standses aldeles ved en liden Hage, som falder imod 

det, naar man trykker paa en fremstaaende Knop, og 

det træder atter i Gang, naar den siydes fra.

Perrelet i Paris har konstrueret endnu et Ob-
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servatr'onsuhr af en særegen Indretning; det har to 

Secund visere, af hvilke den ene vilkaarligen kan stand

ses i Observationsmomentet. Er Uhret nu aflæst, 

udloses Secundviseren og springer da strax frem paa 

sit rette Sted, som om ingen Standsning var fleet.
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Femte Capitel.

Nepeteeruhret.

41. Lommeuhret har sjeldent et fuldstændigt Slag

værk (grande sonnerie), hvilket ogsaa ved samme maa 

ansees oversiodigt; hvorimod ofte findes et R ep eteer

værk (petite sonnerie), som angiver, naar udenfra 

paavirkes paa samme, paa en horbar Maade Klokke- 

siettet, som UhreL viser.

Kraften, som sætter Nepeteerværket i Bevægelse er 

et Tryk paa Pendanten, der kan siydes ind og virker 

saaledes paa de enkelte Dele, som maae sættes i Be

vægelse for at frembringe det rigtige Antal af Timeflag 

og Qvarteerstag. Nepeteerværket bestaaer af to Ho

veddele, et Hjulværk, forfljelligt fra Uhrets egentlige 

Værk, forsaavidt det ikke, under Uhrets sædvanlige Gang, 

bevæger sig, og en Samling af flere særegne Dele, 

hvilken kaldes Cadraturen, efter det franfle Ravn 

paa Uhrstiven cadran, saasom den ligger under denne.

42. Hjulværket sættes forst i Bevægelse ved at 

dets lille Drivfjæder trækkes op ved Trykket paa Pen- 

danten. Dog Uhret flaaer ikke, med mindre Pendanten 

er trykket he elt ind, saavidt den kan komme. Delene
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af Cadraturen træde da ud af veres Hviletilstand, og, 

medens Hjulværket stræber atter at bringe hme Dele i 

deres oprindelige Stilling, moder det Armene af Ham

rene og bringer dem til at slaae paa en Klokke eller 

en lydende Staalfjæder saamange Slag og Dobbeltslag 

som Timerne og Qvartererne, hvilke Viserne angive. *

Dette Hjulværk, som ligger ude mod Siden af 

Uhrets Storplade, mellem Fjæderhuset og det sidste 

Hjuk (Kronhjulet eller Secundhjulet), best.aaer af 5 Hjul 

og 5 Driv. Samme ere her fremstillede i ftørre Maal 

end det virkelige, næsten det dobbelte, og de Dele af 

det egentlige Gangværk, som her ogsaa vise sig, ere

tillige antydede.

A

a er det forste Hjul, der ogsaa kaldes det store 

Slaghjul; det har en Fjæder, lng Uhrets Drivfjæder, 

indefluttet i et Fjæderhuus, og Spærhjul og Spærhage, 

som tillade, at Fjcedren kan optrækkes, uden at Hjulet 

omdreies; men iovrigt paa sædvanlig Maade virker.
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naar Fjæderen atter afspænder sig og saaledes virker til 

at omdrer'e Hjulet.

Dette Hjul a indgriber t Dn'vet, anbragt paa 

Arken af Hjulet b og dækket af dettej samme virker 

atter paa Drivet og Hjulet e; dette virker paa Drivet 

»g Hjulet d; d indgriber t Dn'vet paa o, og o om

dreier Drivet f, der har et lidet Vindfang, som ved 

sin hurtige Bevægelse gjor betydelig Modstand mod Luf

ten. Antallet af Tænderne i Hjul og Drw er følgende:

Antal af Tænder

i Hjul. i Driv. Omlob.

1ste eller Storhjulet 42 1.

2det Hjul.....................36 6. 7.

3die Hjul ..... 33 . 6- 42.

4de Hjul ..... 30 . 6- 231.

5te Hjul ..... 26 6. 1155.

Vmdfangsdrr'vet . . „ 6. 4812*.

Det store Slaghjul har, foruden Spæværket, et

andet Hjul med skraae Tænder; dette Hjul R, der sæt

ter feen, store Hammer M t Bevægelse, bliver mddeelt til 

24 Tænder; men det halve Antal bortsiæres, saa at 

Hjulet har 12 Tænder og altsaa kan frembringe indtil 

12 Slag. Dele vi Antallet af Vmdfarrgsdn'vetS Om

lob, 4812|, med 24, faaes 200|j; altsaa gjor Vind

fanget lidet over 200 Omlob for hvert Slag af Ham

meren; m er den store Hammers Loftetand, n er en
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Tand, hvorpaa en Fsceder, faststruet til Storpladen, 

virker, og hvorved m holdes ind mod Rceckehjulet R. 

Hammeren selv ligger dybere, naar man, som her, be

tragter Uhret fra Lillepladen, ligeledes den lille Hammer 

N, der ligger ved det sidste Hjul. De øvrige Cirkler 

antyde Gangværkets Dele, forsaavidt disse vise sig paa 

denne Deel af Uhrets Flade, næmlig A Fjcederhuset, C 

Minuthjulet, D lille Bodenhjul, E Secundhjulet, F 

Ganghjulet; P er een af Uhrets Piller.

Ved Hjulværket sindes i Almindelighed en særegen 

Indretning, hvorved man kan bevirke en langsommere 

eller hurtigere Folge af Slagene; denne bestaaer i, at 

den ene Tap af Vindfangsdrivet kan bevæges lidet, 

hvorved en dybere Jndgribniug fleer, altsaa en forøget 

Gnidningsmodstand, og saaledes en langsommere Be

vægelse af hele Hjulværket. Man forebygger herved 

at Slagene folge saa hurtigt paa hinanden, at man ikke 

vel kan tælle dem. Bliver med Tiden Olien tykkere, 

Gnidningsmodstanden altsaa forøget, og Uhret, som 

Folge heraf, flaaer langsommere, flytter man atter Vind- 

fangsdrivet og ophæver saaledes den Gnidning, som 

den dybere Jndgribm'ng fremkaldte., Denne Forandring 

i Stilling af Vindfangsdrivets Tap bevirkes omtrent 

paa samme Maade, som Rokkeren flyttes i Nokkervær

ket, og en liden Skive med Bogstaverne V (vite, hur

tigt) og L (lente, langsomt), anbragt paa Storpladen,
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angiver, til hvilken Side man flak omdreie Fir'rkanten, 

hvorpaa man stikker Nøglen, i det man saaledes vil 

forandre Stillingen af Vindfangsdrivets Axel.
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43. Cadraturen er fremstillet paa foregaacnde 

Side, saaledes som den viser sig paa Lillepladen, naar 

Skiven, under hvilken den ligger, tænkes borte. Viser

værket og de øvrige Dele, der ikke egentligen tilhore 

Repeteerværket, ere her udeladte. Delene ere t den 

Stilling, hvori de ville være, i det Uhret sial til 

at siaae.

Fra Pendanten eller Hængeboilen P udgaaer en 

Stang, Indtrykkeren p, som gaaer rgjennem et Ror 

O, forneden har den en Ansats, som trykker mod t, 

og som tillige forbyder p at gaae ud af Roret, t det 

den trækkes tilbage. Den paaflruede Flade H holder 

den endvidere paa sit Sted.

CO er en Vrnkelvcegtstang, som passende kan kal

des Stjerten*,  der bevæger sig om Punctet y. 

Indtrykkeren p virker paa den fremragende Deel t, som 

kaldes Hælen (talon). Fra Stjerten udgaae to Arme 

C', som trækker KjcedenS, og b, fo*",  gaaer under Delen 

N imod Sneglen L, hvorimod den virker. Y er et 

lidet Steg, der holder den mod Lillepladen.

* Det franske Navn crémaillere eller engelske rack betyder 

hvad man ellers kalder Række; dette Navn vilde dog kun 

være rigtigt, dersom den havde, som er i enkelte ældre Uhre 

Tilfældet, en Tandrække, ved hvis Jndgribning Repetecr 

værket sættes i Bevægelse.

Fra Enden c af Armen C' udgaaer Kjo^d en s s,



126

der gaaer om Kjæderullen B og derfra under Styk

ket Q til Tridsen eller Rullen A, som er anbragt 

paa Storhjulets Arel, og altsaa ved sin Bevægelse sæt

ter dette og Rækkehjulet R, i Figuren S. 121, i Be

vægelse.

Armen b gaaer, som nævnt, ind imod Sneglen 

L. Denne, der bestemmer Antallet af Timeflagene, og 

derfor kaldes Timesneglen, er dannet ligesom Stue- 

uhrets Snegl (S. 33), og Armen b trænger saaledes, 

eftersom hvilken Indskæring elle- Trin den træffer, 

mere eller mindre dybt ind. Heraf folger en tilsvarende 

Bevægelse af C', af Kjæden og af Rullen A, altsaa 

endvidere af Rækkehjulet. Timesneglen sees ikkun til

deels; thi den er for del Meste dækket af Stjernen 

E, der er fastfiruet paa samme; Stjernen, der flytter 

sig en Spids for hver Time, forer saaledes Timesneglen 

med sig, saa at den til Timen, som Uhret viser, sva

rende Indskæring skotter sig mod Armen b. Imod 

Stjernen virker en Spærkegle S, kaldet Palen. Den 

er enten bevægelig om en Tap og holdes da ind mod 

Stjernen. af en særskilt Trykfjæder, eller ogsaa, som 

her er vrist, er Palen 8 forbunden med selve Fjædren. 

Ved Stjernens Bevægelse udloses Palen, men falder, 

naar Stjernens Spids er passeret, strar ind i det næste 

Mellemrum mellem Stjernespidserne.

Stykket RT, der har Navnet Alt-eller-Intet
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(tout ou rien) er et Slags Steg for Stjernen og 

Timesneglen, hvis Axel udgaaer fra Midten af Skruen 

V. Alt-eller-Intet er bevægeligt om Punctet T, hvor

fra ligeledes udgaaer en Axel, som gaaer ned i Uhrets 

Lilleplade. Arlen V gaaer ligeledes ned i Lillepladen, 

men i et langagtigt Hul, og ved Enden R af Alt-eller- 

Jntet er et langagtigt Hjul, hvori findes Stiften x, som 

ftaaer fast op fra Uhrets Lilleplade. Herved faaerAlt- 

eller-Jntet et lidet Spillerum. Fjædren i virker mod Stif

ten x og holder saalehes Alt-eller-Jntet nede; en Art For

vrider eller Skruenøgle med et fladt Hoved holder nær 

T samme ligeledes nede. Forsaavidt Uhret optrækkes 

fra Skiven, hvilket her er antaget, er,i Alt-eller-Jntet 

nær 1 et stort Hul for Optrækssiirkanten.

Qvarteerrækken Q bevæger sig om Axlen O, 

der har en Tap, som gaaer.ned i Lillepladen. Fjædren 

D, der virker mod en liden fremstaaende Stift, vil be- 

væge den, naar den er udlost. Fra Qvarteerrækken ud

gaaer en Arm r, som falder mod Qvarteersneglen N, 

to andre Arme e og f, sees ved R, og to Tandrækker 

hver med 3 Tænder ved F pg G; den forste F virker 

paa den lille Hammer, den anden G samtidrgen paa 

den store Hammer; saaledes fremkomme Dobbeltflagene, 

som betegne Qvartererne.

Den krumme Tand k, kaldet Rækkeforeren, er 

astgjort paa Nækkehjulets og Rullen A’5 Arel, og gaaer
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saaledes rundt med dette; ester at alle Timeflagene ere 

flaaede, er k naaet heelt rundt og virker paa Stiften 

ved G og forer saaledes Qvarteerrækken tilbage, i det 

den bevirker Qvaxteerslagene.

Hammerfjædren 8 virker paa Stiften 3, som 

tilhorer den store Hammer, naar denne giver Time

flagene; den anden Hammerfjæder 9 virker paa Stiften 

2, der ligeledes tilhorer den store Hammer, ved Qvar- 

teerstagene; Hammerfjædren 7 virker derimod paa den 

mindre Hammer, paa sammes Stift 4. Fjcedren 10 

forer Fjæderen tilbage mod Qvarteerrækkens Tænder.

De smaae Arme a og b paavirkes af Qvarteer 

rækkens Tænder G og F, derved sættes de dermed for

bundne Hammcrarme v og 5 i Bevægelse, og disse 

virke atter paa Hamrene.

Qvarteersneglen N er fast forbunden med Mi- 

nutdrivet eller Minutroret, som dog ikke her er viist, og 

fores rundt med dette. Den har 3 Trin ekler Red- 

flceringer 1, 2, 3, som tillader Armen r af Qvarteer

rækken at falde mere eller mindre dybt ind, hvorved 

Qvarteerrækken frembringer 1, 2, 3 Qvarteerslag. Fal- 

ber Armen r mod den ikke indflaarne Deel af Qvarteer

sneglen, fleer intet Slag. I Forbindelse med Qvarteer- 

sneglen staaer Stykket Z, som kunde kaldes Snceppen (la 

surprise); denS Hensigt er, deels at fore Stjernen frem, 

deels at bevirke, at i det Sieblik, Uhret angiver den fulde
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Time, eller er kommet til 60 Minuter, intet Qvarteer- 

slag længer finder Sted, forend forste Q-varreer er ud- 

lobet. Denne Deel i Forbindelse med Qvarteersneglen 

sees bedst i efterstaaende perspectivifle Tegning, som 

fremstiller Qvarteersneglen og Snappen fra den mod

satte Side.

Her sees Mmutdrr'vet med 

Fnrkanten for Minutviseren; 

Roret, som ender sig L denne 

Fr'irkant, er noget opsiaaret 

for at det kan fjædre sig 

lidet; saaledes vil det folge 

med Minuthjulets Arel, hvor- 

paa det er stukket, men til

lige, uden hindrende Gnid

ningsmodstand, kunne dreie sig om dette, naar Uhret 

stilles.

Snapyen Z er paasat ved et Ror, og dreier sig 

let rundt, saavidt Udstærmgen i Sneglen, der er viist 

i Figuren S. 124 ved o, tillader det. Modsat har den 

en rund Tap eller Knop O, som forer Stjernen. Naar 

næmlig Minutroret og Sneglen ere komne saa langt, 

at Stjernen skal springe en Spids, trykker O mod Stjer

nens Spids; den nærmeste Virkning er, at Snappen 

træder tilbage under Sneglen, eller holdes egentligen 

tilbage, medens denne skrider frem; men, naar Snappen 

Ib fin, cm Uh te.
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er kommen saa langt, som Spillerummet t Sneglen til

lader, trykker 0 paa Stjernespidsen, hvorved den mod

satte Stjernespids kommer til at virke paa Palen S i 

Figuren S. 124, saa at denne udloses, og Stjernen 

springer saaledes frem en Spids, da Palen strar atter 

falder ind; men nu virker den fremspringende Spids 

paa O og driver saaledes Snappen, der altsaa syringer 

frem foran Sneglen. Det er nu, at den gjor sin Tje

neste, forsaavidt Qvarteerstykkets Arm r, der ellers vilde 

falde ind i Nedskæringen 3 (S. 124), moder Snappen; 

og saaledes, saasnart Stjernen har gjort sit Spring, 

fleer intet Qvarteerflag.

44. Ogsaa den store Hammer med de Dele, der 

sætte den t Bevægelse, fremstille vi særsiilt. Esterstaaende 

Figur viser samme perspectivistt, dog ogsaa fra Værkets 

Side, altsaa modsat saaledes, som den er viistLCadra- 

turen S. 124.

Stjerten C C', der dreier sig om 7, antages her, 

ved Indtrykkerens Virkning paa t, at være fort saa 

dybt ind, at deels Armen b er falden ind mod Sneg

len, deels c har bevirket Optrækm'ngen af Repeteer- 

fjædren, som siden driver Slaghjulet; Hjulet a gaaer 

nu, faasnart Indtrykkeren atter fores tilbage, rundt 

og sætter Hjulværket i Bevægelse, og samtidigen bevæ- 

ger sig Rækkehjulet R, anbragt paa sammes Arel. Her

ved sættes Loftetanden m t Bevægelse, da den ligger
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an mod'Rækkehjulets Tænder, 

og Tr'meflaget fremkaldes nu 

ved, at Stiften 1, som ud- 

gaaer fra m, virker mod 

Hammeren M.

Paa selve Hammeren ere 

Stifterne 2 og 3; ved Tr'me

flaget kommer Stiften 3 i 

Betragtning, forsaavidt Fjæ- 

dren 8 af Cadraturen, Fi

gur Side 124, virker mod 

samme og fremkalder en liv- 

lig Bevægelse og altsaa et 

heftigt Anslag.

Naar TimeflageL er fuld

fort, i det m ikke træffer 

flere Tænder af Rækkehjulet, 

bliver denne Deel uvirksom; 

men Llvarteerværkets Tæn- 

der træffe nu Loftetanden 

u, Fr'g. S. 121, som saa-

ledes med sin mindre Tand eller Arm v virker paa Stif

ten 2 yg sætter atter, dog med et mindre kraftigt Slag, 

Hammeren M t Bevægelse, medens Teenderne ved F 

virke paa Delen 5 6 og sætte famtidr'gen den mindre 

Hammer N’ø Stift 4 t Bevægelse. Saaledes frem-
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kommer Dobbeltflaget, som betegner Qvarterernc. Paa 

Delen n virker, som nævnt, en Fjæder, liggende inde i 

UhreL og heftet til Storpladen; denne tjener til at fore 

Loftetanden m ind mod Rækkehjulets Tænder. Samme 

Loftetand sees ogsaa i Figuren S. 121.

Paa Siden af Repeteeruhret er udvendigen almin- 

desigen anbragt en Skyder, der forer en Arm, som 

falder ind mod Indtrykkeren og saaledes hindrer dennes 

Bevægelse. Man bevirker herved, at et tilfældigt Tryk 

paa Pendanten ikke bringer Uhret, naar man bærer det, 

til at flaae. Vil man siden lade Uhret repetere, træk

ker man Skyderen fra.

45. Vi ville uu her atter foretage Tegningen og 

Mnuemgaae den hele Virkning af Cadraturens enkelte 

Dele, naar samme sættes i Bevægelse, for ved T'.me- 

og Qvarteersiagene tydeligt at angive, hvad Uhret viser.

