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I.

Indledning.

tz. *•

UopsGttelige Forretninger noder Mennesket 

ofte ti! at sætte Ssvnen en bestemt Skranke. 

At overskride denne Skranke giver, ikke sielderit. 

Anledning ril mangehaande Fortmdeligheder. 

Ethvert Menneske sEttes dog engang i den Nsd- 

vendighed at forlade Sengen ti! en bestemt Tid, 

paa visse Dage, saavel hjemme som paa Reiser; 

men hvor ubehageligt det da er, naar Tiden fon 

soves, behever seg vel ikke ar berøre videre. At 

lade sig vaagne 6if Vcegtere, eller andre Folk, er 

forbunden med mange Vanskeligheder; derudes 

opfylde disse Folk just ikke altid deres Pligt som

A 2
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sig bsr. I Betragtning heraf var Opfindelsen 

af Voekkeruhre, der, paa en bestemt Tid, uop

hørlig flog paa en Klokke, og derved vakte og 

muntrede den Sovende, sikkerlig meget kioer- 

kommen.

§■ 2-

I det fjortende og femtende Aarhundrede 

gaves der allerede Voekkeruhre, hvilke man, iscrr 

antraf i Klosterne. Et eget Hjulvark stod i For

bindelse med de store Uhre, der, ved deres be- 

vcrgende Kraft satte paa en bestemt 

Tid — hiint Hiulværk i Bevægelse og lob det 

virke paa en Klokkehammer. Fra det sextende 

Aarhundrede af, forbandt man denne Vcrkker med 

endnu kunstigere Indretninger, (Vorrichtungen) 

for Exempel med saadanne, der virkede 

saaledes: at, strap efter Udlosningen, (AuslL* 

sung) Hammeren ikke alene flog paa en Klokke, 

men at der ydermere blev flagen Ild og kys 

tændt.

§ 3-

I Begyndelsen vare blot store Uhre forsyne, 

de nteb Voekkerindremiug. Fersi mod Enden af 

vet syttende Aarhundrede ndfandt man Middel 

ril, ligeledes ar anbringe dem iLommeuhre. Jmid, 

lertid ere Vcrkkere i Lommeuhre temmelig sjeldne; 

thi hvorvel de ndkrceve en vidtlsftigere og beko* 

sirligere Sammenfletning i disse smaa Mafliner,



5

er den Larm de frembringe dog ikke tilstrækkelig 

' eller stærk nok, og, endffiondt de, især fra Mid

ten af det attende Aarhundrede, ere betydeligm 

forbedrede af den frauffe Konstner le Pante, faa 

. ere de dog, med Hensyn til Brug sornVoekkeruhre, 

ikke blevue befundne synderlig brugbare.

§• 4*

3 Asret 1796 kundgjorde jeg et Par Opfin* 

delser formedelst hvilke man, ved en meget simpel 

Mekanisme og med liden Bekostning, kunne lade 

sig vaagne vedHjelp af ekhvert Lommeuhr- 

Disse Opfindelser vandt megen Yndest. Senere 

hen foretog jeg betydelige Forbedringer heri, o- 

i denne forbedrede og mere udvidede Skikkelse er 

det, jeg paa ny fremlægger Samme offentligen.

Egentligen bestaaer Opfindelsen i to Slags 

Vækkere, som af ethvert Lomrueuhr kan (netted i 

Aktivitet. Ved ben ene Slags Vækkere vaagneS 

den Sovende formedelst Larmen af en Hammer 

der uophorligrn og lydt flaaer paa en Klokke; 

ved den anden Slags, formedelst en stoerk trek

kende Bevægelse i Armen eller Benet. Ethvert 

af disse Slags kan ndlsses, enten af Lommeuh« 

rets Timeviser eller Minutviser. Saa tydeligt 

jeg formaaer, vil jeg nu beskrive disse VoekkereS 

Mekanisme.
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II.