Stjernen E og den dermed forbundne Time- 

snegl L cre, paa den nævnte Maade, bragte i deu 

Stilling, som svarer til Timen, Uhret viser. Tl var- 

tecrsneglen N er ogsaa bragt i sm Stilling ved Mi- 

nutroret, hvortil den er fastgjort. Qvarteerrækken 

q  sjaler, naar Cadraturen er i No, ikke i Berøring 

meb Qvarteersneglen; mm dens Arm e støtter mod 

Enden R og Alt-eller-Jntet RT; Armen f ligger 

an mod Stiften 1, som er trængt aldeles frem i Ud- 

stcermgcn, og saaledes holdes Loftetanden m i Figurerne
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S. 121 og S. 131, hvorfra denne Stift udgaaer, 

aldeles t Ro. Huulnmgen ved f griber datzom.u, og
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endvidere ere Tænderne ved G og F t saadan Stil

ling, at de aldeles ikke virke paa u og 6.

Trykkes nu paa Pendanten P, og Indtrykkeren 

p saaledes virker paa Stjerten C C', vil ved Kjæden 

ss Fjædren under A optrækkes, og Hjulværket sættes i 

Bevægelse, saasnart Trykket ophorer. Samtr'dr'gen ganer 

Armen b ind mod Timesneglen; men, hvis den ikke 

skulde være aldeles indtrykket, saaledes at den har sat 

RT i Bevægelse, skeer aldeles intet Slag, og man 

horer kun Hjulværket snurre.

Er derimod, ved Indtrykkerens Virkning, Stjerten 

bragt saa dybt ned, at Armen b trykker fuldeligen imod 

Timesneglen, vil denne, hvis Arel V er i Alt-ellcr-Intet 

RT, gaae tilbage, saa langt RT’8 Spillerum ved V og 

ved x tillader, og Qvarteerrækken Q holdes nu ikke læn- 

gere, da Armen e, som støttede mod R, er frigjort. 

Qvarteerrækken springer da op, ved at Fjædren D virker 

mod Stiften paa samme, og saaledes træder Armen r 

op imod Qvarteersneglen Nj Alt-eller-Jntet gaaer vel 

atter til Venstre; men Armen e ligger nu op imod sam

mes Huulning paa venstre Side, f er frigjort fra 

Stiften 1, og dens Huulning omfatter ikke længere >»; 

saaledes kunne nu baade Timeslaget og Qvarteerslaget flee.

Vi indsee nu Betydningen af RT og at samme 

har det betegnende Navn Alt-eller-Jntet. Forst 

naar denne er bleven udlost, saa at Qvarteerrækken har
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kunnet springe op mod Qvarteersneglen, kan Uhret 

staae; men det maa da ogsaa flaae alle Slag.

Det er denne Stilling, Delene have t Figuren, og 

vi indsee nu endvidere, hvorledes Slagene maae frem

komme, i det Trykket paa Pendanten ophorer, altsaa 

Indtrykkeren gaaer tilbage, eller ogsaa denne trækkes 

tilbage, hvilket helst bor skee, da Slagene paafolge ra- 

skere, naar den svage Fjæder i Repeteerværkets Fjæder- 

huus ikke tillige har denne Deels Gnidningsmodstand at 

overvinde.

Fjæderhufet under A og selve Nullen A gaae nu 

rundt i den ved Pilen antydede Retning. Hjulværket 

gaaer tillige rundt, og ved Vindfanget, som er anbragt 

paa det sidste Driv, faaer dette en tilftrækkeligen jævn 

Bevægelse. Rækkehjulet omdreies tillige, og dets 

Tænder virke nu paa Lostetanden m, som, da dens 

Stift 1 er frigjort, vil bevirke Timeslagene. Disses 

Antal afhænger, af hvormange Tænder passere forbi 

Loftetanden og saaledes komme til at virke paa denne.

Men Timesneglen, hvorimod Armen b falder ind, 

bestemmer ved sine forskjellige Nedskæringer ogsaa Be

vægelsen af Stjertens anden Arm c, altsaa afKjceden, 

og hvilken Deel af en Cirkel A gjennemlober. Viser 

Uhret 12 j, vil A saaledes gjennemlobe næsten en heel 

Cirkel.

Naar Nmeslaget er til Ende, vil Loftetanden m i
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Figuren S. 121 og 131 ligge an mod den afflaarne Bagside 

afRækkehjulet; men nu har Rækkesoreren k naaet Stiften 

ved G, og Qvarteerrækken fores nu atter ned, saa at 

Tænderne ved 6 og E virke mod u og 6. Armen r er 

falden mod Nedskæringen 1 af Qvarteersneglcn N, saa- 

ledes virker kun een Tand mod u og 6, og, i det denne 

strider forbi, angives Qvarteersiaget; derpaa gjorQvar- 

teerrcekken endnu en liden Bevægelse, hvorpaa alle Dele 

træde i Ro, indtil de ved et Tryk paa Pendanten atter 

sættes i Bevægelse til et nyt Slag.

46. Man er foranlediget her til at oplyse om Urig- 

tigheden af en almr'ndeligen antagen Mening, at man 

ikke maa stille et Repcteeruhr tilbage. Der er lige saa 

liden Grund til denne Tanke ved dette Uhr, som ved 

det sædvanlige Uhr. Minutviseren er i dette stukken paa 

den Ftirkant, hvori Minutroret ender sig, og en Om

drejning af Fr'irkanten eller Viseren, enten frem eller 

tilbage, sætter tillige Vexelværket og Timeviseren i Be

vægelse. Ved Reyeteeruhret vil en Bevægelse af Mi

nutviseren drage Sneglen med sig; men, enten denne 

gaaer frem eller tilbage, virker Knoppen paa Snappen 

mod Stjernen og bringer dm og Timesneglen paa det 

rette Sted, svarende til Timen. Ikkun vilde Uhret an

give et urigtigt Repeteerstag, naar man forte Time

viseren, der er paastukken Timersret, alene om; thi
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denne vilde saaledes bevæge sig uafhængigt as Qvar- 

teersneglcn.

Repeteerværket har vel t flere Uhre en anden Ind

retning. Man har saaledes stræbt at undgaae Kjædcn, 

fom let rækker sig noget, hvorved Slaget bliver urig

tigt, og atter optaget den ældre Indretning ved at lade 

Stjerten have en Tandrække, som ved et Driv omdreier 

Fjæderhuset. Dog den her beskrevne Indretning er den 

sædvanligste) men næsten enhver Uhrmager eller Uhr- 

fabrik har noget forandret Ridset eller Delenes Stil

ling, uden dog i det Væsentlige eller paa nogen for- 

deelagtig Maade at forandre samme. Den maastee 

væsentligste Forandring, som t senere Tid er udfort, er 

Breguet's Repeteer-Hjulværk med en Ankergang, i 

Stedet for Vindfanget; Reguleringen skeer saaledes ved 

en frem og tilbagegaaende Bevægelse, medens Vindfanget 

har en fortsat omdreiende, og Hjulværket ved Luftmod- 

standen saaledes hindres i for hurtigt at lobe af. Ogsaa 

har Breguet forandret Indtrykkeren saaledes, at Pen- 

danten forst maa dreies en Qvartcirkel, inden den kan 

indtrykkes; den dreies, efter at være indtrykket og truk

ken tilbage, atter om. Saaledes undgaaer man Sky

deren, der er omtalt S. 132.
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Sjette Capitel.

Taffeluhrene.

47- Stueuhret indtager en betydelig Plads, og 

den smagløse Form og Forziring, man oftest har givet 

Kassen, har end yderligere forjaget det af vore Væ

relser og forviift det til Gange, Forværelser o. s. v., 

medens det, da lettest ved samme en til dagligt Brug 

aldeles noiagtig Tidmaaling opnaaeS, fortjener at holdes 

t Agt. Dog Moden har nu engang givet Taffel- 

uhret Fortrinet, og sandsynligviis vil dette bestandigt 

tjene deelS som Tidmaaler, deels til Zirat i vore 

Værelser.

De ældre Taffeluhre, som forsærdigedes allerede 

tidligen, vare nærmere beslægtede med Lommeuhrene, 

end vore nærværende. De havde næmlig en tung Uro, 

hvorved t Begyndelsen endog ikke anbragtes nogen 

Spiral. Dog snart ombyttedes samme med Pendulet, 

og denne Regulator. bruges nn almindeligen i Taffel- 

uhret, ligesom i Stueuhret.

Det er stedse fordeelagtigt at have et langt Pen

dul; men Secundpendulet, som bliver omtrent 31 Fod, 

da dets Svmgm'ngspunct flal være 38 Tommer fra 

Ophængm'ngspunctet, faaer ikke Plads i Tafseluhret,
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der stal beqvemt stilles paa en Kamingesims, en Piede

stal, Consol; man maa rette sig efter Uhrfoderalets 

Holde, der sjeldent tillader et længere Pendul end af 10 

til 12 Tommers Længde, som altsaa springer halve 

Secunder. Et saadant Pendul er let og bestaaer i 

Almindelighed af en tynd Staaltraad, med en lindse- 

dannet Vægt forneden. Ved nogle nyere franske Taffel- 

uhre seer man, t Stedet for en enkelt Pendulstang, en 

Samling af Messing- og Staalstænger, saaledes at 

man siulde antage, at Pendulet var et compenserende 

Ristpendul, liigt det, der anbringes i de astronomiske 

Penduluhre. Men ved nærmere Betragtning finder 

man, at det er Spilfægteri, da et saadant Pendul ved 

akle Stænger har gjermemgaaende Stifter, og altsaa 

de forstjellige Metaller ingen Compensation kunne be

virke. Et egentligt compenserende Ristpendul, som vilde 

fordyre Uhret og dog næppe være fornødent, da man af 

Taffeluhret kun kan kræve en indfirænket Roiagtighed, 

der tilfredsstiller det daglige Brug, bliver saaledes over

flødigt. Maasiee vilde man snarere vælge et compen- 

scrende Qviksolvpendul, der blev mindre kostbart; r'ovrigt 

kunde man vælge som Pcndulstang cn Traad af Platin, 

som er det Metal, der mindst udvider sig, eller en tynd 

Glasstang. Gjorde man tillige Pendullindsen noget 

langagtigt, i Stedet for cirkcldannet, og valgte hertil 

et Metal, der udvider sig stærkt, f. Ex. Zink eller Bly,
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vilde man, ved at lade en saadan Lindse støtte forneden 

mod en Motttrik, bevirke tildeels en Compensation, lug 

den, som opnaaes ved Q-viksolvpendulet, og saaledes 

ikke uvæsentligen have forbedret denne vigtige Deel af 

Uhret.

Pendulet er sjeldent indrettet til at reguleres ved 

at skrue en Mottrik, som bærer Lr'ndscn, op eller ned; 

men ved en Silketraad, der vikles om en Skrue, for

korter eller forlænger man Pendulet, eftersom man vil 

have Uhret til at gaae hurtigere eller langsommere.

Da Uhret saaledes ikke har et Secundpendul, vilde 

man et heller vel kunde give det Secundviser, uden at 

anbringe et særskilt Secundværk, liigt det, man kan give 

Lommeuhret (S. 117); Taffeluhret har ogsaa sædvan- 

ligvtis ikkun to Visere, Minut- og Timeviser.

48. Drivkraften er en Fjædcr, indesluttet i et 

Fjæderhuus; kun i de ældre Taffeluhre finder man til

lige Snekken og anbringer da, t Stedet for Kjæden, en 

stærk Tarmefnor, som forbinder Snekken med det valse

dannede Fjæderhuus. Erfaringen har vrist, at selv det 

kortere Pendul temmeligen vel regulerer Fjædrens ulige 

Kraft. Da Fjædren kan være stor og bred, lader man 

Uhret t Almindelighed gaae 14 Dage. Hensigtsmæs

sigere var det dog at indskrænke sig til 8 Dage og an

bringe et Stillingsværk eller Stopperværk, saa at de 

sidste Omgange Fjæder ikke toges i Brug.
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Hjnlvcerket er isvrigt det samme, som i Stueuhret, 

og som Erempel paa, hvilke Tal man kan vælge for 

Tænderne i Hjul og Driv, fremsætte vi disse for et 

scedvauligt franskt Taffeluhr.

Fjæderhuushjulet ellerValse-

h jul et har 80 Tænder, gjor et Om

lob i 62Z Time eller . . ♦<................... 3570 Minuter.

Det indgriber i Drivet af et Mel-

lemhjul, Transporthjulet (roue de

ternps), hvilket har 12 Tænder, altsaa

gjor et Omlob t..............................  • • 562| „

Transporthjulet, som er anbragt 

paa dette Drivs Arel, har 75 Tænder 

og indgriber t Minutdrivet med 8 

Tænder, som saaledes gaaer om i . . 60 „

Minuthjulet (Store Bodenhiul)

har 84 Tænder og indgriber r Drivet 

af Mellemhjulet eller Lille Bodenhjul, 

"som har 7 Teender; altsaa gaaer Mel- 

lemdrivet rundt i.......... . 5 „

Mellemhjnlet har 70 Tænder

og indgriber i Ganghjulsdriv et, 

hvilket tilligemed Ganghjulet saa

ledes gjor et Omlob t å "

Ganghjulet kunde man nu give 30 Tænder, og da, 

for hvert andet Pendulsving, en Tand udloseL, vilde
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man anbringe et halvt Secunds Pendul; man kunde 

da, om man vilde, lade Ganghjulets Axel fore en let 

Viser, som sprang ved hvert halve Secund og gik to 

Gange rundt i £ Minut, altsaa henover en Skive, som 

ikkun var rnddeelt t 30 Secunder. Almindeligen kræver 

Uhrfoderalet dog et kortere Pendul, og saaledes giver 

man Ganghjulet flere Tænder. Havde det f. Er. 34 

Tænder, vilde Pendulet svinge 34x2X2-^-136 Gang i 

Minutet eller gjore 8160 Sving i Timen, som er omtrent 

det Antal, som scedvanligen vælges. Det mathematifle Pen- 

dul, svarende til dette Antal Spring, er da 7T% Tomme, 

det legemlige Pendul noget storre.

Gangen kan være forstjellig. I de ældre engelske 

Taffeluhre af Quare anbragtes en Spmdelgang med 

vandret Ganghjul; men denne Gang, som kræver et 

Kronhjul, er med Fore ombyttet med Ankergangen, 

dog vel hyppigere den tilbagevr'gende Ankergang, vi 

have beskrevet ved Stueuhrer, end den Graham'sie An

kergang. Ogsaa Stistegangen finder ofte her sin An- 

vendelse.

Verelværket eller Viserværket er det samme, som 

Stueuhrets; de to Verelhjul, næmlig det saakaldte Mi- 

nutdriv og det egentlige Verelhjul, have ligemange 

Tænder, 32, 33 eller flere. Vereldrivet har 6 eller 

7 Tænder, og Timehjulet, som Folge heraf, 72 

eller 84 Teender.
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hjul (Transporthjul) og Driv mellem Valschjulet og 

Minuthjulet, faa er hunt en betydelig en langsommere 

Bevægelse end Valsehjulet t Stueuhret. Efter den her 

opstillede Beregning gaaer det een Gang rundt i 62| 

Time, altsaa ville 3 Omgange Fjædre være mere end 

tilstrækkelige for en Uge, Omgange for 14 Dage.

49. Slagværket har sin særegne Fjæder og sit 

Fjcederhuushjul, liggende ved Siden af Gangværksval- 

sen. Vi kunne fordele Tænderne i de forsijellige Hjul 

og Driv saaledes:

Antal af Tænder

i Hjul. i Driv. Omlob.
Valsehjulet . . . . ... 80 _ 1.
1ste Slaghjul. . . ... 63 12. 6K.
2det (Stiftehjulet) . . . 70 7. 60.

3die .................. . . . 63 7. 600.

4de ....... . ... 56 7. 5400.

Vindfang sdriv et . ♦ ♦ ♦ 7. 43200.

Stiftehjulet har 10 Stifter; Vindfanget gjor alt

saa 72 Omlob for hvert Slag, hvilken Bevægelse er 

behorigen hurtig, for at lade Slagene jævnt solge paa 

hinanden. Da for hvert Slag, en Stift gaaer forbi, 

og t Dognct flee 156 enkelte Timeslag, vil hvert Om

lob af Ealsehjnlet, hvorved Hamrene loftes 600 Gange, 

vane tilstrækkeligt for hem'mod 4 Dage; saaledes behover
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ingenlunde her Slagværket siere Omgange Fjæder end 

Valseværket, selv om man indrettede Uhret til at re

petere og jævnligen lod det staae Repeteerslag. Derfor 

ere begge Fjædre og Fjæderhuse lige.

Jovrigt er Slagværket aldeles det samme, som t 

Stueuhret; ofte anvendes Slagskib en; men i flere 

nyere Taffeluhre, f. Ex. de Taffeluhrværker, som for- 

færdiges paa Bornholm, hensigtsmæssigere og bedre 

Sneglen og Rækken.

Taffeluhret har sjelvent Qvarteersla g; thi man 

maatte da give Uhret et særegent Qvarteer-Slagværr, 

fom havde sin egen Fjæder o. s. v., eller anbringe 

en temmeligen sammensat Mecham'sme, hvis Time- 

Slagværket ogsaa skulde bevirke Qvarteerflag. Ofte an

giver man dog halve Timer ved et enkelt Slag. 

Til den Ende anbringes paa Verelhjulet, foruden Stif

ten, Ler bevirker Fulvslaget, endnu en Stift, dog livet 

nærmere Hjulets Midtpunct. Denne udloser en Tand 

af Rækken, hvis forreste Tand gjores lidet lavere. Not- 

sen forer strap, ester at denne Tand er udlost, og det 

enkelte Slag er bevirket, Rækken tilbage. Ogsaa kan 

det enkelte Halvtimeflag skee, ved at Stiften paa Verel

hjulet umiddelbart lofter en særegen Hammer, som fal

der an mod Klokken, uden at Slagværkets øvrige Dele 

sættes i Bevægelse.

Slaget fleer imod en Klokke, og for Halvtime-
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flaget kan en Klokke af anden Tone anbringes. Adskil- 

lr'ge nyere Taffeluhre slaae dog paa Tonefjædre.

En Repeteerindretning, lug den, der beflre- 

ves ved Stueuhret S. 35, er ogsaa her anvendelig.

50. Taffeluhrets Idre og de forsijelll'ge Forzi- 

ringer, man anbringe ved samme, vedkomme os ikke 

her. Paa de kostbarere Taffeluhre er ofte megen Lurus 

med Figurer af forgyldt Bronee o. s. v., og den tech- 
nifke Færdighed, sommer vises især ved de Uhre, som 

udfores i Paris, ved en smuk Stobm'ng, Ciselering 

og 'Forgyldning er ofte beundringsværdig, især naar 

man tager Hensyn til den forholdsmæssigen billige Priis, 

hvorfor alt Dette leveres. Mindre tilfredsstille disse 

Uhrkasser en reen Smag, og vi maae aldeles misbillige 

ethvert Valg af Forzin'ng, hvorved Uhret selv træder 

tilbage eller bliver noget Underordnet. Man seer saa- 

ledes ofte hore Uhrkgsser sned store Figurer eller Grup

per af samme; men Uhret, som anbringes forneden i 

Piedestalen, imellem vilde Klippestykker eller hvilkesom- 

helst andre Gjenstande, som man lader tjene hine Figu

rer til Fod, har ikke behørig Plads for at anbringe et 

tilstrækkeligt Pendul.

Hensigtsmæssigere bækkes saadanne Taffeluhre as 

en heel Glaskuppel, som beskytter dem mod Stov, og 

som loftes af under Optrækm'ngen. Er Uhrfoderalet af 

en mindre delicat Materie end forgyldt Bronce,. f. Er.

Ur fin, orø uhre. 10
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finere indlagte Træsorter, eller Porcelain, er et Glas 

for Skiven tilstrækkeligt.

51. Man har oftere givet Stueuhret Udseende af 

et Taffeluhr, ved at give det en mindre Skive o. s. v. 

Af denne Art ere Pr'edestaluhrene, som ere i det 

Idre dannede som et Piedestal-Skab, der bærer et Taf- 

seluhr. Taffeluhrkassen er tilstrækkelig til at modtage 

Værket, der godt taaler at være mindre end i de al

mindelige Stueuhre, medens Piedestalen giver Plads 

for Lodderne og det længere Pendul.

Af denne Art ere H. Kyhl's Piedestaluhre, 

hvorpaa han har et syvaarigt Patent af 16de Febr. 1842. 

Da Lodderne ere flade, ledes de med Tridser let hen 

mod Siderne, og Piedestalens hele Rum kan saaledes 

næsten aldeles anvendes som Mobel; en Stiftegang med 

bevægelig Udlosning af en særegen Construction, anbragt 

saaledes, at Ganghjulet, uden mellemkommende Gaffel, 

virker umiddelbart paa Pendulet, charakteriserer endvidere 

Hisse Uhre, hvorved, uden fynderligen at indskrænke det 

til andet Brug disponible Rum i Piedestalskabet, kunde 

anbringes et Pendul af Længde til at fvinge hele Se- 

cunder.

Reiseuhret eller Cabinetsuhret nærmer sig mere 

til Lommeuhret, forsaavidt det har Uro, t Stedet 

for Taffeluhrets kortere Pendul, endvidere drives as 

Fjæder. Værket kan dog gjores større; man kan faa-
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ledes anbringe en længere og bredere Fjceder, saa at 

det kan gaae for hver Optræknmg 8 eller 14 Dage. 

Almindeligere have disse Uhre kun Lommeuhrets Repe- 

teerværk, dog ofte med halve Qvarteer, som angives 

ved et særegent Slag. Skulde de slaae af sig selv, 

faae de Taffeluhrets Slagværk. Slaget steer her hen

sigtsmæssige« mod Fjædre.

Vi ville næppe kunne opregne alle de forstjellige 

Conftructioner, man har givet de i dette Capitel nævnte 

Uhre, et heller ansee vi det fornødent, da ikkun de bru

geligste her bor komme i Betragtning, og meget beroer 

paa Uhrmagerens Luner og er kun Curiositæt. Vi nævne 

dog et Par Arter Uhre, som have tildraget sig Op- 

mærksomhed.

I England forfærdiges en Slags Uhre, der kaldes 

Skeletuhre. Skiven beftaaer her blot af en Ring 

med Timetallene og Minutmddelmgen. Værket kommer 

derved aldeles til Syne, og man seer alle de enkelte 

Deles Bevægelse. De bedækkes med Glasklokker, der 

beflytte Værket mod Stov.

For nogle Aar siden kom Taffeluhre af Papier- 

mache eller med Hjul af Papnr t Handelen. Hjulene 

vare her af Tykkelse som de fine Tegnepapper, der 

gaae i Handelen under Navnet Bristol-Board. Ma

terien var haard og fast nok, til at Hjultænderne kunde 

have behorig Styrke. Fugtigheden synes dog at maatte

10*
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kunne indvirke skadeligt paa disse Uhre, ligesom paa 

Træuhrene, og næppe ere hine Papiiruhre at ansee som 

andet end en Curiositæt, forsaavidt et Uhr her er dannet 

af en tilsyneladende til saadant Brug uftikket Materie.

Ogsaa bar nran Uhre med Hjul af Glas; men 

hvorved næppe noget er vundet, da Messinget, hvoraf 

de sædvanlige Uhre forfærdr'ges, ikke er det, som betin

ger disses Prr'l's, og en nor'agtig Udarbeidelse bliver i 

©laffet næsten umulig, ligesom ogsaa de Reparationer, 

der kunne kræves.
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Syvende Capitel.

Taarnuhrene.

52. Allerede i Uhrmagerkunstens forste Periode 

sysselsætte den sig, endog fornemmeligen, med at forfær

dige større Uhre for Kirker, Raadhuse o. s. v., og næsten 

alle Middelalderens berømte Bygningsværker finde vi, 

om ikke strap ved deres Fuldendelse, saa dog i en føl

gende Periode, forsynede med kostbare og mærkværdige 

Uhre. Saaledes er Uhret i Strasburger-Munster, ud- 

fyrt i det 16de Aarhundrede, berommet baade paa Vers 

og i Prosa i samtidigere udkomne Skrifter. Ei heller uud- 

lader man at anbringe næsten i erchver saadan Bygning, 

der nu opfores, et Uhr; og samtlige Kjobstædkirker, flere 

Landsbykirker, enkelte andre offentlige Bygninger ere, 

ligesom i Europas andre Lande, saaledes hos os, for- 

synede med Uhre, der tjene til den offentlige Tid- 

maaling.

Raar hine ældre Uhre have opnaaet en betydelig 

Navnkundighed, er dette vel snarere, formedelst den, i 

Felge Tidens Vilkaar, stedse mærkelige Kunstfærdighed, 

der lagdes for Dagen, og de ofte besynderlige Frem- 

skillinger af bevægelige Figurer, som dermed fattes i
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Forbindelse, end for deres Nøjagtighed, der ikke kunde 

opnaaes, fordr man deels ikke kjendte noie Prr'ncr'pernc 

for et rigtigt gaaende Uhrs Conftruction, deels ikke an

vendte passende Midler til de enkelte Deles ornhyg- 

gelige og ligelige Udførelse. En Fremstilling af hine 

Uhres Construction vilde derfor ikke have væsentlig Værdi 

for den, der vilde lære at kjende eller maaskee construere 

et saadant Uhr, og være saameget mere vanskelig, som 

næsten ethvert Uhr har en forfljellig Construction, deels 

afpasset efter Stedet, hvor samme skulde anbringes, 

deels valgt overensstemmende med Forfærdigerens Jnd- 

sigt eller Lune.

Udførelsen af disse større Uhre er saa forstjellig 

fra Uhrmagcrens øvrige Arbeide, der oftest angaaer he 

i Modsætning fine Lommeuhre, saa at det snarere fal

der i Klejnsmedens §og Mechanikerens Lod at udfore 

samme. Man finder i de ældre Uhre derfor ogsaa de 

fleste Dele samlede og udarbejdede af hamrede Jern

plader, hvorved de oste mere end tilbørligt ligne en 

Stegevender; de nyere Taarnuhre ere udførte mere som 

andet Maskinarbejde; altsaa dets Dele bestaae af for- 

skjellige Metaller og ere støbte og bearbejdede ester 

de Methoder, som følges i de mecham'fke Værksteder. 

Det Land, hvor vistnok Taarnuhre udfores bedst, er 

Englaud, ligesom ogsaa derfra faaes overhovedet de 

omhyggeligst forfærdigede Maskinerier. Dog frernbyder
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Frankrig nogle Trempler af saadanne storre Uhre as 

den fortrinligste Udførelse.

53. Da saadanne Uhre kræve en betydelig Driv

kraft, er det stedse tjenligt at afbenytte en stor Faldhoide 

for Loddet. Er ved Bygningens Anlæg taget Hensyn 

til, at deri skal anbringes et Uhr, vil man let kunne 

lade Loddet gaae 25 Alen ned; regnes 1 Alen fra for 

Loddets egen Holde, bliver 24 Alen eller 576 Tommer 

anvendelige, og, vil man nu lade Valsehjulet gjore en 

Omgang i 12 Timer, lade Uhret gaae t 8 Dage, saa 

give de 576 Tommer, fordeelte vaa 16 Omgange as 

Valsen, 36 Tommer for hver Omgang. Men Valsens 

Tværlmre bliver saaledes 36 eller næsten

m Tomme; dog den halve Tomme maa fraregneS 

formedelst Tougets Tykkelse.

Ophængte^sman Loddet i Gaffelen af en Tridse, 

saaledes at det bares af to Touge, som i det sædvan

lige Stueuhr, var det halve Fald tilstrækkeligt, altsaa 

25—30 Fod eller 13—15 Alen. Tillod Pladsen endog 

ikke dette Falh, maatte man anbringe en Tridseforbin- 

delse, hvorved Loddet bæres af 4 eller flere Touge. Da 

hjælper man sig med et kortere Fald; men Loddet maa 

da ogsaa have en fire eller flere Gange storre Vægt, 

end hvis det hang t et enkelt Toug, ja endog , noget 

storre, end i dette Forhold, forsaavidt ved Tridserne
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opstod en Gnidningsmodstand, som tillige maatte over- 
vr'ndes.

En Valse af 11 Tommer vilde være ret passende, 

forsaaoidt Touget ikke herved bliver bolet formeget. En 

Jernkjæde af lige Styrke med Touget vilde, som i mange 

andre Tilfælde*,  her dog passende sættes i Stedet for 

dette; Antallet af Tougets eller Kjædens Omgange, der 

maae ligge ved Siden af hinanden med et lidet Mel
lemrum, bestemmer Valsens Længde.

* ^crnkjæden er langt varigere end Touget, og herved fore

bygges det Uheld, at Touget brister og Lodderne falde 

nev, hvorved ofte Kirkehvælvinger ere sonderflaaede.

Kan Faldheiden ikke staffes til Veie lige under 

Uhret, men snarere i et Hjerne, vil man ved Ledetridser 

fore Loddet derhen, eller overhovedet, hvor det er mindst 

til Hinder, og vel stedse rettest, hvor det ikke passerer 

nær forbi Pendulet, da Erfaring har lært, at den gjen- 

sidige Virkning af de to tunge Masser, Pendullmdsen 

og Loddet, ofte har havt Indflydelse paa Uhrets Gang, 
ja endog bragt det aldeles i Staa.

Valsen skal have det sædvanlige Spærhjul med 
Spærhage. Valsehjulet, indenfor hvilket disse ligge, 

maa saaledes være af 14 til 16 Tommers Tværlimez det 

faaer altsaa, hvis den sidste Størrelse vælges, lidet 

over 50z Tommers Omkreds, og faaer altsaa, naar det 

mdflæres til 150 Tænder, en Tandbrede af 0,2 eller |
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Tommes Brede, i det Mellemrummene blive næsten 

0/22 Tomme.
Optrækningen kan ikke vel, ved et saadant storre 

Uhr, foretages med en Nogle, stukken paa en Optræks- 

siilkant. Hensigtsmæssigere steer den ved at anbringe 

paa Valsens modsatte Ende et særegent Hjul; ind i 

dette flydes et Driv, som omdreies med Noglen, naar 

Uhret flal optrækkes. Dette fleer saaledes let, fljondt 

langsomt. Det er ikke almindeligt ved disse Uhre at 

anbringe en særegen Indretning, hvorved Uhret kan 

gaae under Optrækningen, forsaavidt man sædvanligviis 

stiller det umiddelbart derefter. Imidlertid synes en 

saadan ingenlunde at være overflødig. Man vil let her 

kunne tænke slg forstjellige Methoder anvendte, hvis 

man ikke foretrækker Snoren uden Ende, hvorved 

Loddet, selv under Optrækningen, virker paa Valse- 

hjulet S. 46.
Det er rigtigt at bruge et saa langt Peudul, som 

muligt. Man har Exempel paa et Pendul af 52 Fod, 

som altsaa vilde bruge omtrent 4 Secunder til hvert 

Sving. Imidlertid vil et Pendul, der svinger i 2 Secunder 

eller Secund, være tilstrækkeligt. Det mathematisie 

Pendul, svarende til en Svingningstid af 2 Secunder, 

er 152Tommer o: 12| Fod, af Secund, 237H o: 
1919- Fod. De tilsvarende legemlige Penduler ere 

naturligvtts længere. For et Pendul af 2z Secunder,
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kan man give Ganghjulet 24 Tænder. Hjulene og 

Drivene have da følgende Antal Tænder:

Antal af Teender

i Hjul, i Driv. Omlobstid.

Valsehjul.... 120 720 Min.

Store Boderchjul 72 „ 12. 72 u

Lille Bodenhjul . 50 „. 10. 10 II

Ganghjulet . . . 24 10. 2 fl

Ganghjulet gaaer saaledeS en Gang rundt i to 

Minuter eller 120 Secunder, da for hvert Dobbeltsving 

af Pendulet udloses en Tand af Ganghjulet, ville 24 

Tænder svare til et Pendul af 2^ Secunder. Samme 

Fordeling af Hjul og Drivtænder er anvendelig ved et 

Uhr med 2 Secunders Pendul, naar man giver Gang

hjulet 30 Tænder.

Hjulenes Tværlim'e kunne aftage i Forhold til 

Hjultændernes Antal, faaledes at en Tandbrede af om

trent i Tomme kan anvendes heelt igjennem. Hjulene 

ville hensigtsmæssigen dannes af stobt Messing, Drivene 

af Staal.

Pendulet burde være kompenserende; thiTaarn- 

uhret er særdeles udsat for Temperaturafverlinger. Com- 

pensationen synes at kunne opnaaes paa flere Maader. 

Ristpendulet kan ret vel udfores i det Store, og, skulde 

man ikke tiltroe Zinket Styrke nok ved Stifterne, saa- 

ledes at man befrygtede, de vilde bore sig noget ud,
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hvorimod man dog har flere praktiske Midler, vilde 

man kunde anvende Messing og Fern, som brugtes ved 

de ældre Ristpenduler.

I lige Grad lader Qviksolvpendulet sig anvende. 

I Stedet for Glaskar, maatte Jernkar, som ligeledes 

ikke angribes af Qviksolvet, kunne bruges; og Qvik- 

solvets Priis, noget over I Rbd. pr. Pund, vilde ikke 

være her til Hinder, om man endog maatte have en 

temmeligen betydelig Qviksolvmasft, svarende til den 

"indse, man anbringer ved et Uhr, som det bestrevne, 

og hvis Vægt man anflaaer til omtrent 50 Pund.

Jovrigt vil man ved Bly eller Zink, som ud- 

vider sig omtrent Gange saameget som Jern (Bly 

2iif, Zink 243g) kunne danne et compenserende Pen

dul, naar man, i Stedet for Lindse, anbragte et langt 

fladt Ror af Bly, som hvilede forneden paa en Ansats 

paa Jernpendulstangen. Kun blev dette Pendul betyde

ligt, næsten å Gang længere, end det tilsvarende mathe- 

matisie Pendul. Ogsaa et Trcependul, sijondt kun 

ufuldkomment compenserende, maa her foretrækkes for 

det sædvaylige Pendul med Jernpendulstang.

Gangen vil i disse Uhre passende kunne være 

Anker-Hvr'legangen (S. 10), skjondt t flere vgsaa fm- 

des en Stiftegang. Fordeelagtigt vilde det vistnok 

være, især her, at udelade Gaffelen, som forhen omtalt
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(S. 146) og altsaa fastgjore Ankeret umiddelbart paa 

Pendulet.

54. Slagværket vilde kræve et Valsehjul af 

lignende Størrelse som Gangværkets Valsehjul. Antal- 

let af Tænder kan være 98 eller 100. Antage vi et 

Omlob i 12 Timer for dette Valsehjul, ligesom for 

Ganghjulet, gives Drivet, hvori det indgriber, 10 Tæn

der, og det paa samme Arel anbragte Stiftehjul 8 

Stifter, vil, for hver Omgang af Valsehjulet, Stifte

hjulet gjore 9T8(j eller 10 Omgange, altsaa bevirkeS 

8 X 9ny eller 8 X 10Slag o: 78T4„ eller 80, et 

tilstrækkeligt Antal, da Uhret stal gjore 78 Slag i 12 

Timer, og her ingen Repetition finder Sted.

Stistehjulet stal sætte et Driv i Bevægelse, paa 

hvis Arel er et andet Hjul, der gaaer een Gang rundt 

for hvert Slag; giver man dette Driv 8 Tænder, maa 

altsaa Stistehjulet, der har 8 Stifter, have 64 Tæn

der. Dette Hjul sætter atter Vindfanget i Bevæ

gelse, og her er ved det storre Vindfang faa Omlob 

tilstrækkelige for hvert Slag; har Vmdfangsdrr'vet 10 

Tænder, vil Notshjulet kunne have 40 Tænder, og 

saaledes Vindfanget gjore 4 Omlob for hvert Slag.

Man anvender sædvanligt ved dette Slags Uhre 

Slagskiven, stjondt ogsaa Rækken og Timesneg- 

len kunne bruges. Foruden Timeslag forlanges oftest 

her tillige Qvarteerflag, der kræve et særegent Qvar-
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teerværk, hvori ligeledes anbringes en Qvarteer- 

Slagskive eller en Qvarteersnegl.

For at frembringe ret tydelige Slag, kræves store 

Hamre, hvilke gives betydelig Bevægelse. De slaae an 

mod store Klokker. Passende vil man kunne erstatte 

samme ved Tonestænger, der bestaae i vinkelboiede 

Staalstænger, der give en baade smuk og stærk Tone.

55. Meest Vanskelighed frembyder ofte Viser- 

værket. Man kræver almindeligen af et Taarnuhr, at 

det sial vise til alle fire Sider, og Skiven kan næsten 

aldrig anbringes umiddelbart udenfor Værket, der maa 

indesluttes i Uhrkammeret, som dertil anvises. Her 

kræves altsaa et særegent Transportværk; foririn- 

ligen anvendelig bliver herved Hooke's Dobbelt

led, som bestaaer i et Kors, indsat i to Halvcirkler, 

hvorfra Stænger udgaae. Oste har man saadanne Lede 

anbragte ved Kikkertstativer, og de tjene til i enhver 

Retning at transportere Bevægelsen.

Viserne blive store og tunge; de maae derfor 

have en Modvægt, og ved de ældre Uhre er denne an- 

ragt udvendigen, saa at Viseren har modsat den Arm, 

hvorved den gaaer henover Inddelingen, en anden kor

tere og tykkere. Dette forvirrer dog; rettere anbringes 

Modvægten bag Skiven og komryer saaledes ikke til 

Syne.