Bestridelse over det Vcekkerapparar hvor 

Udlosningen sseer formedelst Timeviseren

§• 5-

Paa er Dndt A A (Zig, i) der er 8 Tom

mer lange og z Tommer bredr, er fastgjort el an, 

der Brædt B B i en ret Vinkel, der er ligesaa 

bredt, men ikkuns 4Tømmer langt, saalrdes: at 

naar A A bliver hcengr perpendikulær paa Vreg* 

gen ved Sengen, L K da er i en horizontal 

Retning. En, f Ex. af Blek forfserdiget Kloden 

C C er fastgjort paa Brædlet A A med ©fruer 

eller Stifter. Denne Klobes indre Længde kan 

Nære 24 Tommer, og indere Bredde 2 Tommer. 

Efter dette indere Rum retter sig Stighjulek E E 

i Lcengde og Hsrde, saavelsvm dets Spærhjul og 

Snor-Rulle (Rolle).

§. 6.

Stighjnl og Rnlle kan forflsrdiges af Tr«; 

Stighjulets TENdsr (13 i TallrO ere savdanne, 

de (see Fig. 1) Man kan ogsaa ret vel betjene 

sig af en Skive, og paa dennes Flade, nær ved 

Randen, indflaae ligesaamang?, lige lange, Me« 

talstifter, i ett koncentrisk Cirkel, i Ugelang Afstand 

fra hinanden. Ler da gisr samme Tjeneste font 

Trenderne. For dem iscer, som der vilkelige Sligt
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hjul falder før vanskeligt at forfeerdige, er denris 

Maade rurmmere. Rullen e stikkes paa Stig- 

hjulsaxlrn og drives om samme. En Stift, dek 

er stukken bag ved den, sætter dens Spillerum 

Grændser- Paa Stighiukets bagesie Deel f er ind- 

ffaaren straa Tander, i hvilke, formedelst eit 

Fjeder, en Hage griber ind. Fjeder og Hage Le, 

hsver blot at beftaae af et eneste Stykke krum- 

bsiet Staaltraav, og isiedet for de ffraa Tien

der, behover den bageste Flade af Stighjnlet blor 

at indeholde er Par Fordybninger L hvilke den 

elastiske Traad griber ind ved Rullens OmdreL* 

ning- Formedelst en saadan Spcrrrere (Ge- 

sperre) kan Nullen omdreies ester Retnin

gen ex; men derimod efter Retningen e y ikke 

anderledes end fom saavel med Stighjulet font 

hele Indretningen E E. Den forreste Tap as 

Stighjulsaxlen lsber i en paa A. anbragt Steg 

D; den bagesie Tap i Hullet A paa Kloben C C.

Paa en endnu simplere Maade kan man 

fastgiere en lang fremstaaende Tap i A A 

ved D, og gjennembore hele Stighjulsindretnin« 

gen cylindrisk, i Midten og efter §«ngden, fsr 

saaledes at stikke den hele Indretning paa Tap- 

pen, paa hvilken den, formedelst en bag til an* 

bragt Stifte, holdes fast.
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§. 7-

Srighjulet griber ? Spindelens b c Larver 

4 d. Spindel og kapper kunne files af er Stykke 

Jern, saaledes: at Lapperne komme til at uh, 

gjske en rer Vinke! eller vel og tu Vinke! af 100 

Grader mod hinanden. — Spinde ens nrderste 

Tap lober nede i Taphullet b; svenkil gaaer 

Spindelen tz s en nem cn Aabning c, l hvilken man 

ffyder den ind fra Siden, og derpaa kikflurrer 

Ssdeaadningm med en Messingeraads Fjeder'. 

Svindelens Forlcengelse c g bærer, oppe ved g, 

Hammeren, der er af Jern, nnar mail gjZr Brug af 

en Meralklokke- men derimod af Træ, na av man 

betjener sig af en Glasklokke eller og er passende 

Glas.

Formedelst Skaa'traadsbsiien h h bliver 

Klskken fastgjort ril Brædier A A.

Hammeren faaer mere Sving og virker kraf

tigere paa Klokken naar den vvZrsie Deel af c g 

Har en knædanner Deinillg.