Skiven forfærdiges almindeligen af Kobber og
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noget hvælvet, hvilket er nødvendigt, forsaavidt Metal

let udvider sig ved Varmen og saaledes frit kan for

andre sig. Viserne gaae da i nogen Afstand udenfor 

Skiven; men herved opstaaer er ikke ringe Parallare, 

d. e. for Diet forsiyde Viserne sig, eller vise sig over 

et Punct af Skiven, noget forstjelligt fra det, som de 

i Virkeligheden bedække. Især er dette Tilfældet ved 

Minutviseren ved 15 og 45. Hensigtsmæssigere bliver 

det derfor, under Bygningens Construction, at udfore i 

Muren en forsænket Cirkel, der bedækkes med Skifer- 

stem eller Cement, male Skivens Inddelinger paa 

samme, eller udhugge i Stenene eller Cementet Delings- 

stregerne eller Tallene.

Man har t senere Tid ved Taarnuhre ofte ind

rettet Uhrsiiven til at belyses om Natten. Enten 

fleer denne Belysning udenfra, ved hoit oppe at an

bringe en Lygte, som ved et hyperbolisit Reverbeer, stil

let i skraa Retning, kaster Lyset ned mod Skiven under 

en saadan Vinkel, at Lyset ikke er til Hinder for at 

see Uhrflivm nedenfra. Hensigtsmæssigere er det dog 

at gjore Uhrfliven gjennemsigtig, af Glas, overstrøget 

med en transparent Farve. Større Skiver gives et 

Gestel af Jern, hvor da Timetallene o. s. v. anbrin

ges paa Glasruder. Et Par Erempler af denne Art 

haves i Kjoberchavn. Oste anvendes sindrige Methoder
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til ved Uhrets egen Virksomhed at antænde og flukke 

Lyset t rette Tid*.

* Urfins Magazin for Kunstnere og Haandvcerkere. 3dic Bd. 

S. 201.

** Mag. f. K. og Hdvk. 2det Bd. S. 116.

56. Vi troe at give Læserne en passende Over

sigt over Delene t et Taarnuhr, ved her at optage en 

af os tidligere**  meddeelt Besirivelse og Afbildning af 

Taarmchret i Fruekirke her t Kjobenhavn, hvilket 

udfortes t Aaret 1827 af afdøde Mecham'cus Friis 

og opstilledes i Taarnet. (Se vedheftede Tavle).

Uhret gaaer i 8 Dage mellem hver Optrceknmg. 

Alle Hjulene ere af Messing, Drivene af Staal, lige

ledes Tapperne paa Arterne, a, a, a ere Valserne, 

hvorom 16 Omgange Snor til 8 Dages Tjeneste ere 

anbragte, i hvilke Lodderne, der give Kraften, hænge; 

disse have, formedelst Taarnets Holde, en tilstrækkelig 

Plads til at synke lodret ned, næmlig over 40Alen; b 

er Spærhjulcne, c Optrækshjulene, d Optrækm'ngs- 

drivene, e Spærhagen og Spærfjædren.

I Gangvcerket, der viser sigiFig. 1 og 2, er 

f Valsehjulet, der har 96 Teender og griber ind i Dri- 

vet g, som har 12 Tænder eller Drivstokke. h er store 

Bodenhjul, som har 84 Tænder og tillige 6 Udlos- 

ningsstifter i, da Valsehjulet gaaer en Gang rundt i
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12 Timer, gaaer dette saaledes rundt i Time, og 

for hvert Qvarteer er saaledes en Udlssm'ngsstift. Store 

Bodenhjul griber ind i Drivel k, som har 12 Driv- 

stokke ; paa dettes Axel er det lille Bodenhjul eller Mel

lemhjulet 1 med 70 Tænder, som griber ind i Gang- 

drivet m, der har 10 Drivstokke. Paa dettes Arel er 

Ganghjulet n med 28 Tænder.

Gangen er den Graham'ske Ankerhvilegang. An- 

keret o griber over 10 Tænder af Ganghjulet og lofter 

2 Gr. Paa Enderne ere Hagerne eller Skraaplanerne 

pp. Pendulet er over 6 Alen langt og ophængt paa 

en Staalkniv r, som hviler i to Staalyander s s. Pen

dulstangen er deelt i to Dele, foroven er tt, hvorpaa 

ere siaarne Skruegænger; m er to Mottriker, som til

lige have Drivtænder paa Kanterne; v er et Driv med 

Knap foroven, anbragt mellem uu, saa at, naar det 

omdreies, begge Nabodrivene uu eller Mottrikerne følge 

med; saaledes forkortes eller forlænges Pendulet, uden 

at Uhret Lehover at standses i sin Gang.

Da Valsehjulet gjor en Omgang L 12 Timer eller 

720 Minuter, vil store Bodenhjul gjore en Omgang i

— X 720 Minuter ----- 90 Minuter, lille Bodenhjul 
96 A

i I? x 90 --- 12tz Minuter; Ganghjulet gjor en 

Omgang ‘ X Mm. --- Minut. Da det
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har 28 Tænder, altsaa svarer til 56 Pendulsving, vil

41 45
et Pendulsving vare 1—r: 56 — —— Mrnuter, eller

49 lo7 å

omvendt Pendulet gjore L et Minut 30|j Sving; det 

har altsaa ikke aldeles samme Længde som et 2 Secun- 

ders Pendul.

Det forste Transporthjul har 78 Tænder; det 

griber ind i det andet Transporthjul y, der har 70 

Tænder; paa samme Arel er et aldeles ligeartet Hjul 

y, stillet parallelt med dette, hvilket ligeledes har 70

Tænder. Dette griber md i de fire Transporthjul z, 

af hvilke hvert har 52 Tænder. Da Hjulet x gaaer 

med store Bodenhjul en Gang rundt i Time, gaaer 

hvert af disse Transporthjul z en Gang rundt i en 

Time. Fra deres Arler udgaae Mmutstængerne ææ.

Fig. 3 forestiller eet af Vexelvcerkerne, hvoraf ere 

4- A er Timehjulet, der har 108 Tænder, B er Mi- 

nuthjulet med 48 Tænder; C Verelhjulet med 64 Tcen- 

der; D Vereldrivet med 12 Drivstokke; E er Time- 

roret; F Minutstangen; G G Modvægtene for Viserne; 

a i Fig. 3 bliver sat i Forbindelse med Forlængelsen 

af æ i Fig. 2, som ligeledes er betegnet med a. Da 

a gaaer tilligemed Mmuthjulet B en Gang rundt i en 

Time, vil Verelhjulet C gaae rundt i || X 60 Mi

nuter o: 80 Minuter, ligeledes v, som har 12 Tæn-

Ursiri, om uhrr. H
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der j og følgelig en A, som har 108 Tænder, en Gang 

rundt i 9 X 80 Minuter — 720 Minuter eller 12 

Timer.

I Qvar te er-Slag værk et, der sees i Fig. 1 

ved C, ere følgende Dele: 1 er Valsehjulet med 96 

Tænder; det griber ind i Drivet 2, som har 12 Driv- 

stokke, 3 er Stistehjulet, der har 15 Stifter og 90 

Tænder; det griber ind i Drivet 4, som har 12 Driv- 

stokke; 5 det saakaldte Hjertehjul med 80 Tænder, der 

gribe ind i Drivet 6, som har tvende Hakker, der gribe 

ind i Hjertet 7. Slagstiven 8 har 40 Tænder; Drivet 

9 har 8 Drivstokke og er fastgjort paa Hjertehjulstap

pen; 10 er Vindfanget, som gjor 5 Omlob for hvert 

Slag.

Da i en Time 1 + 2 + 34-4 Qvarteerflag 

skulle siee, ville Stiftehjulets 15 Tænder svare til 

Time. Saaledes vil Valsehjulet, der gaaer 8 Gange 

langsommere rundt, gjore 1 Omgang i 12 Timer.

I Time-Slagværket, der sees i Fig. 2 1) og 

ligeledes ved Fig. 1, har Valsehjulct 11 84 Tænder, hvilke 

gribe ind i Drivet 12, der har 14 Drivstokke; 13 er 

Stistehjulet med 13 Stifter og 78 Tænder, som gribe 

i Drivet 14, der har 12 Drivstokke; 15 er Hjerte

hjulet med 72 Tænder, der gribe i Drivet 16, som 

har 8 Drivstokke, samt tvende Hakker, der gribe ind i 

Hjertet 17; Slagstiven 18 har 60 Tænder, der gribe
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i Drivet 19, som har 10 Dn'vstokke og er fastsat paa 

Stiftehjuls-Tappen; 20 er Vindfanget, der gjor 41 

Omlob for hvert Slag.

Da i 12 Timer siee 78 Timeflag, vil Stiftehjulet 

med sine 13 Stifter gaae 6 Gange rundt i 12 Timer; 

altsaa gaaer Valsehjulet, hvis Bevægelse er 6 Gange 

langsommere, een Gang rundt i 12 £tmer.

21 ere Hammerarmene, hvorfra Stængerne ledes 

til Klokkerne; 22 ere Udlosninger, som sætte de forskjel- 

lige Værker i Forbindelse med hverandre; 23 ere Op- 

trækningstapperne med deres lose Driv, som siydes md 

i Hjulene c, imedens Uhret optrcekkes.

57. Vi tilfoie blot endnu nogle Bemærkninger, 

som Englænderen Vulliamy*  har fremsat over Taarn- 

uhrene, især de største af disse, hvoraf enkelte ere for- 

færdigede i Frankrig vg England, og vi ville saaledes 

erfare, hvorledes man i disse Lande et har skyet betyde

lige Bekostninger for, ogsaa i denne Green afUhrmager- 

kunsten, at tilfredsstille de Fordringer, den offentlige 

Ti dm aa ling er mindre gjor til denne Art Uhre, 

end det videnstabelige og daglige Brug gjor til andre 

Uhre.

* Some considerations on the subject of public clocks par

ticularly Church Clocks og A brief summary of the ad

vantages attendant upon the new mode of construction 

of a Turret Clock. London 1831.

11*
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Vulliamy danner Gesteklet for Uhret forstjekligt 

fra de sædvanlige. Disse plere at bestaae af en Namme 

af forfljellige Stykker, deels flade Stænger, deels runde 

Piller, som ere forenede med Skruer og Mottriker, og 

Arlen for hver Række af Hjulene ligger i Almindelighed 

i to hinanden modsatte Stænger. Folgcligen, naar een 

af disse Stænger af een eller anden Grund maa bort

tages, blive samtlige Hjul aldeles lose og frie. Man 

maa saaledes adskille Uhret aldeles, hvilket deels kræver 

Arbeide af flere Personer, da Delene t de store Uhre 

ere tunge, deels bevirker, at man, af Frygt for, at 

Tapperne flulle bores eller sonderbrydes, gjor dem tyk- 

kere, end ellers vilde være fornødent; altsaa foreger 

Gnidningsmodstanden. Hvor omhyggeligt nu end Ar

bejdet kan være udfort, og hvor megen Bekostning, som 

Folge heraf, kan være anvendt, er det langt fra, at den 

hele Maskine har den fornødne Fasthed og Uforanderlig

hed, som en noiagtig Tidmaaling kræver; især lider 

Uhret ved Slagværket eller Slagværkerne. I Modsæt- 

m'ng hertil adsiiller Vulliamy Gangværket aldeles fra 

Slagværket, opstiller hver af disse Hoveddele Let særskilt 

fast Lager af stobt Jern, t Stedet for Gestellet, sam- 

mensat af Stykker. Saaledes kan enhver Deel udtages, 

uden at forstyrre de andre; og Gangværket udsættes ikke 

for at rystes. Af lignende Grunde har Wagner, en
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fransk Uhrmager, construeret Taarnuhre med vandrette 

Hjul og altsaa opretstaaende Arler.

Pendulet eller dets Lindse giver Vulliamy betydelig 

Vægt; herved lider det mindre af ydre Paavirknmger; 

han anforer som Exempel et Uhr i Cremille, nær 

Plymouth, hvis Pendullindser veie 258 Pund;. medens 

Vægten, der holder dette 8 Dages Uhr t Gang, er ikkun 

26| Pund. Endnu tungere er Lmdsen t Uhret t det 

nye Posthuus i London; den veier 448 Pund.

Hvor Stedforholdene tillade det, tilraader han et 

To-Secundpendul. Pendulstangen forfærdiger han af 

Teaktræ. Naar Pendulsvingene vare 2 Secunder, er 

det let at forene med Ganghjulet en Viser, der er an

bragt mdvendigen. Derved kan Uhrets Gang begvemt 

undersøges. Jovrigt anvender Vulliamy en Stifte

gang, hvilken ogsaa Lepaute i Frankrig almmdelr'gen 

har brugt.

Pendulet er ophængt saaledes, at det er aldeles 

uafhængigt af Værket, saa at dette kan reengjores, uden 

at Pendulet forstyrres.

Der ere særegne Indretninger med Skruer til at 

sætte Uhret i Gang, og til at bestemme Pendulstangens 

Spillerum i Gaffelen.

Ogsaa ere Transport-Værkerne, hvorved Uhrets 

Bevægelse overfores til Viserne, aldeles forenede med
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det støbte Lager, og derfra gaaer en lige Stang til 

Vr'serværkerne ved de forskjellige Uhrskiver.

Vulliamy fla! have faaet 800 L. St..(7000 

Rbd.) for Uhret r den nye Post g a ard; for Uhret t 

Winsor 1500 L. (13000 Nbd.); selv anfører han, 

at blandt de Uhre, han saae under et Ophold t Paris 

Aar 1824, var det af Lepaute LAaret 1781 udforte 

Raadhtms-Uhr det fortrinligste; han anseer det for det 

fuldkomneste offentlige Uhr t Verden; det har kostet 

90000 Francs (32000 Rbd.) med Skiver, Klokker og 

Opsætning. Flere Uhre af Lepaute, hans Onkel og 

Brodersøn, findes i Paris.

Wagner's Uhr, som fandtes paa Udstillingen i 

Paris, Aar 1827, var kun et 32 Timers Uhr. Vær

ket alene, uden Klokker og Skiver, kostede 24 000 Francs 

8550 Rbd). Det kjobtes til Kirken i St. Denis, 

nær Paris.
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Ottende Capitel.

Forskjellige Biindretninger ved Uhre.

58. Ved flere Uhre findes en Vcekkerindret- 

ning. Hensigten hermed er, til en vilkaarlig Tid, at 

frembringe en stærk Stoi, som kan bringe en Sovende 

til at vaagne op. Man finder samme allerede paa 

gamle Uhre; og maaflee ere Vækkerinoretm'ngerne ældre 

end Slagværkerne, som give regelmæssige Slag. Prm- 

cipet for dem alle, som iovrigt mangelunde ere forsijel- 

lige, bestaaer i, at en Udlosning finder Sted ved et 

Klokkeflet, hvorpaa en særegen Viser eller Skive forud 

er stillet; en Drivkraft bliver da virksom, enten et Lod 

eller en Fjæder, og denne sætter L hurtig Bevægelse en 

eller flere Hamre, som flaae an mod en Klokke eller 

Fjeeder og frembringe saaledes en tilstrækkeligere hoi, 

oftest ilde lydende Stor, der varer længe nok, til at 

den Sovende kan vækkes.

Man finder disse Vækkerindretninger baade ved 

Stueuhrene og Lommeuhrene. Ved hine er alminde- 

ligen en særegen liden Skive, concentrifk med den egent- 

lige Skive, denne kan omdreies, saa at dens Timetal
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stilles lige for et særegent betegnet Punct; men herved 

stilles tillige indvendige« en Stift; Timehjulet vil nu 

ved sin Bevægelse, ved det valgte Klokkeflet, stode an 

mod denne, en Udlosning vil finde Sted, og derpaa 

vil Loddet, som driver eet eller flere Hjul, hvorved Væk

kerhammerne bevæges, gaae ned, sætte disse Hjul i Be- 

vægelse og altsaa lade Vækkerflagene lyde.

Paa lignende Maade virker Vækkerindretm'ngen, som 

sindes i Lommeuhrene. Her er et Fjæderhuus, der kan 

sætte et Par Hjul t Bevægelse, hvorved omdreies en 

Art Stjerne eller Hjul med Spidser, som virker mod 

en Loftetand, der hæver Hamrene; dog træde disse forst 

i Virksomhed, naar ogsaa en Udlosning sinder Sted. 

Denne sieer, ved at Timeviseren har forneden en Stift, 

som falder i en Fordybning af en Ring, som fores om 

af Vcekkerviseren. Denne stilles paa Klokkeflettet, ved 

hvilket man vil, at Uhret flal vække, og Fordybningen 

er nu herved anbragt saaledes, at Timeviserens Stift 

falder ind til rette Tid, hvorved Vækkerhammeren ud

løses.

59. Mange Uhre spille ved hver Time eller en 

Gang om Dagen et Musikstykke. I en forbigangen 

Periode fremkom flere saadanne Spilleuhre, som ansaaes 

for store Kunstværker. Imidlertid har den idelige Gjen- 

tagelse af samme Musikstykker kun liven Interesse for 

Besidderen, og derfor træffes saadanne større Spille-
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værker nu sjeldnere. I den sidste Tid er dog adskillige 

mindre saadanne Stykker fremkomne, i det man har i 

Syæsker, Daaser, endog Signeter og Ringe anbragt 

Spilleværker, hvor Tonerne frembringes ved Tonefjædre. 

Da disse, ligesom de ældre, ofte sættes i Forbindelse 

med Uhre, ville vi korteligen omtale Principet for deres 

Indretning.

ZEldst ere vistnok Klokkesprllene. For at be- 

tegne Qvarteerflagene, anbragte man to eller tre Klok- 

ker, som anfloges. Havde hver Klokke sin Tone, • an

gaves saaledes let en Accord. Man gik derfra over til 

en Række af Klokker, hvis Toner omfattede en heel 

eller flere Octaver; lod man nu mod disse Klokker virke 

Hamre, hvilke loftedes af Stifter, anbragte paa en 

Valse, vilde et mindre eller storre Musikstykke hores 

hver Gang de Dele, der satte Valsen i Bevægelse, ud- 

lostes. Dette lod sig let tilvejebringe ved Uhrets egen 

Virksomhed, ligesom ogsaa, naar Valsen var behorigen 

omdreiet, dens Bevægelse kunde standses; man anbragte 

endvidere et Vindfang for at faae en aldeles jævn Be

vægelse, og dettes Bevægelse kunde man gjore hurtigere 

eller langsommere, saa at Tempoet forandredes. En 

Afverlmg af Musikstykker fleer ved enten at indlægge 

nye Valser, eller forskyde Valsen lidet, hvorved andre 

Stifter komme til at virke.