§ 8-

Omkring Rullen e bliver slagen en Snor, i 

hvilken, (ifølge den Retning, efter hvilken Spær- 

reren holder Rullen fast paa Srigbjulel) hænges 

er Lod y- Den anden Ende af Snoren bærer 

en lille ModbEgt x. Trækker man i Snoren ved 

x saa dreier Rullen sig om efter samme Retning 

Yg Lodder y siiger i Mim. Spsrreren hindrer
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at Rullen ikke, i modsat Retning, kan dreie sig 

om Eughmiet, og som Fslge heraf kan Lodder 

y heller ikke synke eller lsbe ned igien- Dette 

sidste var ikkun da muligt, naar saavel Slig

hjulet som Rullen, begge væltede sig omkring ef- 

ter rens Retning- Synkningen eller Nedlvbuin« 

gen af det i Hsiden trukne kod, og Hjulets E E 

Omdrejning, skulle pludselig paafv'ge, naar ikke 

Spindelen med dens Lapper hindrede samme. 

Skighjulets Tænder mede en Hindring i disse 

Lapper og rnaa kaste dem afvexlende frem og kil- 

beze, naar E E formedelst Lodders tyngende 

Modstand (Zng) skal dreie sig omkring. Ved 

Spindelens Frem- og Tilbagegang bevæger Ham- 

nifien G sig ligeledes frem og tilbage, og staaer 

uøphmkig saalænge paa Klokken, til Lodder y er 

asisbek.

Spindelen b g behsver ogkaa blot ar bestaae 

af en Staattraad der ved 6 d er bøiet til lappe- 

dannede Dele, snaledes- at den kan kastes frem 

og tilbage af Srrghjnlet. Har man isteder for 

Stighjnlet en Skive med Stifter, forn i foregael

ende §. 6 er beffrevru, faa kan man let træffe 

Traabens ^sining saaledes, ar Stifterne, asvex« 

leude kaste den frem og tilbage,

§ 9-

Nu ru »er der v«re en Indretning hvdrved 

det optrukne Lsd y’, i en bestemt Tid, hindres i
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tit aflsbe og Stighjuk, Spindes. Hammer«samme 

Tid standses t deres Bevægelse. Ti! den Ende 

sindes der en lodret Stift I paaStighjulers run

de Flade. Paa Brædter A A er fastgjort en runt) 

Lap 1 m, i saadanStilling,atom densEnde 1 la

der fig en tynd, omtrent 5 Tommer lang, Udlosr 

nings-Arm brvæge op og ned; paa denne Arm kan 

1 k være sex Gange lcengere end I L Man kan 

vgsaa anbringe denne Arm paa en anden Maade: 

xn 1 kan være en bevægelig Axel eller er Stykke, 

nogenledes tykt, Staattraad, hvis Tapper lsbe i 

Hullerne m og 1. For Tappen 1 bliver drt nsd- 

vLUdigr at anbring? en lille Kloben (blot en bsiet 

Staaltraad med et Hul). Paa forbersrte Maai 

de bliver altsaa Udlssningsarnien L k Kukke« 

gtennem et, paa Aplen 1 m, anbragt Hul.

Naar nu Loddet 7 er optrukket, saa ffyder 

rnan Udlosningsarmens Ende L hen paa Stig- 

hjUleks Stift I. Formedelst Lodders y Tyngde 

trykkes Stiften fast mob Udlssningsarmens En

de, og Slighjulet kan ikke dreie sig omkring. 

Men der hover ikkun en liden Vægr „ Nysining 

eller Kraft til at virke paa Udlssningsarmens 

Ende k for strax at sætte den hele Arm i Bevæ, 

geise, og i det dens sversie Elided forlader Slif« 

ren I og reiser sig i Veirer, driver Loddet y Stig« 

hjulet uhindret omkring og sætter Spindelen g i 

tubsrlig Aktivitet.
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§. io.

Paa Midten af Drcedtet B B drager man 

med en Sirkel, hvis Radius er f Tomme, en 

eoncenkren Sirkel. Denne Sirkels Peripherie 

deler man i rre lige Dele, og i ethvert Delings, 

punkt borer man er Hul, for i disse tre Haller ar 

kunne anbringe, rre lige hsie, ikke lodrette, men 

udadgaaende Been. Man kan ogsaa give disse 

Fsdder den Skikkelse som H i fsrsie Fig. viser. 

Deres Hoide kan være 3 Tommer. En Sirkel, 

trukken nedersi gjenuem Fødderne, ville udglme 

ji Tømmers Diameter; en anden trukken gjen, 

nem Le yderste og overste Spidser af FsLderne 

vilde indeholde 4 dommers Diameter. Mellem 

Disse Fodder kan man lsegge sierre eller mindre 

Lommenhr^.

Forril, hen imod Randen af Brcedtet B B 

er ved M udhugget er siii'kandtet Hul, bestemt 

til en fiirkanrrt Tap M N, der i hiint Hul kan 

flydes op og ned- Oventil har denne Tap et 

Hoved N M med en horizontal Overflade. For 

tit Tappen kan blive staaende paa der Punkt man 

lyster, fæster mon en svag Messingfjeber eller en 

KorkstrilUme! paa en af dens Sidestader, der, 

ved Op« eller Nedskydningen, kan presse eller 

klemme den fastere i det fiirkarittde Hul. Ved at 

ffyde denne Tap op og ned kan N rettes saa!e» 

des- at dels Overfiade vorder lige horizontal
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med Talffivens Flade, vel at mærke efter at 

UhrglasdEkslrt er aadner- (served H A Fig. i).

§ i*-

Indretningen til Vækkerens Udlosning bli

ver anbragt oven paa N, Paa Overfladen af 

Taphovedet lægger man en fim Skaaltraad 

eller tu Naal n o som med en liden 

Friktion, kan dreie sig o tn et vist Punkt r paa ^s. 

Lader man nn ben inderste Ende r o of denne lille 

Arm være (orkere end drn yderste r n, da vil, 

efter statiske GrundsKtninger, Punktet n beflrive 

i een og samme Tid, en siorre Vei end Punktet 

o, medens Bevægelsen fleer om r. For vor Ma« 

ffine bliver denne Indretning saa meget brug

barere.

I den lange Udlssningsarms L k Sis k er 

fasigjorr en Syrraad, der begribeligen maa vcere 

længere end den siirkanrede Taps M N Asstand 

fra k. Paa den anden Ende er Sytraaden 6un« 

den i Liet af Vægten G, hvilken Vægt er egent« 

lig inker uden et lille Stykke nogenledes tykt 

Skaaltraad- I denne Sraalkraad er ved p ind

flet en Kærve eller Skure. En, omtrent 2 Lir 

nier fra Naalen n o, he; net Skaaltraad p q brin, 

ges nn, ved p, i denne Kærve, dog saaledes, at 

denSide af Vægten G, i hvilken denne lille Kærve 

er filet, viser hen mod Naalen « o, og netop be- 

r§rer den ved t; og hunger da Vægten G saale-
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des, formedelst sin K<rrve, paa Staaltraaden p q 

ved p. Ved mindste Bevægelse af Naalens En

de o henad Jill ril, afkasier Armen n r Væg ren 

G fra p q. Vægtens G Tyngde, pludselige Fald 

og Bevægelse, virker saaledes paa k at den lange 

Arm L k kommer i Bevægelse, Stiften i bliver 

fri, og Loddet y lader nu Skighjulstcenderne 

virke uhindrede paa Spindelen b g.

III.

Denne Vcrkkers Brug-

§• 12.