I flere Kirker, f. Er. i Hamburg i den nyligen
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afbrændte Nicolaikirke, fandt man saadanne Klokke

spil eller Sangværker, som dog kun vedkomme os 

her, forsaavidt de drives ved en Mecham'sme, der be

væges ligesom Uhrets væsentlige Dele, Gangværket og 

Slagværket.

Senere valgte man Floiteværker eller en Række 

af Orgelpiber, som ligeledes anblæstes ved en Valses 

Bevægelser. Indretningen var aldeles lug Dreieorge- 

lets eller Lirekassens, kun at Bevægelsen her stete ved 

en Mecham'sme, som bevægedes ved Lod eller Fjceder, 

og udlostes enten vilkaarligt, ligesom Repeteerværket, 

eller ved Uhrets egen Virksomhed.

Nuomstunder ere, som omtalt, Spilleværker med 

Tonefjædre almindeligst. Fjædrenes Længde, ligesom 

deres Tykkelse bestemmer Tonens Dybde; og i et kun 

ringe Rum anbringer man let en Række af Fjædre, 

som omfatte flere Octaver. Spilledaaser af Størrelse, 

som en liden Syæske, give oste en saa stærk Tone, at 

de kan hores overalt i et storre Værelse, især naar de 

henstilles paa en Gjenstand, der kan give Resonants, 

f. Er. paa Stangbunden af et Klaveer. Vil man an

bringe ved Taffeluhre saadanne Spilleindretninger, der 

ogsaa have en Valse med Stifter, hvilken omdreies af 

en Fjceder, vil man let i Uhrets Fod finde Plads til 

samme og kan da forbinde dem saaledes med Uhret, at 

de udloses ved et bestemt Klokkeflet.
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De mindre Spilleværker af lignende Art lade stg, 

dog temmeligen uhensigtsmæssigt, anbringe i Lomme- 

uhre.

60. Ogsaa udmærkede de ældre Uhre sig ved flere 

automatiske Bevægelser, i det Figurer anbragtes, 

som ved Timeslaget eller Klokken 12 Middag angave 

Slagene paa Klokker, eller iovrigt gjorde andre curiose 

Bevægelser. Hvo mindes ikke Kirsten Kimer og 

og Peder Dober i Roeskilde-Domkirke? Et endnu 

mærkeligere automatisit Uhrværk var det, som allerede t 

det femtende Aarhundrede var anbragt t Lunds Do m- 

kirke*.  Middelalderens bizarre Smag forenede sig 

med christelige Forestillinger, saa at flere af disse be

rømte Uhre have de besynderligste bevægelige Grupper. 

I Maricekirke i Lubeck fremtræde hver Middag 

saaledes gravitætiflt de 7 Churfyrster, vende sig mod 

Frelserens Billede og hilse med et Pink; i en anden 

Kirke sammesteds, Petrikirken, springe to Bukke frem 

og stanges. I Domkirken er foran Pendu et anbragt 

en stor Sol med et Ansigt, hvor Vinene ere udstaarne; 

paa Pendullindsen ere Aiestenene malede, saa at, ved 

hvert Sving af.Pendulet, seer det ud, som om Vinene 

vendte sig i Hovedet paa Solen. Paa mange Steder 

ere disse gamle Værker forfaldne, eller man har vel

* Se Ursins Reise i Sverrig. S. 49.
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ogsaa, som hos os i Roeskilde Domkirke, fundet An- 

dagten forstyrret ved saadant Legeværk.

Mechanismen ved disse Indretninger bestaaer t 

Almindelighed t Skiver, hvorom gaae Snore, hvor

ved Bevægelsen altsaa forplantes ved et Lod, der ogsaa 

tjener dem til Drivekrast. Skal ved Uhrets Virksomhed 

de sættes t Gang, skeer hvert Qvarteer, hver Time, 

eller een Gang i Døgnet en Udlosning, hvorved Loddet 

træder i Virksomhed.

Herhen hore ogsaa: Kukuk-Uhrene, en Art af de 

aldeles simple Schwarzwalder-Uhre, hvor ved Tr'meflaget 

en Gjog siaaer sine Vinger og giver en qvækkende Lyd; 

enkelte kostbare Taffeluhre med Skibe, der bevæge sig; 

Vandfald, fremstillede ved Glasstænger, der omdreies, 

og flere lignende Indretninger, som fremstille dog lige 

saa lidet noget t mechanist Henseende Interessant som 

Nyttigt.

Paa Lommeuhre seer man stundom lignende Figu

rer. Hyppigst forekomme saaledes Molleruhre, hvor 

paa den t Emaille malede Skive er afbildet en Molle 

med bevægelige Dele, undertiden ogsaa andre Figurer, 

f. Ex. et LEsel, der bringer Korn til Molle. Man 

kan imidlertid let forklare sig alle disse Indretninger, 

som ved horst simple Midler sættes i Bevægelse.

Hvad der mindre hore herhen, men dog ikke alde

les bor sorbigaaes, ere de saakaldte Perpetuum-mobile-
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Uhre, hvorved man har viklet give Fremstilling om, 

at et saadant Uhr kunde gaae uafbrudt uden al Op- 

trækm'ng. Hemmeligheden bestaaer dog ene i, at en 

Vægt, som, naar Uhret bæres, let sættes i en Pendul

bevægelse, trækker Værket op. Men Uhret, som Lovrigt 

ikke stjelner sig fra et sædvanligt Lommeuhr, har den 

Ulejlighed, at, naar det ikke bæres, og Optrækningen 

faaledes bevirkes, maa man i en Tid af 10—15 Mi

nuter daglig en ryste Uhret, for saaledes at foraarsage 

Optrækningen.

Den Methode, man har anvendt, at lade Zam

boni's Soller virke paa et Uhr, hvorved man lige

ledes erstatter den sædvanlige Drivkraft, kan ligesaa 

lidet ansees at give et egentligt perpeluum-mobile, 

hvis mechaniske Urimelighed (er tilstrækkeligen beviist *.

* I Magazin for Kunstnere og Haandværkere, anden Række, 

V Bd. S. 2 er et saadant Uhr nærmere beskrevet. Ogsaa 

er der et pantographiskt Uhr beskrevet, hvilket tilsyne

ladende ene bestaaer i en Viser, som dreier sig af sig selv.

Endnu paa en anden Maade har Houriet L Neuf- 

chatel udfort et saadant Uhr, hvor Zinkstænger, ved den 

Temperaturafvexlmg, der stedse i Dagens Lob indtræ

der, ville virko til at optrække Uhret.

61. Af storre Interesse og Betydning ere de 

Uhre, hvorved man har stræbt at efterligne Himlens 

Bevægelser. Allerede tidligen dannedes Tellur;er
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e l l e r  L u n a  r i e r ,  d e r  v r i s t e  M a a n e n s  G a n g  o m  J o r d e n  

o g  d e n s  L y s a f v e r l i n g e r ,  P l a n e t a r i e r ,  d e r  v r i s t e  P l a 

n e t e r n e s  B e v æ g e l s e  o . s .  v . D i s s e  f o r e n e d e s  o f t e r e  

m e d  d e  s t o r r e  K i r k e u h r e , f .  E x .  i  S t r a H b u r g ,  L u -  

b e c k ,  L u n d . P r i n c r ' p e t  f o r  d e r e s  I n d r e t n i n g  h a r  i s æ r  

v o r  b e r ø m t e  O l e  R o m e r  f r e m s t i l l e t , d e r  c o n s t r u e r e d e  

s i t  J o v i l a b i u m  e l l e r  M a s k i n e  t i l  a t  v i s e  I u ' p i t e r -  

D r a b a n t e r n e o  S t i l l i n g  o g  a n g a v  o g s a a  I n d r e t n i n g e n  a f  

P l a n e t a r i e r n e . D e t  b e r o e r  p a a  a t  f i n d e  F o r h o l d s t a l ,  

s o m  p a a  d e t  N æ r m e s t e  u d t r y k k e  F o r h o l d e t  m e l l e m  H i m -  

m e l l e g e m e r n e s  B e v æ g e l s e s t i d e r .

V i  v æ l g e  e t  a f  d e  h y p p i g s t  f o r e k o m m e n d e  E x e m p l e r .  

M a n  v i l f r e m s t i l l e  M a a n e l o b e t ,  s o m  f u l d e n d e s  i 

F o l g e  e t  M i d d e l t a l ,  i  2 9 , 5 3 0 5 6  D a g e  e l l e r  2 9  D a g e  

1 2  T i m e r  4 4  M i n u t e r ,  e l l e r  s a a  l a n g  T i d  f o r l o b e r  f r a

N y m a a n e  t i l  R y m a a n e .

H e r  s o g e s  h e l e  T a l ,  s o m  p a a  d e t  N æ r m e s t e  f r e m 

s t i l l e  F o r h o l d e t  2 9 , 5 3 0 5 6 :  1 ;  d i s s e  e r e :

443 502 4447 10631 . ,

IT' TT' TUT' ~3W■

29 30 59
1  ' 1 ' 2  '  

e r  a l l e r e d e  F o r 

h o l d e t  — t e m m e l i g e n  n o i a g t i g ;  d e t  g i v e r  n æ m l i g  M a a -  

n e l o b e t i k k e  f u l d e  2  M i n u t e r  f o r  k o r t , n æ m l i g  2 9 / y

*  M a a d e n ,  h v o r p a a  m a n  v e d  K j æ d e b r o k e r  f i n d e r  d i s s e  

t i l n æ r m e d c  F o r h o l d s t a l , l æ r e r  M a t h e m a t i k e n  ( s e  U r s i n S  

M a t h e m a t i k  i s r e  D e e l  S .  2 8 ) .
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Dage ----- 29 Dage 12 Timer 42^ Minuter. Man 

vil nu, hvis een af Uhrets Hjulaxler gjor et Omlob i 

24 Timer, anbringe paa denne et Driv med 17 Tænder, 

som indgriber i et Hjul med 502 Tænder; fra hvis Arel 

da kunde udgaae en Arm, som forte Maanen. Rig

tigere vilde man dog her tage et Mellemhjul; sætter 

man nu Maanehjulet i Forbindelse med Timehjulet, der 

gaaer een Gang rundt t 12 Timer, vilde man opløse 

det her Sted findende Forhold

1004 , 251 72
17 1 18 X 17

Man vilde altsaa med 2 Driv med 18 og 17 

Tænder og to Hjul med 251 og 72 Tænder kunne gaae 

over fra Timehjulets Axel til den Arel, der skal fore 

Maanen rundt i den Tid, hvori den tilendebringer et 

Omlob, og Feilen er ikke mere end 2 Minuter om 

Maaneden eller 4 Secunder dagligen; altsaa er al den 

Nøjagtighed tilvejebragt, som kan kræves ved et Uhr, 

der ikke har Compensation o. s. v. *

* For disse Uhre, som fremstille Himmellegemernes Gang, 

indeholdes de fornødne Beregninger i An ti de Janvier, 

des revolutions des corps célestes par le mecanisme des 

ronages. Paris 1812.

Af lignende Art ere Kalends ri erne eller Uhre, 

som fremstille Kalenderen med sine Ugedage, Festdage, 

Skuddage. Her give Kalendercyklerne de Forholdstal, 

som man ved Hjulforbmdelser maae gjengr've.
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I Modsætning' M de store Uhre, oftest Kirke- 

uhrene, hvormed man har sat disse Indretninger i For

bindelse, staae enkelte Lommeuhre, ved hvilke man lige

ledes har anbragt Kalender, Datum, eller Maane- og 

Planetlob. Tydsteren Auch forfærdigede i Begyndelsen 

af Aarhundredet saadanne. Men den særdeles sammen

satte Mecham'sme kan ikke, naar den sial være noiagtig 

og varig, indesluttes i det fnem Rum, som Lomme- 

uhret, hvis det skal beqvemt bæres, ene sormaaer at 

afgive.
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Niende Capitel.

Om Valget og Behandlingen af Uhre.

62. Det Punct, hvorpaa Uhrmagerkunsten 

staaer, sætter den i Stand til at tilfredsstille de hoist 

forfljellige Fordringer, Publicum gjor, og, medens den 

paa den ene Side frembringer Tidmaalere af stor 

Nøjagtighed, formatter den ogsaa at afgive Uhre til saa 

ringe Priser, at næsten Enhver nuomstunder kan anskaffe 

sig et Uhr. Ved denne store Mangfoldighed er der et 

rigeligt Valg, og vi afhandle saaledes forst: hvad bor 

man iagttage ved at vælge et Uhr?

Valget af et Stueuhr er let; thi hos os kan 

næppe noget foretrækkes for de bornholmfle Stueuhre, 

der ere solide og noiagtigt udforte og sælges til en 

meget billig Priis. Vil man anvende noget mere, end 

hvad disse koste, 16—20. Rbd. Stykket, kan man om- 

bytte de grelle og smagløse Kasser, der sædvanligen 

leveres med samme, med en Mahognikasse; ogsaa kunde 

man onsie noget smukkere, helst emaillerede Skiver. 

Foruden denne Forandring af Uhrets Idre, vilde et 

Træpendul, eller maasiee endog simpelt Q-viksolvpendu!

Urfin, om Uhre. 12
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vcesentligen forbedre et saadant Uhr, som t dette 

Tilfælde næppe vilde forandre sin Gang mere end 5 

Secunder dagligen, saaledes at man let, ved at stille 

Uhret ugentligen eller hver fjortende Dag, kunde stedse 

have Tiden paa Mmutet rigtig.

Vi antage, at Bornholmernes mærkelige Dygtighed 

i denne Retning endvidere fordeelagtr'gen vilde anvendes, 

naar, hvad der ved enkelte Stykker er forsogt, her t 

Kjobenhavn en Uhrmager vilde indrette, eller, som det 

L Kunstsproget kaldes, etablere Stueuhre, hvortilVær- 

kerne udførtes paa Bornholm, dog med nogen Modifi

cation, f. Ex. snarere med den Graham'sie Under

hjulsgang (S. 10), end den tilbagevigende Hagegang 

(S. 39), og med, som nævnt, et andet Pendul. Ved 

dernæst at repassere disse, give dem et elegantere, dog 

simpelt Ådre, vilde tilvejebringes til en billig Prirs 

(80—100 Rbd) Uhre, som t Bureauer, Forværelser 

o. s. v. ville atter sinde den Plads, hvorfra en hoiere 

Lurus nu har fordrevet denne unegteligen nøjagtigste 

Art af Uhre, som anvendes til dagligt Brug.

Det astronomiskeP^nduluhr vil vel ikke ofte 

anstaffes af Andre end af dem, der ville anvende dem 

ved astronomiske Observationer, eller Uhrmagerne, som 

maae have noiagtige Proveuhre. Disse Uhre bor na- 

turligviis kun soges hos den Uhrmager, der forener fuld

kommen Indsigt x den hoiere Uhrmagerkunst med den
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Nøjagtighed og Fn'nhed i Udførelsen, som disse Uhre 

nodvendigvtts kræve, hvis de stulde opfylde deres For- 

maal. At Kjoberen maa kunne og ville for et saadant 

Uhr tilstaae en Priis, der lønner Kunstnerens Indsigt 

og Flid, er en billig Fordring; men r'ovrigt onske vi 

fjernet fra samme al Luxus i det Jdre, der fordyrer 

Uhret, uden at gjore det mere stikket til sit Formaal, at 

tjene til videnskabeligt Brug.

63. Ved Taffeluhret gjor man allerede andre 

Fordringer, forsaavidt man soger som oftest ved samme 

ei blot et Uhr, men ogsaa en Decoration for et Cabi

net eller Selflabsværelse. Hvormeget denne Fordring 

ofte virker hindrende for Uhrets passende Anbringelse i 

det efter Kunstens eller snarere Modens Fordringer 

dannede Foderal, er allerede omtalt (S. 143); ei mindre 

modvirker denne som oftest uheldige Sammenstilling de 

Fordringer, der i artistifl Henseende gjores til et Kunst

værk. Imidlertid kunne vr ikke her yttre os videre L 

denne Henseende om Valget, da derved Enhvers Smag 

og Kunstsands maae tjene til Vejleder. Kun det be

mærke vr, at, medens man ved den her paapegede Art 

af Taffeluhre ofte seer anvendt betydelige Bekostninger 

paa Forgyldning o. s. v. staae Værkerne ingenlunde t 

Forhold hertil, hvilke i de sidste 30 til 40 Aar, hvori 

disse Uhre især ere udgaaede i Mængde til stedse lavere 

og lavere Priser fra Fabrikerne i Paris og Omegn

12*
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ere snarere forringede end forbedrede. Endnu flettere ere 

Værkerne i de Taffeluhre, som leveres fra Wien.

De Taffeluhrværker, som udfores af bornholmfle 

Uhrmagere, ftaae i det Mindste ved Siden af, ja ere bedre 

end de fleste franfle. Det er derfor hensigtsmæssigt, 

at Louis Urban Jurgensen har paa den Maade 

vi have anbefalet for Penduluhre, afbenyttet denne in- 

denlandste Kunstflid og frembragt færdeles noiagtige og 

smagfulde Taffeluhre, om samme endog ikke have det 

glimrende Udseende, som Pariseruhrene*.

64. Ved Lommeuhrene er Valget endnu mindre 

indskrænket, og her afhænger det væsentligen af, hvilken 

Pengesum man kan anvende for et Uhr, da man her

efter ma,a aflempe Fordringerne, der billigen kunne 

gjores.

De Lommeuhre med Cylindergang eller oftere Dob- 

belthjulsgang (Duplexuhrene), som i senere Aar 

i ikke aldeles ringe Antal udfores her i Kjobenhavn, 

fortjene al Opmærksomhed, som særdeles solide, og 

have ogsaa fundet almindeligt Bifald. Imidlertid vil 

et saadant Uhr, hvis Værk sælges til en Priis af om- 

trent 70—80 Rbd. være underkastet den Ufuldkommen- 

hed, som især Mangel paa Compensation (S. 98) 

medfører, og saaledes, selv naar det er i aldeles gød

Npt Mag. f. Kunstn. og Haandvkr. 5 Bd. S- 88.



Tilstand, variere kjendeligt fra Sommer til Vinter. 

Anvendt som Observationsuhr, hvortil det ofte 

bruges og derfor forsynes med Secundviser, kan det 

ogsaa antages kun en soie Tid at bevare en regelmæs

sig Gang, og det maa derfor baade for og efter Ob

servationen sammenlignes med Chronometret eller •fneb 

Penduluhret, hvis Observationerne anstilles i Land, 

hvor et saadant haves.