Jeg sætter man ville vaagnes af denne Vækt 

fere Klokken Ts. Til den Ende hænger mqn da 

AA, med det hele fuidsicendige Apparat, 

op paa Væggen, hvor man finder for godt, dog 

ikke for langt fra Sengen, og saa hsit oppe 

ak Loddet y har tilstrækkelig Hvide for at kunne 

Isbe ned- Efterar have aabnet Uhrglasdoekslet, 

lægger man Lommeuhret horizontal! mellem Fsd- 

verne H H, ffyder Tappen M N laalænge op 

og ned indtil Overfladen af Taphovedet N er lige 

horizontal! med Talffiven, og dreier nu Uhret 

saaledes mellem Fsdderne H H, til Spidsen o 

af bui ved r lagde Naal o n neiagtig besiry- 

ger Taller il  paa Talfliven- D<rpaa hcenses
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Vtegren G (som ovenfor §. n er beffreven) paa 

Sraaltraaden p q. Lodder y trcekkes op ved x 

vg den lange Udlssningsarm L k jfydes med 

dens Ende L hen paa Stiften I, og er nu, na- 

rurligviis, den hele Maffrne i fuldkommen Uvirk. 

sonched. Lømmeuhrer gaaer fin jevne Gang, 

og alt er for det forsir roeligt. Naar nu en- 

Lelrgen Timeviseren kommer til sit bestemte Punkt: 

Taller II, saa bersrer den Naalen n o ved o, og be

stræber sig for at flyde denne Neral n o bort, 

gisr det ogsaa vilkeligrn, (i hvor langsom Vi« 

ftrcns Bevægelse i svrigk end er) og gisr at 

n o dreier sig om r iji r x, og at Enden n r, 

af den titte Arm eller Naal^ afkasier den i p 

hængende Vægt G fra p q, derved bliver dm 

Lange USlssningsarms Ende k ryster og tynget 

ned efter, hvorved dens sversie Ende L begiver 

sig fra Stiften 1. Stighjulet faaer siebliktigen 

frit L§b, og virker saaledes paa Spindelen, at 

Hammeren g maa bevæge sig frem og tilbage, 

og n« foraarsager denne, ved Slagene paa 

Klokken, en vedholdende sioerk Larm.

tz i3-

Minutviseren maa uhindret kunne vandre 

hen over Enden o af Naalen n o. Til den 

Ende maa der, mellem Talflivens og Minut

viserens Spidse, være et lille Mellemrum der 

udgisr lidt mere end Naalens n o Tykkelse ved o.
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8tt dette Mellemrum Lkknn behsver at veyre 

faare lidet er noksom indlysende, især da Naa- 

len n o, der, hvor den hviler paa Talffwen, 

rnaa være yderst fiin og tynd.

I saa Henseende vil man altid (ifør paa 

et engelst Lommeuhr) kunne bsie Mi»utviserens 

Spidse saa meget opad, at den kan vandre frie 

hen overo, om endog Mellemrummet flulle vcere 

tiøget knapt.

Bræderne A A og B B kan man og la

de Mre i ts sKrffilte Stykker. Finder dette 

Sted, hunger man Brredtet^^ med dets Ind

retning paa Væggen, og stiller E B med sit 

Apparat paa et Bord. ComnmnicatSonen mel

lem begge Stykker (A A eg BE) skeer 

formedelst Sytraaden k G. Denne Indretning 

kan under flere OnislENdighcher have sine For

del« frem for den Maade hvor Dræberne A A 

og B b ere fastforbnndne med hinanden efter 

tz° 5. Hvis Vækkeren for stedse skal tjene tit 

Br»g for er og selvsamme Uhr, saa behever 

man blot, (isiedet for Brugen af Brædtet B B) 

at udhule en passende Klods, saameget, ak Uh< 

ret beqvemr kan ligge deri. Saa kan man og 

undvære Tappen M N, og isiedet for samme 

anbringe, paa Siden af Klodsen, et lille Stykke 

Lr«. Paa dette Trcesiykkes Overflade — der 

precise maa have en og samme Hside med Tal,
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stiven (seetz. 12) lægger manNaalenno somøg 

det videre hermed forbundne Apparat (Fig- I). 

Selv dette lille Stykke Trce er end ikke forur- 

denr, naar Randen as den udhulede Klods er 

hsi nok Ul at kunne være lige horizontal med 

Talffioen.

IV.

Bestridelse over det Vcekkerapparat hvor 
Udlosningen skeer formedelstMinutvijeren

§• 14-

AfForanfsrte er der begribeligen at det be

skrevne Vækkerapparat kan stilles saaledes: at 

man, hsisi vaa femMinutter nær, bestemt vaagnes. 

C: Par Mrnnlter mere eller mindre, tidligere eller 

sildigere, vi! Det nok sjeldent komme saa nsie an 

paa. Desuagtet vil det dog sikkerligen more mine 

Læsere: at jeg ogsaa kan gjsre dem bekiendt med 

enMechode, hvorefter-man kan lade sig vaaane saa 

bestemt, alder, i Tiden, end ikke maa feile et 

Minut.

§« i5-

Der hele Apparat bliver saaledes som det 

hidtil er beskrevet og isie Figur viser. Men da 

Minutviseren nu ffal virke Udlosningen, saa fleer 

der olor en liden Forandring med Vcekkerappara- 

tet. Denne Forandring bestaaer deri at Naalen
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eller den lille Arm n o falder ganske Scrt, og i 

dens Sted bliver en Stjerne (gig. 2) af tyndt 

Blek eller og af et nyt stive Korrblad, udffaaren 

i omtrent 12, lige langt fra hinanden siaaende 

Tænder, lage paa N. Denne Stjerne rnaa i 

dens Midte meget ler kunne bevæge sig omkring 

en fim Stift ved rz men Minutviseren rnaa kun

ne berøre alle Tænderne paa Stjernen som lig

ger los paa Talskiven. Blot en Tand z, paa 

Stjernen (Fig. 2,) maa være saa lang at den kan 

naae til t (Fig. 1) paa det ar den kan afkaste 

Vcegten O fra p q.

V.

Denne Vcekkers Drug.

§• 16.

Vil man f. Ex. vaagne Klokken 3 og 16 Mi

nn tt er , saa overregner man før ft hvor mange 

Gange Minutviseren, (fra den Tid af man har 

opstill Apparater) maa bestryge Let 16de Minut 

for den virkelig kommer til Kl 3, 16 Minutter. 

Jeg fætter man vil gaae til Sengs Kl. 10, og 

man da, paa denne Tid, bringer alk. Vækker, 

Apparater vedkommende, i behmig Orden, opt 

trækker Loddet y, og holder Slighjulet i Ro for

medelst Udlosningsarmens overjte Ende L paa

B
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Stiften I. Nu maa altsaa Minutviseren ferkr 

Gange bestryge det i6de Minut fer den kommer 

til K!- 3, 16 Minutter; men t det den bestry- 

ger det i6be Minut 6te Gang, maa Udlesnint 

gen eieblikligen gaae for sig.

§• i7»

Til denne Hensigts Opnaaelse dreier man fsrst 

Uhret saaledes mellem Fodherne H at det i6be 

Minut vender mod Nz øg seer Ul ar Tsenderne, 

af den om r let bevægelige Stjerne, ligger ls» 

feligen paa Talffiven. Sex Tænder fra t fjer

ner man ns den længste Tand z. Tanden i vil 

da træffe paa det »6de Minut i det Tanden 7 

ligger foran r. Kommer Minutviseren for fsr- 

sie Gang til det 16de Minnt, ffyder den Tanden 

1 bort og Tanden 2 rrceder i Stedet før hiin. 

Kommer Minutviseren anden Gang kil det i6de 

Minut, skyder den Tanden 2 videre; rredieGan^ 

Tanden 3; fjerde Gang Tanden 4, femte Gang 

Landen 5, sjette Gang Tanden 6; men før Taw» 

den 6 bliver stedt frem af Mumlviseren, maa 

Tanden - være kommen nær foran t, paa det den 

(Tanden z) i det Tanden 6 sisdes fremad (hvil

ket skeer præcise Kl. 3, 1'6 Minutter) berøm* 

Vstgten G ved t og flux afkasier denne fra p q-
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Z samme SieLlik frigjsres Stiften I fta Udws- 