Væsentligen forbedres et saadant, iovrigt noiagtigt 

udfort, Uhr, naar man anvender en Compensation, saa- 

som den Breguet'ste Compensator (S. 100), i hvilket 

Tilfælde man vel omtrent kan stole paa en Noiagtr'ghed 

af 10—15 Secunder dagligere, naar Nhret iovrigt er i 

Orden.

Man vælger da ogsaa oftere en anden Gang, end 

Cylinder- eller Dobbelthjuls-Gangen, stjondt Ankergan

gen, som Englænderne især bruge, maasiee ikke, om den 

endog horer til de frie Gange, har, fremfor en vel ud

fort Duplex- eller Steencylinder-Gang, andet væsentligt 

Fortrin, end at Ankergangen ved stærke Bevægelser, 

f. Ex. Parforce-Ridt, mindre let gaaer i Staa. Cirkel- 

Gangen eller Chronometergangen er, som fri, naturlig- 

vris at foretrække; men den koster stedse betydeligt Ar

bejde, naar ren skal udfores vel, og et saadant Uhr 

kræver, formedelst Gangens Fimhed,, en varlig \ Behand

ling, naar det stal vise sit Fortrin for simplere Uhre.



182

Prisen paa et saadantUhr er naturligviiS forskjel- 

lig efter den Grad, i hvilken det er fuldkomnere, end 

det sædvanlige Lommeuhr; hertil kommer endnu Kassen, 

som ved saadanne Uhre stedse gjores af Guld, naar 

ikke udtrykkelr'gen en Solvkasse forlanges, og sædvanligere 

hos • os temmeligen vægtig, altsaa af Værdi, da den 

bor i Solidstcet svare til Uhret.

En større Noiagtighed opnaaes vistnok ved Chro- 

nometrene; men den hore Priks for et saadant Uhr, 

der, foruden den omhyggeligste Udførelse, kræver en vidt

løftig Regulering, gjor, at, t det Mindste hos os, det 

sjeldent finder andre Kjobere, end saadanne, der til vi- 

denstabeligt eller nautiflt Brug trænge til samme; dog 

de Fordringer, som denne Anvendelse kræver, stemme 

ikke med den Beqvemmelighed, Lommeuhret stal have. 

Om man ogsaa giver Uhret, foruden et noiagtigt Hjul- 

vcerk, Compensations Uro og isochron Spiral, altsaa 

giver det aldeles Indretning somChronometret, opnaaer 

man næppe for et Uhr, der stal være temmeligen fladt, 

flak bæres t lodret Stilling i Lommen og taale de Be

vægelser, hvorfor det saaledes er udsat, den hole Grad 

af Noiagtighed, som gode Længdeuhre have. Imidler

tid vil et saadant Gentleman-Chronometer, naar 

det er note udfort og reguleret, kunne have en Gang, 

som næppe afviger fra den aldeles jævne mere end 

2 a 3 Secunder dagligen, eller 1—Minut maaned-
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tigen (se S. 114). Men et saadant Uhr koster lige- 

saameget, som et virkeligt Chronometer (600—800 Rbd.), 

ja endog stundom mere, naar Arbeidet er udfort med 

den største Lurus eller Kunst.

De, der ikke have Lyst til at anvende eller kunne 

overkomme den betydelige Sum, som eet af de fuldkom- 

nere Lommeuhre nodvendigvris kofter, eller selv hvad, der 

maa betales for et Uhr af sædvanlig Construction, som 

cnkeltvil's er udfort paa Uhrmagerværkstedet, ville ofte 

finde sig ret vel tilfredse med de bedre Fabrikuhre, som, 

naar de omhyggcligen ere eftergaaede eller r ep a s se- 

rede, kunne have en temmeligen regelmæssig Gang. 

Et Cylinderuhr, ofte med Steenhuller, af et smukt Idre, 

kan haves for den halve Prils mod hvad et stykkeviis 

udfort Uhr koster. Forstjellen beroer fornemmeligen t, 

at hunt ikke er saa solidt som dette. Aldeles simple 

Uhre, saasom Spmdeluhre, leveres for en langt lavere 

Priis, der kun ved den fabrikmæssige Fordeling af Ar- 

beidet kan opnaaes. Her maa man naturligvus ned

stemme Forvingen betydeligt, og tilsidst kommer man rig

tignok til Uhre, som kun have Udseende af at være Tid- 

maalere, men ere saa slet udforte, at man aldeles ikke 

kan stole paa samme.

65. Visse Personer have stor Forkærlighed for 

ældre Uhre. Stundom kan man vel faae et godt Uhr 

til billig Priis, fordi dets Form ikke længere behager,
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det er for tykt eller for stort; men langt oftere bliver 

man narret. De fleste saadanne ældre Uhre ere for- 

flidte, have ofte lidt en temmeligen fljodeslos Behandling, 

ere ikke saa sjeldent forkluddrede af ukyndige Uhrmagere. 

At kjobe saadanne uden at give en for hoi Prns, er 

stedse misligt, ofte endog for Uhrmageren, der dog let

tere seer, i hvilken Grad Værket er forringet. Nogle 

antage, at Fortidens Uhre vare langt fortrinligere end 

de nærværende; disse ere reent i Vildfarelse; Uhrmager- 

kunsten er væsentligen skreden frem, og især leverer den 

sine Producter til langt billigere Prns, end hvad lige- 

artede fordum kostede. Men vore Forsædre vare langt 

noisommere, end vi behove at være. Det Lommeuhr, 

der ikke afveeg mere end 4 til 5 Minuter dagligt, an- 

saaes hos dem allerede for et godt Lommeuhr; nu ho

rer man ofte det Forlangende, at Lommeuhret ikke maa 

afvige saamange Secunder dagligt.

Ved Valget af Uhre maa man ikke soge saadanne, 

der enten ere altfor smaa eller for tynde. Dame- 

uhr et, der efter Nutidens Brug dog har en Tværlim'e 

af II Tomme, udfores allerede langt vanfleligere, end 

det sædvanlige Lommeuhr, hvis Tvcerlinie er \ Tomme 

større, og, gaaer man over til de smaae Uhre, som man 

seer stundom anbragte paa Ringe, Brocher, Braceletter, 

og som næppe ere af £ Tommes Tværlim'e og ingen 

heel Linie tyk, kan man vel ved disse beundre den hole
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Grad af Kunstfærdighed, som her er udviist; men, trods 

denne, kan næppe et nogenlunde nøjagtigt Uhr af saa 

smaa Dimensioner frembringes; og, udgik det endog 

saaledes fra Uhrmagerens Haand, er en Reparation næ

sten umulig eller frembyder nye, store Vanskeligheder. 

Det Samme gjælder ogfaa om de særdeles tynde Uhre. 

De ere i senere Tid komne særdeles t Brug, og enkelte 

Stykker ere virkeligen udførte med saadan Kunst, at vi 

have feet Uhre, som man maatte ansee som fortrinlige, 

af 4 Liniers Tykkelse, deri beregnet Glasset, og som 

endog repeterede, altsaa havde den hele Cadratur. Men 

Fabrr'kvæsenet, der overhovedet stræber snarere at frem

bringe Varer, som ere afsættelige, fordi de fore Publr- 

cums Luner, end saadanne, som ved deres fortrinlige 

Brugbarhed og Varighed kunne skaffe Forfærdigeren 

Tillid og Anseelse, har lagt sig i senere Aar efter lige

ledes at frembringe særdeles tynde Uhre; dog disse ere 

udarbejdede kun med en ringe Omhu, Hjulene slæbe ofte 

paa, fordi det fornødne Spillerum fattes o. s. v.

66. Ved Valget as et Uhr kommer det ogsaa an paa, 

hvilken Uhrmager man henvender sig til. Vi folge 

her helst en beromt Kunstner, den for lang Tid siden 

afdøde F. Berthoud, hvis Udsagn vistnok et mindre 

ville billiges af hans Kunstbrodre, end de ville anseeS 

som Regler for dem, der ville anskaffe sig Uhre.

«Man bor henvende sig til en Kunstner, der nyder
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Agtelse, baade som en retflaffen og som en talentfuld 

Mand. Denne forste Betingelse, som man kræver hos 

en Kunstner, bærer dog ikke Frugter, naar den anden 

ikke ledsager samme."

„Et Penduluhrs eller LommeuhrS Godhed afhæn

ger ikke saameget af den fortrinligste Udførelse af en

hver Deel, hvoraf det bestaaer, som as Kunstnerens 

Indsigt, og af de Prmciper, han har fulgt; thi et fuld

komment vel udfort Uhr kan gaae meget maadeligt 

(hvilket ofte nok indtræffer), medens et Uhr, der tilsy- 

neladende er kun midvelmaadigen udfort, kan gaae meget 

godt; Udførelsen er meget væsentlig, nten man maa vide 

at anvende den hensigtsmæssigt. Et aldeles godtLomme- 

uhr eller Penduluhr er det, hvori gode Prmciper for 

Constructionen ere forenede med en god Udførelse; det 

er sandt nok, det er meget sjeldent, at see disse to 

Dele forenede; men, kan man ikke forflaffe sig saadanne 

Uhre, bor man i det Mindste foretrække for den brillante 

Udførelse af en Haandværker, der ikke veed at bruge Ef

tertanke, Kunstneren, som er i Besiddelse af Prmciperne 

for sin Kunst, og som har ved Studium og flere For- 

sog erhvervet sig Theori."

„For at faae et godt Uhr, maa man lade den ind

sigtsfulde Uhrmager forfærdige det efter sit eget Hoved, 

efter de Prmciper, hvorved han troer at oynaae størst 

Nøjagtighed, hvorhos man dog bor anbefale ham sna-
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rere at folge en Construction, som Erfaringen har vrist . 

at være brugbar, end en anden, som ikkun afhænger af 

et idealt System, hvilket Erfaringen ikke har bekræftet."

Berthoud foler til disse Bemærkninger endnu, at 

selv for et simplere Uhr (et Fabrikuhr) maa man hellere 

henvende sig til Uhrmageren, som dog stedse snarere veed 

at vælge og til billigere Prir's selv kan kjobe Uhre, end 

til forskjellige Handlende, som befatte sig med at sælge 

Uhre. „Man vil vel sige, at Uhrmagerne bedrage og 

sælge stundom flette Arbeider som gode, og at man 

burde sætte en Grændse for det Misbrug af Tillid, som 

kan begaaes. Jeg indrømmer, at der rigtignok findes 

Uhrmagere, som ere flette nok til at bedrage; men jeg 

fjender intet sikkert Middel derimod, uden at henvende 

sig til bekjendte Uhrmagere og stole paa deres Kundsta- 

ber og Retskaffenhed. Jovrr'gt bor man lægge Mærke til, 

at Arbejdets Godhed retter sig stedse efter Prisen, ogat, 

naar man vil undgaae Bedrag, er man mindre udsat 

for samme, naar man henvender sig til Uhrmagere, for 

at kjobe Uhre, end til dem, som ikke fjende noget til 

samme, hvilket er Tilfældet med Uhrkræmmerne (Mar- 

chandiserne). Hine have i det Mindste Kundskaber t 

deres Fag, lad samme nu være endog indskrænkede, me

dens disse, uden mere at være frie for Bedrageri, have 

Uvidenheden oven i Kjobet."
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"Det er ikke nok at have forstaffet sig et godt 

Uhr; man maa endvidere forstaae at omgaaes det, stille 

det og tillige lade det stundom reengjores. I 

denne Henseende er det saare vigtigt at henvende sig 

til Uhrmageren, som med Indsigt forener en god Vil- 

lie. Rettest er det, saa vidt muligen at henvende sig 

til den, som har gjort Uhret, eller, hvis det er Fabrik- 

uhr, har solgt det; thi A§re forpligter ham til at lade 

det gaae godt, hvorimod en anden Uhrmager bryder sig 

kun lidet derom, ofte odelægger Uhret af Uvidenhed, 

stundom endog af Ondskab."

"Skjondt disse Sandheder kunne være ubehagelige 

for Uhrwagerne, som forsynde sig derimod, er det dog 

vigtigt, at Publicum kjender samme; thi de sieste Uhre 

gaae til Grunde under Arbejdernes Hænder, og Tiden, 

Slid o. s. v. gjore langt mindre Skade, end den 

Maade, hvorpaa Uhrcne ofte repareres. Det eneste 

Middel, som jeg kjender, for at mode disse Vanstelig- 

heder, er, som jeg har sagt, at give Uhrene i Repa- 

tion hos den Uhrmager, der har gjort samme, eller hos 

en Mand, bekjendt for Talent og Retstaffenhed. I 

dette Tilfælde vil det Uhr, man har givet ham at istand- 

sætte, blive bedre; thi man maa bemærke, at jo storre 

sandt Talent en Mand har, desto mindre ringeagter 

han Andres Arbejde; den Kjærlighed han har for Fuld-
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kommenhed, bringer ham til at give samme til ethvert 

Arbeide, der gaaer igjennem hans Haand."

„En ilde forstaaet Dkonomi behersker ofte Publi

cum; man vil undgaae at anvende Penge for at ved

ligeholde sit Uhr; men det skeer stedse paa sammes Be

kostning. Man siger til Uhrmageren, som man giver 

sit Uhr til Reparation: det skal alene reengjores. 

Uhrmageren seer Feil ved Uhret; men han kan ikke af- 

hjcelpe dem, da han ikke bliver betalt derfor. Nu gaaer 

Uhret, naar det alene er reengjort, ofte langt siettere, 

end det gjorde tilforn; thi et saare flet forfærdiget, 

slet sammensat Uhr, overhovedet hvad man kalder et 

daarligt Uhr kan gaae tilfældigvils ret godt og 

endog selv være noiagtigt just formedelst sine Fell. 

Men, gjor man nu et saadant Uhr reent, og saaledes 

borttager nogle af Feilene, vil det ikke undlade at gaae 

meget flet, og den, der eier Uhret, vil ikke undlade at 

sige: Uhrmageren har forkluddret mit Uhr; og 

dog forholder det sig ikke saa, af mange Grunde, som 

det vil være for vidtløftigt her at omtale, men hvoraf 

denne er den væsentligste: Den friere Bevægelse, Uhret 

faaer ved Reengjormgen, berover samme den Ligevægt, 

som fandtes mellem Regulatoren og Drivkraften, og 

Uroen modtager saaledes mere end tilforn alle uregel

mæssige Paavirknmger af Drivkraften, Uliigheden af 

Jndgribningerne o. s. v “
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„Den, der Har et godt Uhr, og som onfler at be

vare samme i god Tilstand, maa altfa« give det i 

gode Hænder, naar det stal repareres, og i det Mindste 

hvert tredie Aar lade det reengjore."*

* Reid anfører i sin treatise of clock and watch making, 

at for Astronomen Lalande gik et fortræffeligt astronomiskt 

Uhr tabt, idet han lod det gaae i 10 Aar, uden at lade 

det reengjsre eller endog give frist Olie. Penduluhret 

taaler snarere nogen Forsømmelse i denne Henseende; 

men overhovedet kræver ethvert Uhr, hvis det ikke stal fors 

deerves, hvert 3die Aar cn fuldstændig Reengjoring.

„Hos nogle Personer er der i Uhrlommen saadan 

Hede, at Olien i Uhret udtorres i fore Tid, hvorved 

det forandrer sin Gang og tilsidst staaer stille; herved 

angribes Tapperne, ligesom Cylinderen (hvis det har 

Cylinder-Gang), i det Hjulet udflr'der den. De, for hvem 

dette er Tilfældet, maa oftere lade deres Uhre reen- 

gjore, eller bevare dem mod den for stærke Hede, ved 

at lade Lommerne fodre ind mod Legemet."

„Da Fugtighed bringer Staalet til at ruste, maa 

man lade Uhret være, saavidt muligen, paa et tort 

Sted."

„Stov og Ureenlighed, som man lader komme ind 

i et Uhr, ville tørre Olien, give en Materie, som gni

des ind med Olien ved Hjulenes Bevægelse og ville 

gnave de Dele af Uhret, hvorved de hænge fast, og 

saaledes odelægges Maskinen efterhaanden.
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67. Naar man vil Me sit Uhr, steer dettte enten 

ester et vel reguleret Penduluhr, eller ester astronomisie 

Iagttagelser. I sidste Henseende tjener især en rigtigt 

opdragen Middagslinie*,  hvorved man iagttager 

det Dieblik, da Solen kommer i Syd, eller det er 

sand Middag.

* Maaden, hvorpaa en Middagslinie skal drages, er viist i 

Ursins populære Astronomi S. 174. Vi henvise iovrigt 

til dette Skrift/ hvad angaaer de forfljellige Arter af Tid, 

som Enhver, der interesserer sig for Uhre, bor kjende.

Man anvender herved enten Tabellerne for Tids- 

LEqvationen eller det i flere Kalendere anførte Klokke

flet for Solens Culmination hver^Dag; thi Uhrene, 

som flulle have en muligst jævn Gang, kunne ikke gaae 

ester sand Soltid, der er ujævn, men maa rette sig 

efter den jævne Mid deltid, som kan indtil et Qvar- 

teer afvige fra den sande Soltid.

At indrette et Uhr til at gaae efter Solen er 

vel oftere forsogt, og man har konstrueret saakaldte 

JEqvations-Uhre, som ved en særegen Indretning 

bn'ngks til at gaae snart hurtigere, snart langsommere. 

Men disse unyttige Cmiositæts-Stykker, der ingensinde 

kunne gaae nøjagtigt, ere Sjeldenheder, som aldrig 

ville komme til almindeligt Brug. Naar man siger: 

„mit Uhr g aa er lige efter Solen;" gjor man 

det ingen Compliment; thi det er kun tilfeeldigvirs, at



192

for en foie Tid, Uhrets Afvigelse fra den rigtige Gang 

kan ophæve den sande Soltids Uregelmæssighed. Man 

retter sig vel paa Landet efter Solsiiven, eller endog 

ester den langt upaalideligere Tidsbestemmelse, som Solens 

Opgang og Nedgang giver, uden at tage*Hensyn til 

Tids-8EqvationeN) men dette viser ikkun, hvor lidet noie 

man der tager det med Tiden, og hvor upaalidelr'ge 

Tidmaalere man anvender. At Uhre afvige Qvarterer, 

ja halve Timer fra deH de fiulle vise, er under saadanne 

Forholde noget aldeles Sædvanligt.