mngsarmen k L f og Vækkeren er i sin fulde 

Virksomhed. Ofte kan det vare fornodenr, at 

give Stjernens Tandspidser en nsger opad frnmr 

met Form, paa det at Minutviserens Spidse ikke 

stal glide enten for let hen over eller under Stjer* 

neus Tandspidser. Saa maa man -og bære Onu 

sorg for at Friktionen, om Stjernens Bevægelses- 

punkt r, er faa ringe som murlig. Til dette 

Vcekkerapparat har jeg ofte betjent mig af et 

fladt franff Lommenhr, hvis Minutviserrsr ikke 

sad fastere paa Sees Tap end at jeg, nsesien Uden 

mindste Kraft, kunne drere Minutviseren om med 

Fingeren; alligevel opfyldte Vækkerapparattt 

bestandig og usiagtig dets Bestemmelse-,

Paa det at Minutviseren stedse kan sisde em 

hver Tand saa langt fremad ar den Lfterfslgende 

atter kommer i den foregaaendes Sted, saa 

maatte den Sirkel, som man Enker fig krukken 

om Stjernens Tandspidser, være lige saa stor 

fom Sirklen er om Minutafdelingerne paa Tal- 

jkivetU Saaledes ffulle da Opvaagningen knnne 

gaae for sig med den ovenbelovede Nsiagtighed. 

Men paa det ak man kan hjelpe sig med en og 

samme Stjerne til Uhre af fvrstjellig SMrelse, 

faa er det meget beqvemt, at man, alt ester som

B 2



agte: at afværge Vægten P fra Fald, indtil 

den visse befienrte Tid at den bor virke paa dm 

sovende Person.

§. 20.

En Arm (Hebe!) c (Fig z, der maa være 

noget breed, maa være indrettet saaledes, at dm 

kan lade sig drei? omkring Punkret g. Giennem 

g fan være stukken eir Siaaltraad, der, paa 

begge Sider, løber med deus tapdannede En

der horizontal i el Par Træplader, hvilke danne 

-en Art af Kasse (GehLuse). Armen e g maa 

veere kortere end g f, og staae endnu et tents 

insligl Stykke frem over Pladerne. Paa Ar- 

u;cn e f ligger en anden h i med dens Ende b. 

Denne dreier sig om Punktet k, hvor ligeledes 

en Staa'nraad gaaer igjennem, der, ligesom ved 

den forrige Arm, lober mellem Trcepladerue. 

Ved Armen b i maa Armen k i vet være tre 

Gange saa lang som h k. Paa denne Arms 

Ende i indflaaer man en Stifte i 1, hvilken 

bliver forbunden med en tredie Arm af Staal« 

traad 1 mz som formedelst ro Tapper o og p 

kan bevæges op og ned, og er fopiet som Figu

ren udviser. Denne sidste Arm maa ikke for, 

færdiges af alt for tykt Staaltraad og være 5 

til 6 Tvntmrr langt, I m binder mon en Traad,
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Her ledes hen til Uhrer og bliver fastgjort med 

den anden Ende paa Vagten G, Fig. i. Det 

hele paa Brlrdrst B B værende Apparat bliver 

i svrigt her det famme fem det var vrd de for. 

rige Vcekkere. Stillingen af Apparater hlivek 

vgsaa her den samme-

VII

Denne Dcrkkees nærme« Bm§^ 

§•
Det hele Apparat, Fig. 3, fasigjsr marr 

faaledes pan Væggen L Værelset at den i Snor 

ren hængende Vægt P hviler (alrsiiegt) paa den 

over Træpladen fremstaaende Deel e g. For* 

medelst Vægten P bliver ® f trykket fast til hi; 

h i trykkes fa si ri! I m, og overhovedet bliver, 

(formedelst Vægten P) alle Udlosningsarme fast* 

holdte ril hinanden. Men saafnarr Uhreks Ti

meviser (eller vg Minutviseren, naar man gjsr 

Brug afStjernen Fig. 2) ofkaster den lille Vcegt 

G Fig. i fra x g saa optsfre sig alle Udlssnings-' 