Man bor paa Reiser tage Hensyn til den Tids- 

forskjel, som findes mellem ostligere og vestligere 

Steder, især nu, da Reiserne flee hurtigt. Gaaer man 

saaledes fra Kjobenhavn til Petersborg, og sammen

ligner et i Kjobenhavn stillet Uhr, der ikke synderlige« 

har afveget fra Middeltiden, vil dette være næsten 

Time tilbage mod Uhrene i Petersborg; omvendt, for 

at gaae til London, over Z Time forud for Uhrene 

der. Overhovedet flytte vi Uhret til et østligere Sted, 

er dettes Tid forud for Uhrets, flytte vi det til et vest

ligere Sted, er Tiden der tilbage mod Uhrets Tid. 

Selv i et faa lidet udstrakt Land, som Danmark, er 

Afvigelsen faa betydelig, at paa Bornholm bor Uhrene 

være omtrent 10 Minuter forud for Kjøbenhavns Tid, 

paa Vestkysten as Jylland 17 Minuter tilbage, eller
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hele Tidsforskellen fra Bornholm til Vestkysten af Jyl

land er 27 til 28 Minuter.

Man bor stille sit Uhr en Gang ugentligen, hvis 

Leilighedcht tillader det. Er Uhret et simpelt Lommeuhr 

og det afviger ikkun 7—8 Minuter om Ugen, b'or man 

ene stille Viserne; er Afvigelsen derimod ftørre, hem'mod 

2 Minuter dagligen eller derover, vil man tillige, efter 

at Viserne stillede, kunne stille Uhret indvendr'gen 

ved Rokkerværket (S. 67) eller ^d^eren (S. 73).

Stueuhret eller' Taffeluhret maa ikke vel afvige 

mere end eet Minut ugentligen > ved storre Afvigelser 

kan man tillige stille Pendulet.

Af det finere Lommeuhr med Compensator, eller 

ogsaa med Chronometervcerk, kan man forlange storre 

Noiagtighed end af det sædvanlige Lommeuhr. Man 

stiller ogsaa her Viserne; indvendigere kan Uhret med 

Compensator ogsaa stilles ved Rokkeren; dog lader 

uran maastee helst Uhrmageren udfore denne noget deli- 

cate Operation, og Reguleringen af Chronometervcerket, 

som skeer ikke ved Spiralen, men ved selve Uroen, t 

det man skruer de regulerende Masser ud eller ind 

(S. 103), bor stedse foretages af en indsigtsfuld Uhr- 

mager, som kjender Chronometre og deres rette Be

handling.

Det egentlige Chronometer eller Souhr, ligesom 

det astronomisie Penduluhr, stifters man enten aldeles 

Urfin, om Uhre.
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ikke, eller saare sjeldent; men, naar afUhrmageren dets 

daglige Afvigelse er bragt ned til faa Secunder, eller 

vel endog Brokdele af Secunder, observerer man samme, 

saa ofte Lejlighed gives, og dets Afvigelse fra, den Tid, 

Uhret stal angive, antegnes. Man kalder Uhvets S tand, 

hvad der saaledes sial tillægges samme. Standen be

tegnes altsaa med +, eller er positiv, naar Uhret viser 

mindre, end det bor, med —, eller er ^negativ, naar 

det er forud. Forandringen t 24 Timer, som Medes 

af to paa hinanden følgende Uhrskande, kaldes Uhrets 

Gang; den betegnes ligeledes med -s-, naar Uhrets 

positive Stand foreges, eller negative Stand fornn'nd- 

sics, altsaa naar Uhret retarderer, med —, naar Uhrets 

negative Stand foreges, eller dets positive Stand for

mindskes, altsaa naar Uhret accellerer.

68. Naar man vil stille sit Uhr, bor man be

tjene sig as Neglen/som stikkes paa Mmutrorets Fur- 

kant og omdreies, indtil Uhret viser de rette Minuter 

og Timer; Timeviseren ber man derimod ikke dreie 

alene. Secnndviseren stiller man ikke, men standser 

Uhret ved 60 Secunder, stiller Minutviseren paa det 

næste hele Minut, og sætter Uhret atter i Bevægelse, 

naar Tiden er saa langt fremrykket.

Naar et Repeteeruhr viser et Klokkeflet, men an

giver ved Slaget et andet, kan man dreie Timeviseren 

alene og sætte den paa det Klokkeflet, som Uhret repe-
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Lerer; Timeviseren maa da nogenlunde let lade sig dreie 

om Timeroret; for at bringe den til at holde fast, saa 

at den ikke atter stal falde paa en urigtig Time, trykker 

man den, inde ved Timeroret, ned med Spidsen af en 

Pind eller Kniv, hvorved man dog vogter sig for at 

beskadige Skiven. Tilsidst stiller man med Nøglen Mi

nutviseren og med samme tillige Timeviseren paa det 

rigtige Klokkeflet.

Lader Timeviseren sig ikke dreie let, udsætter man 

sig for at (række den itu; Aarsagen til Uovereensstem- 

melsen er da ogsaa snarest en Uorden i Repeteerveer- 

kets Dele, som Uhrmageren bor afhjælpe.

Repeteeruhret bor man ikke stille, i det det flaaer; 

Værket kommer da let t Uorden.

Har man ladet Uhret gaae i Staa, eller viser 

det overhovedet et betydeligt andet Klokkeflet end det rig- 

tige, stiller man det enten frem eller tilbage, saa at Vi

serne gjere den korteste Ver. F. Ex. Er Uhret gaaet i Staa 

noget over Midnat, saasom Klokken halv Eet, og man 

vil sætte det i Gang om Morgenen Kl. 9£, stiller man 

det hellere 3 Timer tilbage end 9 Timer frem. Ved 

den mindre Bevægelse blive Viserne ikke saa let lose. 

Det er kun ved enkelte Uhre, saasom Slaguhre med 

Slagflive, at man ikke bor stille Uhret tilbage; men 

man mærker da ogsaa strap en betydelig Hindring, naar 

man kommer tilbage til 60 Minuter.

13*
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69. Til Lommeuhrets øvrige Behandling horer, at 

man regelmæssigen trækker det op, paa det Nærmeste samme 

Time hver Dag; har Uhret endog en Snekke, er denne 

sjeldent saa regelmæssigen udarbejdet, at Fjædrens Spænd

kraft mod Slutningen, naarUhret er ved at udlobe, vilde 

være aldeles den samme, som i Begyndelsen, saa at 

især ved en mindre fuldkommen regulerende Gang, f. Ex. 

Spmdelgang, nogen Uregelmæssighed vil opstaae.

Man bor holde Lommeuhret, saavidt multgen i 

samme Stilling, altsaa hænge det op, naar man ikke 

bærer det i Lommen, dog helst mod en Væg eller en 

Pude, saa at Uroens Sving ikke sætter selve Uhret i 

en svingende Bevægelse.

Naar Uhret ikke er compenseret, bor man især holde 

det i muligst lige Temperatur. Stærk Kulde er i ethvert 

Tilfælde skadelig, da Olien herved storkner.

Et Lommeuhr bor kunne taale temmeligen stærke 

Bevægelser, f. Er. Riden, Dands o. s. v.; kun vogte 

man det for Cirkelbevægelser i Uhrets Plan; disse Be

vægelser kunne aldeles ophæve Uroens Bevægelse, og 

altsaa bringe Uhret til at staae.

Især ved Optrcekningen maa man vogte sig for 

saaledes at bevæge Uhret; Optrækm'ngen bor derfor 

hverken skee, t det man gaaer, kjorer eller rider; man 

vogte sig for at dreie Noglen til den forkeerte Side, 

og man bor standse, saasnart man sporer nogen Mod-
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stand. Paa mange Uhre er ved en Pr'i! antydet, i 

hvilken Retning de flulle optrækkes. I senere Tid har 

man Nogler med Spærvcerk. Disse virke altsas kun i 

een Retning, og saaledes kunne de ved Uhre, der skulle 

optrækkes i denne Retning, aldrig gjore Skade ved at 

omdreies forkeert.

Et Lommeuhr med fri Gang,' som er udløbet og 

saaledes gaaet i Staa, vil efter Optræknmgen ikke gaae, 

forend Uroen er bragt i Svingning ved en Cirkel

bevægelse; Penduluhret vil ligeledes forst komme i 

Gang, naar Pendulet sættes t Bevægelse.

70. Medens vi i det Foregaaende have givet flere 

Regler for Uhrenes Behandling, hvilke, naar de r'agt- 

tages, vistnok ville befrie Uhrmageren fra mange for

trædelige Reparationer, kunne vi til Slutning ikke til

bageholde den Bemærkning, at enkelte Uhreiere ogsaa 

gjore sig altfor store Bekymringer paa deres Uhres 

Vegne. Hvad der sial være en Beqvemmelighed, og 

dette er vistnok t hor Grad et Uhr, bliver da til Be

svær. Et virkeligt brugbart Uhr maa ikke være for 

belt cat Urimelige Fordringer gjor man ogsaa ofte til 

et Uhr og henvender sig til Uhrmageren, hver Gang man 

sporer en liden Afvigelse t den Nøjagtighed, man kræ- 

ver. Forfcerdigeren af Uhret eller den redelige Uhr- 

mager underretter Vedkommende vel da om Uhrets sande 

Beskaffenhed; men den egennyttige Uhrmager griber Ler-
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ligheden til at flaffe sig en Fordeel ved at udfore en 

unødvendig Reparation, eller maasiee endog blot fore 

den ængstelige Uhrerer eu saadan i Regning. Uhret til

bageleveres da, ester en saadan frugtesløs Bekostning, 

næppe bedre, men maaskee endog fordærvet under Re- 

parationen.
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Register.

Enkelte Gjenstande, font der ikke var Anledning til i lerten 

narmere at afhandle, ere her forklarede.

Side.

Alt-eller-I nt et (tout ou rien) i Repetcerværket 
bevirker, at Uhret, naar man indskyder Jndtryk- 
keren, enten siaaer alle Time- og Qvarteer-Slag 
eller aldeles intet . . '............................. ^26.

Ankergang, Uhrgang, hvis Hoveddeel tildeels lig
ner et Anker; den Graham'ske Anker-Hvilegang for 
Penduluhre 10, Thomas Mudge'S frie Ankergang 
for Lommeuhre.............................................. 87.

Anslagshjul, det sidste Hjul i Stueuhrets Slag
værk, som indgriber i Vindfangsdrivet og omdreicr 
Vindfanget........................................................ 371

Arnold's frie Chronometer- eller Cirkel-Gang. . 95.

Astronomiskt Penduluhr, Stueuhr med Se- 
cunder uden Slagværk med Compensationspendul, 
anvendes som Tidmaaler paa faste Observatorier 
og som Proveuhr i Uhrmagcrværksteder ... 42.

Automatiske Bevægelser ved Uhre .... 171.

Belysning, Uhrskivcrs om Natten........................158.

Berthoud, Ferdinand, hans Fordeling af Hjul 
og Drivendernes Antal i et L-pindeluhr 69, til-
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ombringer Chronometrets Zsochronisme ved at vælge 
en sig tilspidsende Spiral (en fouet) . . . . 110.

Beskytter (parachute), en Jndretning ved Uroens 
overste Taphul eller Kloben, hvorved denne kan 
fjæbre sig noget, faa at ved UhretS Fald man min
dre udsætter sig for at bryde Uroens Tapper.

Boden, Uhrplade; Store Boden, Storplade i Stue- 
uhret 23, 27, i Lommeuhret...........................63.

Bo denhjul, rt Mellemhjul i UhretS Gangværk; 
store Bodenhjul eller Minuthjul, det Hjul, som 
i Stueuhret fslger paa Valsehjulet, i Lommeuhret 
paa Snekkehjulet eller Fjerderhuushjulet, og som 
gaaer een Gang rundt i Timen, altsaa fører Mi
nutviseren 30, 61; lille Bodenhjul, kaldet fortrin- 
ligviis Mellemhjul, felger paa store Bodenhjul 30, 61.

Bornholmske Uhre  4, 23, 177.

Bor-Chronometer, stort Chronometer eller Ss- 
ubr, indfattet i en Kapsel (box) og ophængt i 
Slingreboiler..................................................106.

Breguet, hans Construction af Cylinderuhrc 71, 
hans Compensator 99, udelader Snekken i Chro- 
iwmetrct 104; hans Observationsuhr . . . ♦ 115.

Cabinetsuhr, fc Reiseuhr.

Cadratur, den Deel af Lommeuhrcts Rcpcteerværk, 
som ligger under Skiven (cadran) og bringer Ham
rene til at slaae det rette Antal Slag. . 120, 125.

Chronometer, i Almindelighed Tidmaaler; Or
det bruges dog udelukkende om Fjcrderuhrc med 
compenserende Uro og isochron Spiral af saadan 
Roiagtighed, at det har en muligst regelmæssig 
Gang, saa at det angiver Tiden uforandret, om 
det enten til Soes eller Lands flyttes fra Sted til 
andet; ogsaa kaldet Tidbevarer (time - keeper), 
Længdeuhr, Souhr 104, dets Regulering. . . 111.
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Cirkclgange,.den Art frie Gange, som nuomstun- 
der almindcligen bruges t Chronomctrct, saalcdes 
kaldte af en flad Cylinder, der er anbragt paa 
Uroens Arel, ogsaa kaldte Fjædergangc, fordi 
Ganghjulet udloscs ved en spændig Fjædcrs Virk
ning  

Compensation, Middelet, hvorved den afvcrlende 
Temperaturs Virkning paa Regulatoren gjores 
uskadelig; ved Pendulet 49, ved Lommeuhret . .

Compensationspend u l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compensations - Uro

Compensator, Breguet's

CompcnserendeMasser, Metalmasser, anbragte 
paa Compensations-Uroen, som fores ved Varmen 
ind mod Centrum, ved Kulden ud fra samme . .

C o myte ur, Tæller, et Uhr, som har et lydeligt 
Secundstag, og som anvendes i Observatorierne ved 
Iagttagelser med Jnstrumenter, der staae saa langt 
fra Penduluhret, at sammes Slag ri kan heres.

Cylindergang, den i Lommeuhre incest brugelige 
Hvilegang, saaledcs kaldet efter en indflaaren Cy
linder af Staal eller Rubin, hvori Ganghjulets 
Tænder afvcrlende træde ind

Cylinderuhr, Lommeuhr med Cylindergang . . 

Datum, hvorledes Uhrct bringes til at vise samme 

Dent anvender Glas til Spiraler  

Dobbelthjulsgang (échappement duplex), en 
ufri Hvilegang med dobbelt Ganghjul, opfunden 
af Dutertre, anvendes nuomstundcr ofte i danske 
Lommeuhre  •

Dobbelthjuls-Cirtelgang, en fri Gang, med 
dobbelt Ganghjul opfunden af Urban Jurgensen

92.

98.

49.

102.

99.

103.

73.

71.

40.

110.

84.

95.
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Dobbeltlcd, Hooke's, tjener til i Taarnuhret 
ar transportere Bevægelsen til Viserne . . . . 157.

Dutertre opfinder Dobbelthjuls-Hvilegangen . . 84.

Earnshaw's Gang 92.

Echappement, se Gang.

Fabrikuhre, Uhre, som forfærdiges ved en fabriks
mæssig Fordeling af Arbejdet til hoist billige Pri
ser, saaledes især Lommeuhre i Schweiy . . . 183.

Faldet, Ganghjulets Spring en Tand frem . . 83.

Fj ædergangc, se Cirkelgange 92.

Fjæderen, den sammenrullede store Fjæder, hvis 
Spændkraft afgiver Drivkraften i flere Uhre, for- 
trinligviis i Taffeluhre og Lommeuhre.... 13.

Fjcederhuset, den cylindriske Kapsel, hvori Uhrets 
Drivfjæder er indesluttet, og som omdreies af denne.

Flsitcvcrrker i Uhre 170.

Friis, MechanicuS, Taarnuhr i Fruekirke . . . 159.

Gang, Echavpement, den Deel af Uhret, der er Mel
lemleddet mellem Hjulværket og det regulerende 
Pendul eller Uroen, hvorved altsaa disse modtage 
Paavitkning af Drivkraften, og omvendt virke ved 
deres Sving hemmcnde, saa at Uhret ikke lober af, 
men holdes i jævn Bevægelse; Penduluhrets Gang 
10; trange forLommeuhre 78; Gange med eens- 
formig Kraft 108; Uhrets daglige Afvigelse fra 
24 Timer

Gangdrivet, Drivet paa Ganghjulcts Arel . . 62. 

Ganghjulet, det sidste Hjul, som standses ved Re
gulatorens verlende Bevægelse 10, 29.

Gangværket, den Deel af Uhrets Hjulværk, ved 
hvis Bevægelse Uhrets Visere omdreies, altsaa for-
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Gaffel, Len Deel af Gangen i et Penduluhr, som 
med sine to Grene fatter om Pendulet og saaledes 
decltager i dettes Bevægelser 29, i den frie An
kergang for Lommeuhre, een af dennes Dele . . 89.

Gestel, Uhrets to Plader, der forenes med Pillerne, 
og hvori Hjularlcrnes Taphuller anbringes.

Gentleman-Chronometer, en ogsaa hos os brugelig 
Benævnelse for det Chronometer, som i sit 
ved at være lille og fladt, ligner aldeles et sæd
vanligt nyere Lommeuhr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113.

Glas har kun ringe Udvidelse, anvendes derfor til 
Spiraler 110, og til Penduler 139; Uhre, hvis 
Hjul cre af Glas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.

Graham, hans Anker-Hvilegang for Penduluhre 10, 
hans Qviksolvpendul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.

Grande sonnerie, stort Slagværk i Lommeuhre, 
som af sig selv under Uhrets Gang flaaer og ved 
hvert Qvarteer tillige angiver Timerne . . 21, 120.

Hagegang, tilbagevigende, et Slags Ankergang i 
simplere Penduluhre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.

Hammerfjcrderen i Rcpetecrvcrrket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128.

Hikken, den Lyd, som hores kort for Zimeflaget, i 
det Hammeren falder fra Klokken . . . . 18, 35.

Hjulværk, Samling af Hjul og Driv, hvorved i 
Uhret enten dette, formedelst Drivkraften, bringes 
til at vise Tiden, eller angiver samme med Slag;
i StueuhrctS Gangværk 30, i dets Slagværk 38, 
i Lommeuhret 62, 69, 76, i Lommeuhret meddele 
Secunder 11 f, i sammes Repeteerværk 122, i Taf- 
feluhrets Gangværk 141, i sammes Slagværk. . 143.

Huyghens anvender forsi Pendulet som Regulator 3, 
angiver Snoren uden Ende, hvorved Uhret gaacr
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under Optrerkningen 48, lærer, at det cycloidiske 
Pendul er ligctidigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52.

Hvilegange, den Classe af Uhrgange, hvor Gang- 
hjulet ester Løftningen træder en foie Lid i Hvile 82.

Hælen (le talon) i Rcpeteerværkct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.

Hængeboilen (Pendant), den Ring, hvori Uhrct 
ophænges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.

Jndgribning, Berøring af Tænderne i Hjul og 
Driv, hvorved disse virke paa hinanden.

Jndtrykkeren (le poussoir) i Repetcerværket, ben 
Stang, der udgaacr fra Pendanten, og som ved 
at trykkes, virker paa Stjerten og Repeteerværkets
øvrige Dele . . , . ;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.

Zsochronisme se Ligetidighed.

Jo vi labium, Maskine, opfunden af Romer for- 
at vise Jupiter-Drabanternes Stilling . . . . 174.

Jurgensen, Louis Urban, anvender bornholmske 
Værker til Taffeluhre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.

Jurgensen, Urban, hans Regler for Tidens
noiagtige Udmaaling ved Uhre 51, hans Middel 
til at vedligeholde Pendulets Svingninger ligestore 
53; anvender den ufrie DobbelthjulS-Hvilegang 84, 
hans frie Dobbelthjulsgang 95, udelader Snekken i
Chronometrct. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 104.

Klobcn, det Stykke, hvori Pendulet ophænges 29, 
eller den ofte sorzircde Plade eller Steg, hvori 
Uroens overste Taphul er anbragt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.

Klokkespil, anbragt ved Uhre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.

Knoppen, Panden for Urociis Tap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.

Klonhjul, Hjul med oprctstaaende Tænder, liigt 
det, som i store Maskiner- kaldes Kamhjul, fore-
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kommer i Spindeluhret, hvor Stighjulet stal have 
en Bevægelse, lodret paa de ovrige Hjuls ... 60.

Kjer den, forener Fjæderhuset med Snekken 56, i 
Repeteerværket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Kjoederullen, Tridse, hvorom Kjceden i Repeteer- 
værket er viklet 126.

Kalendarier, Uhre, som angive Kalenderens Uge- 
og Festdage. . - . . . . ... 175.

Kapsel; Værket i Lommeuhre dcrkkes oste med en 
tynd Metalkapsel, hvori anbringes Huller for at 
optrække og stille Uhret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.

Kyhl, H., hans patenterede Piedestaluhre . . . 14(i.

Le Roy, Pierre, bevirker Ligetidigheden ved at give 
Spiralen en bestemt Længde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109.

Ligetidighed, Jsochronisme, den Egenffab ved 
Regulatorens Sving, at, enten de ere store eller 
smaae, de forcgaae i lige Tid, Pendulets 52, Uroen 109.

Lill ev lad en, Gestellets Plade, fom fastgjsres til 
Pillepladen, ved at stikke Pillerne gjennem sammes 
Huller og indstikke Stifter i Pillernes Huller; i 
Stueuhret 23, i Spindeluhret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.

Linbsen, den tunge Vægt ved Pendulet, der er 
dannet som en Cirkel, men tykkere i Midten end 
mod Randen, som er starp ....... 12.

Lommeuhr (montre), Uhr med Fjæder og Uro, 
fattet i en flad Kasse med Hængeboile, saa at det 
er stikket til at bæres i Lommen 14, 54, forbe
drede Lommeuhre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.

Lunarium se Tellurium.

Længdeuhr, saaledes kaldes Chron »metret, fordi 
det fortrinligviis tjener Geographen og Naviga- 
tsren ril at bestemme Længdeforskjellen mellem 
Stederne paa Jorden.
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Løftningen, Virkningen af Ganghjulet paa Gang
delene, der er forenede med Regulatoren, og hvor
ved denne holdes i Bevægelse; ved Lommcuhrets 
Gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.

Mas ser, tunge Metaldele ved Chronometrets Uro, 
deels regulerende, for at bringe den til at gjsre 
det rette Antal Sving, deels compenserende . . 103.

Mellemhjul, overhovedet eet af Hjulene mellem 
Valschjulet eller Fjædcrhuushjulet og Ganghjulet, 
Benævnelsen anvendes hyppigst i Stedet for lille 
Bodenhjul, altsaa for det Hjul, Ler ligger imellem 
Minuthjulet og Hjulet nærmest Ganghjulet . 29, 65.

Middag, sand, det Klokkeflet, da Solen er i Syd 
eller culminerer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191.

Middagslinie, en ret Linie, der paa et vand
ret Plan ganer fra Syd til Nord, og hvori Skyg
gen af en lodret Stift altsaa falder, naar det er 
sand Middag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.

Mid del tid, den jævne Lid, hvorefter Uhrcne sæL- 
vanligen rettes, men som afviger saamegrt fra 
sand Soltid, som Tidscrqvationen udgjsr . . . 191.

Minutdrivet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.

Minutroret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.

Mudge, Thomas, opfinder den frie Ankergang . 91.

Musikuhre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168.

Nurnberger-Uhrc, saaledes kaldes de simplereUhre, 
som forferrdigeS i Schwarzwald og hvoraf flere Dele 
ere af Træ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.

Nogle see Uhrnsglc.

Notsen, en Aægtslang i Stueuhrets Slagværk, som 
fører Rækken for hvert Slag tilbage .... 36.

Notshjulet, Hjulet i Stucuhrets Slagværk, der 
forer Notsen rundt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.
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Side.

Observationsuhr, Secunduhr, som anvendes til 
Observationer og ofte Lerfor er særskilt indrettet 114.

Ophængning, Pendulets, enten i Kniv 49, eller 
i Fjædcr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.

Optrcrkningen, Uhrets, fleer ordentligviis ved en 
Nogle, som paastikkes Optræksfiirkanten; ved Sno
ren uden Ende 42, Uhrets fortsatte Gang under 
Optrækningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44, 56, 105.

Oscillationscentrum, se Svingningspunct.

Palen, en Sværkegle, som i Repeteerværket holdes 
ind mod Stjernen og hindrer dennes Bevægelse 126.

Pantographiskt Uhr, Anm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173.

Papiermache, Uhr af samme ...... 147. 

Parachute, se Beskytter.

Pendulet, forst anvendt af Huyghens som Regula
tor for Uhret 3, dets Forbindelse med Gangen 10, 
legemligt og mathcmatiskt 46; Compensationspeil'
pendulet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.

Penduluhr, astronomiflt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.

Perpcndikel fee Pendul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

kerpetuum-mobile-Uhre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ 72.

Perrelet's Odservationsuhre med to Secundvisere 118.

Petite sonnerie (lille Slagværk), i Lommcuhret an
giver ikkun Qvarteerslagene, uden at repetere Timerne 21.

Piedestaluhre, ftørre Uhre, som have Udseende 
af en Piedestal med et Taffeluhr, men hvor Piede
stalen skjuler Lodderne og PcndUlet. . . . . . . . . . 146.

Piller, stærke korte Stænger med Bryst, som ud- 
gaae fra Storpladen gjcnnem Huller i LilleplaLcn 
og saaledes bære denne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 63.

Pillepla-k, se Storplade.
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Planetarium, Massine, der viser Planeternes Be- 
vægclse omkring Solen  

Potens eller Contrakloben, den Deel, hvori Uroens 
nedcrste Tap gaaer  

Prsveuhr, Regulator, Uhr, som i Uhrmagcrværk- 
stederne tjener til de andre Uhres Regulering, al- 
mindeligen af samme Jndretning som det astrono
miske Penduluhr  

Qvarteerrækken, den Deel af Cadraturen i Re- 
peteeruhret, som frembringer- Qvarteersiagene . .

Qvartcer-Slagværk i Taarnuhret . . . . 

Q varteersn eg len i Repeteerværket, den Deel, som 
bestemmer Qvartecrslagenes Antal . . . . .

Q v i k so l v p e n d ul e t, Graham's Compensationspendul 

Regulatoren, det Middel, hvorved Uhrets Bevæ- 
vægelse bliver jævn, 'enten Pendul eller Uro 13, 
ogsaa stundom benævnes saaledes Proveuhret, hvor
efter andre Uhre reguleres.

Regulerende Masser ved Chronometer-Uroen, 
hvorved denne bringes til at fuldbyrde i en given 
Tid det for samme bestemte Antal Sving. . .

Regulering af Chronometre

Reisependuluhr, et astronomiskt Penduluhr, ind
rettet til let at nedtages og atter opsættes. Pen
dulet er ofte kun til halve Secundcr og maa beskyt
tes under Transporten, saa al det ikke forandrer sig.

Reiseuhr, Uhr med Fjcrdcr og Uro, Log ftørre end 
Lommeuhret, oftest med fuldstændigt Slagværk eller 
Repcteervcrrk .... . . . . .

Repeteerfjædren, den Fjeeder, som ved et vil- 
kaarligt Træk udleser Slagværket i Stueuhret 35; 
Fjcrdren, som driver Repeteerværket i Lommeuhret, 
naar Stjerten optrockker samme

Side.

174.

66.

43.

127.

62.

128.

49.

103.

111.

147.

121.
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, Side.
Rep etc er »hr angiver, naar der vilkaarligrn virkes 

paa samme, ved Slag Timerne og Qvartererne 21, 120.

Repetcerværk i Lommeuhret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 21.

Rids, Tegning af Delenes Stilling i ct Uhr . . 68.

Rokkeren, en Arm, som fører Stifterne, der om
fatte Spiralen, nærmere eller længere fra Spiral- 
holderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 73.

Rokkerhjulct, en Tandbue, hvorpaa Stifterne, 
som omfatte Spiralen, ere anbragte .... 68.

Rokkcrskiven, inddexlt Cirkel, som angiver Be- 
vecgtlsen af Rokkerdrivet, som indgriber i Rokker- 
hjulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68.

Rokkerværket, Indretning, hvorved Spiralen for- 
kortes eller forlænges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67, 73.

Rullerne i Cadraturen, de Tridser, hvorom Kjffden 
gaaer, altsaa Transportrullen og Kjæderullen . . 126.

Række, Bue med Hager eller Tæuder bestemmer 
Antallet af Slagene i Stueuhrets Slagværk, 20, 34.

Reckkcfsreren, Tand, som bevæger Timexerkken i 
Repeteerværket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 127.

Rækkeha gen i Stueuhrets Slagværk .... 34.

Romer, Ole, bruger Penduluhret ved astronomiske
Observationer 4, hqns Zovilabium .. . . . . 174,

Sanduhret. Timeglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I.

Sangværker, se Klokkespil.

Schwarzwald, Fabrication af Uhre der . . . 42.

Secunduhr, Uhr, som viser Secunder; Lommeuhr 
med hele Secunder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.

Skeletuhre, en Art Taffeluhre, hvor Værkets hele 
Indretning kommer til Syne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.

Lkildcriuhrc, en Art Uhre, anbragte i cn malet
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Side.

Prospect, hvor findes et Klokketaarn o. Lcsl., ofte 
cre paa samme automatiske Figurer.

Slaghjul, store, i Rcpeleeruhret........................ 121.

Slagskiven............................................................. 15.

Slagværk 15, stort Slagværk (grande sonnerie)
i Lommeuhret, som med hvert Lvartecrsiag gjentager 
Timen, modsat lille Slagværk (petite sonnerie), 
der siaacr kun Qvarteer; Slagværk i Stueuhr . 33.

Sling reboiler, Dobbeltringe, hvori det storre 
Ssuhr (Borchronometrct) er ophængt, ligesom Con- 
passct............................................................106.

Snappen (la surprise) i Repeteerværket . . . 128. 

Sneglen (Staffen) i Slucuhrets Slagværk 20, 33,
Limcsneglcn og Lvarteersncglen i Repeteeruhrct . 126.

Snekken, den kcglcdannede Deel, hvorom Kjerden 
vikles, og som tjener til at udligne Fjccderens af
tagende Kraft...................................  56.

Snekkehjulet, Hjulet yaa Snekken, og som saa- 
lcdcs bliver det forste Hjul i de Uhre, som have 
Snekke.............................................................. 61.

Snor uden Ende 42, bevirker, at Udret gaaer 
under Optrækningen . ..... ................................46,

Soltid, sand, som bestemmes efter Solen, i det Sol
dagen eller Tiden fra Middag til Middag deles 

i 24 Timer ...»..........................  191.

Soluhre, Solskiver, bekjcndte i Oldtiden ... 1.

Sonnerie grande, petite, fe Slagværk.

Spilleuhre, Mufikuhre ........ 168.

Spindel, Gangdcel i de simplefte Lommcuhrc . . 60.

Spindelgang 60; dens Ufuldkommenhed ... 78.

Spiral, tynd boielig Fjæder, fastgjort til Uroen og 
decltagende med denne i LommeuhretS Regulering 14,
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cylindrisk Spiral i Chronometret; ligetidig Spiral;
Side.

tilspidsende Spiral (en fouet) . . . . - .110.

Sviralh old er ,...................................  • - 66.

Spiralrullen ........................................................ ti 6.

Spcrrfjæder, Fjædcr, som holder en Spærhage, 
Spcerkegel eller Pal ind mod Spcrrhjulet 18, 36, 55.

Sp crrhage, Hage, som falder ind i Spærhjulet 18, 36.

Spærhjul, Hjul med flraae Tænder, som kun til
lader Omdrejning i een Retning .... 28, 36.

Spcerkegel, ft Spærhage.

Stand, Uhrcts Afvigelse fra den Tid, det skal vise 194.

Stcenhullcr, udborede Stene, hvori Hjultapperne, 
især Gangdelenes Tapper gaac ...... 97.

Steg, Dele, vaaskruede paa Uhrpladcn. hvori Tap
huller crc anbragte.

Stiftegang, i Penduluhret, hvor Ganghjulet har 
ved Omkredsen Stifter ............... ......................41.

Stighjulct, Spindelgangens Ganghjul med sav- 

danneve Tænder..........................  66.

Stillingen,Stillingsværket ellerStoppervcerket 55.

Stjernen i Repcteervecrket.................................. 126.

Stjerten (cremaillére), Vinkelvægtstangen i Re- 

pctecruhrct, som optrækker samme og virker til at 
udlose Alt-eller-Jntet........................................ l 25.

Stopperværket, se Stilling.

Storpladen, store Boden, Pillepladcn, Uhtgcstellets
Hovedplade, hvorfra Pillerne udgaae, som bære
Lillcpladen . .................................... -23, 27, 63.

Stueuhre, ftørre Uhre med Secuudpendul og Lod
der, almindcligen ogsaa med Slagværk. . . . 13.

Sving, Pendulets eller Uroens Bevægelse frem og 

tilbage.
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Side.
Svin gningspu net, Pendulets; det Punet, hvori 

hele Pendulets Vægt maa tænkes sammentrængt 
yg hvis Afstand fra OphængningSpunctcf bestem
mer Tiden af et Pendulsving.

Taarnuhrc, ftørre Uhrx, som anbringes alminde
lig i offentlige Bygninger, især Kirketaarnc . . 149.

Ssuhr, Benævnelse paa Chronomctret, forsaavidt 
det især tjener den Søfarende at bestemme Lang
ben til Soes.

Taffeluhre, Uhre af Middelstorrelse med ct kort 
Pendul og med Fjæder ........ 138.

Tandhjul, Hjul, hvis Tænder indgribe i Driv, og 
som forplante Bevægelsen ....... 7.

Tellurium ellerLunarium, Maskine, fom viserMaa- 
nens Gang om Jorden...............................  174.

Tidbevarer (time-keeper), se Chronometer.

Timehjul, Hjul i Verelvcrrkct, forbundet med Time- 
roret ..... .........................................  32.

Time-keeper (Tidbevarer) engelskt Ravn paa Chro
nometer.

Timeror, Timehjulets Rsr, som bærer Timeviseren 32.

Tonefj cedre, Fjædre, som anbringes i Stedet for
Klokker i Slagværket, ogsaa i Musikværker . . 170.

Toncstængcr, lydende Stænger, som træde i Ste
det for store Klokker . . . . . . . . . 157.

Transporthjul, et Mellemhjul mellem Fjædcr- 
huushjulet og Minuthjulet; i Taffelubret . . . 141.

Transportværk ved Taarnuhcet, Let Hjulvcrrk, 
hvorved Viserne forbindes med Gangværkct . . . 157.

Trotteuses (Travgccngere) fra nst Benævnelse paa 

Spindelus'« med Sekundviser.......................... 69.

Trcruhr, Stueuhr, hvori Hjulene ere af Tra, som
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Side, 
forfcrrdigcs i Schwarzwald og gaae i Handelen 
under Navnet Nurnberger-Uhre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.

Udlosning, en Deels Frigjorelse, saa at Len træ
der i Virksomhed, især i Slagværket.

Udlssningsarm, en Vægtstang i Stueuhrets Slag
værk, hvorved dette udlejes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Udschcnklede Hjul, saadanne, hvor Hjulfladen er 
udskaaren, saa at enkelte Radier ikkun ere tilbage, 
eller ogsaa for at tilvejebringe Ligevægt mod tunge 
Dele, en Side er udskaaren; f. Er. VerelvcerketS 
Hjul under Viserne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.

Udsvingning, Uroens, forebygges ved cnUdsving- 
ningsstift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.

UdsvingningSstift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.

Uhrns glcn stikkes paa Optræksfiirkanten, naar Uhret 
ftal optrækkes; kan forsynes med Spærværk, saa at 
man ikke flader Uhret ved at drcie forkeert om. . 197.

Uroen regulerer i Forbindelse med Spiralen Lomme- 
uhret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 59.

Valsehjul, Hjul anbragt paa Stueuhrets Valse 
og altsaa det forske Hjul eller Drivhjulet i samme 28.

Vanduhr, en Art Timeglas med Vand.

Velle, en i Uhrmagerværkstederne almindcligen brugt 
Benævnelse for Hjularlerne.

Vereldriv, Driv, anbragt paa Verelhjulets Arel, 
hvilket forcr Timehjulet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32.

Ver el hjul, Hjul i Verelværket, hvori Minutdrivet 
indgriber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.

Verelværk, det Hjulværk, som bevæger Biserne 10, 31.

Vindfang, flad Metalplade i Slagværket, som sæt
tes i hurtig Bevægelse ved sammes Hjul og laa- 
ledes bringer Slagene til med lige Mellemrum at 
W Paa hinanden.
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• Side.

Viserværk se Verelvcrrk.

Vulliamy, hans Bemærkning over Taarnuhre . . 164.

Vcckkeruhre, saadannc, der have en Jndretning, 
hvorved til et fastsat Klokkeslet en stærk Stol frem

bringes .............................................................lhf.

Wagner, hans Construction af Taarnuhre . . . 164.

Zamboni'S Ssiler, anvendt til at drive et Uhr 173.

Mqvati on, TidSæqvation, det Antal Minuter og 
Seeunder, fom flat lægges til sand Soltid, for at 
erholde Middeltiden..........................  191.

Wq vations-Uhre, Uhrc, indrettede til at følge 
sand Soltid.................................................. 191.
