arme paa engang. Formedelst Endens m Ned- 

trykning bliver fsrst 1 °- stubt Korr fra i 1; ssm 

Folge heraf maa ogfaa k i synke, f bliver ei 

lcrngere holdr til b, s g bliver nsdrrykt, og dm
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ksrt Fald, at kunne hcetze Udlssningsarmett L 

fra Stiften I, forsiaaer sig felt). Er der nu al

tid hcrngr en Vkbgr G ved sin Kærve, paa 

enhver udspændt Sytraad, saa vil nok, naar en 

Traad enten rykkes over eller bevæges for vold« 

forne, en Vcegt G falde ned, og naar denne, 

formedelst sin Tyngde, formaner at nedirykke 

NdlssmngsarmenL Ende k, udlose SrighjUlet. 

Nu, da Loddet y kan synke frit, bliver Hamme, 

ren sak i Aktivitets og man kan nok vædde paa, at 

De uvemede, længe vedvarende Klokkeflag, give 

Tyvene aiibet at tænke paa, end opholde sig her 

længere, men at de ssge jo før jo bedre Flug

ten- At Folk i Huset tillige vaagne ved Klok. 

kclarmm og komme t Bevcegelse, er ru Selv- 

sslge.

§ 24.

Raav Apparater A A harnger noget vek 

langt fra den mistænkelige Væg, maa Vægten 

G falde paa Gulvet, fordi den ikke noksom er 

jstand kil at stramme Traaden (hvortil den er 

Lunden) i Faldet, og altsaa ikke kan nedtrykke 

Armen ved m. Derfor er der fornødent, at 

Traaden, hvorved Vægten G — i Nærheden af 

de udspændte Sytraade—hænger, falder saaledes 

paa en af de i en vis Afstand fra Gulver hørr.
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zonkale stramttrukne Sytraade, at den faldende 

Vægr G, formedelst sin Traad, formaaer ar vir- 

ke xae. Udlssningsarmene.

Fortrinligt godt og sikkert skulle det tilvisse 

være, naar der var anbragt to Apparater (AA 

Fig. i) i Huset, fra hvilke Apparater man hen

ledte Vægrene C paa de horizontal r-u^ne Sy

traade tit en eller flere Vægge. — Naar man 

blot havde anbragt Apparater A A i en Byg« 

rangs overste Etage, men ogsaa betrukken Væg

gene i de undere Etager med Sytraade. saa 

kunne r'.;an meget let henlede V<rglen G paa be-» 

res Traad, giennem smaa, næsten Umcerkeligs, 

Aabninger r Gulvet, til de undere Etager. 

Men da denne Maade unægtelig har sine Ubs- 

gvemmeligheder, saa er det rigtig nok der Bed

ste, at der i det mindste er anbragt et Apparat 

AA i enhver Elage. At man øm Dagen maa 

anvende den ringe Umage at borttag* de ud

spændte Traade, for cm Aftenen, ligesaa let, at 

anbringe dem paa dereS Sted igjrn, forstgaer 

fig af sig selv.

Ti! samme Formaals Opnaaelse ffnlle Væk

kere paa Nerser, især øm Natten i fremmede 

Værtshuse, friste en uffattrerlig Nytte. Man 

behsver blot <it hlenge Vcekkerapparattt i Nom
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siaaet at indrette egne Lirghnse, i hvilke de Hen

sovede hensættes, vg tre under Opsigt indtil man 

e-r fuldkommen overtydet om deres Dødsvished.

disse Huse ffa! en Vogter have et eget luftigt 

Værelse. Ogsaa her skulle et ligesaadan, kun 

stsrre dg virksommere, Voekkerapparat seere af 

nffatteerlig Nytte, iscer da man ikke tør venre 

at Vogteren, just til ethvert Dieblik, har eller kan 

have Opsyn med dm Dsde, og tillige: at de 

Midler man i saa Henseende har troet at kunde 

tjene ril Underretning for Vogteren endnu hidril 

vare heist ufuldkomne.

<«« 1 11














