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I December 1806 og i Marts 1807, har jeg havt den Ære, at 
forelægge det Kongelige Videnfkabernes Selfkab, nogle Betragt
ninger over Fyhres Anlæg og Indretning paa Kyfterne, , til 
Veiledning for Söefarten, med en vedföiet Fortegnelfe over de 
Fyhre, fom til fidft benævnte Tidspunkt vare anlagte, og 
hvilke af de ældre, der havde faaet forbedrede Indretninger, 
efter de Forflag og Planer, fom jeg har forfattet og havt 
den Ære at indgive dertil. At Krigen, fom forftyrrer og ode
lægger Skibsfarten, standsede al videre Fremgang i denne Sag, 
var en Selvfölge. Midlertid da Freden vendte tilbage, og Han- 
del og Skibsfart begyndte igjen at oplives, var vor, for alle 
gode Indretninger omhyggelige Regjering, atter betænkt paa at 
udvide dilfe velgjörende Indretninger.

Da Sellkabet med Bevaagenhed har, i dets Annaler opta
get disTe Beretninger*),  faa drifter jeg mig til at haabe, det 
fremdeles vilde finde Behag i at blive underrettet om det videre 
foretagne, denne Gjenftand vedkommende, med nogle tilföiede 
Bemærkninger, paa det at dille Efterretninger faaledes fam- 
lede kunde blive opbevarede.

♦) See Videnskabernes Sellkabs Skrifter Bind.
L s
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Andre Nationer have i de seneste Tider gjort höistbety- 
delig Fremlkridt med nye Fyhres Anlæg, hvortil Opfin- 
delfernes Fremgang og dille Nationers flore Midler giver faa 
let Adgang. Midlertid torde man vel, naar vi henholde os til 
Beretningerne i de sorbemeldte Afhandlinger, tillade fig at an
tage, at Dannemark var blandt de förfte, der betydelig for
bedrede Fyhrene, og forögede deres Antal.

Den Holfteenfke Canal, fom er et blandt de Anlæg 
1er udmærker den danlke Regjerings Foranstaltninger, hvor— 
ved den sydlige Deel af Nordboen faaer en directe Söe— 
famfærfel med Öfterföen, har, fom bekjendt, en meget van
skelig Indfeiling sra Veftfiden ind i Eyder Floden, formedelfl 
de sra den veftlige holfteenfke Kyft, meget langt i Soen fig 
udflrækkende flade Grunde eller de saakaldede Vatter. Der var 
vel fra langt tilbage i Tiden oprettet nogle saakaldede Baaker 
eller Soemærker paa Kyfterne; men deels fees de vanlkelig om 
Dagen paa lang Afftand, endnu mindre i diifigt Veir, og om 
Natten flet ikke. Lodfene som boede paa Landet, kunne ikke 
kee ankommende Skibe, eller medens Strömmen vare imod, 
ikke betids nok komme Riffe imöde.

Som bekjendt har man den Indretning paa Elben, at en 
Lods-Galli o th, ligger stationeret ved Flodens Indlob, faalænge 
det for Vinteren er mueligt^ faa at Lordfene kunne paa den 
Maade ikke allenefte komme betimelig ombord til de ankom— 
mencle Skibe, men Lodsfartöiet er tillige det fortreffeligfte Söe— 
mærke ved det yderfte af de flade Grunde, da det kan fees 
paa temmelig lang Afftand; Skibene kunne faaledes med Tryg— 
hed ftyre lige paa dette Fartöi, og derved tillige fikkre fig at 
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træffe det rette Indlöbningspunkt, og derhos blive betimelig for
synet med Lods, for den övrige Deel af den vanfkelige Seilads 
paa Floden felv. I Lighed hermed er der ogfaa bleven lagt etLods- 
fartöi, ved Indlobet til Eyderen, paa hvilket der tillige er an
bragt en Fyhrlygte. For Beqvemmeligheden er denne allenefle 
indrettet med Voxlys, hvilket er tilstrækkeligt, da det betyde-; 
lige Fyhr paa Öen Helgoland, som Skibene foregaaende maae 
paffere, veileder dertil. Anduver man Ey deren om Natten, 
finder Skibet faal edes, endog paa den Tid, fikker Ankerplads 
nær ved Fyhr og Lodsgalliothen, og kan efter Leilighed end 
ydermere faae Lodfen ombord.

Dernæft er der anlagt trende Lampefyhre paa Kieler 
Fjord, for Indfeilingen fra Öfterföen til bemeldte Canal, hvilke 
da ogfaa tiene dem, der ville til Kiel, Det ene af diffe er an
bragt paa Bulks Huk ved Indfeilingen til Kieler Fjord. Det 
andet paa en Baftion af Fæstningen Frideriksort, hvor Fjorden 
er snævre!! og har nogen Bugt, tilmed skyder et Rev ud fam- 
mefteds. Det tredie anviser Kanalmundingen og Ankerpladsen 
udenfor denne. Det forlte af diske, fom flaaer paahføZhs Huk, er 
tillige veiledende for de forbifeilende Skibe, fom ikke ville ind til 
Canalen eller Kieler Fjord, og i Særdeleshed for dem af diffe 
fom ville til Ekernforde Fjord, da Bulks Huk adlkiller diffe 
to Fjorde. Fyhrlampen ftaaer i en Bygning, fom da den 
holdes hvidtet, er ydermere et godt Kjendingspunkt om Dagen. 
Fyhret er med 6 argantifke Lamper og halve parabolifke Speile. 
Bemeldte Lodsgallioth og dilfe Fyhre, vare allerede indrettede 
i 1807, og alle Anltalter trufne til Skibets Udlægning og Fyh- 
renes Tændelfe , da den uventede Krig paakom. Skibet 
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blev imidlertid brugt paa anden Maade, men efter Freden 
igjen anbragt til fin förfle Beftemmelfe og Aaret efter nemlig i 
1815, blev det udlagt og alle ditle Fyhre tændte. Man har 
adskillige behagelige Efterretninger om deres Nytte, men i 
Særdeleshed om Vigtigheden af Fyhr og Lodsgalliothen ved 
Indfeilingen til By der en fra Nordföen; da man har endeel 
beftemte Erklæringer fra Skibsførere, at de fkylde allene dette 
Fartöis Beliggenhed, og den Hjelp, de have faaet af Lodferne 
fra samme, deres Skibes Redning.

I Aaret 1816, blev Siagens Fyhrtaarn ombygget og en 
Indretning med Overbygning anbragt derpaa efter famme Prin
cip, fom den belkrevne i forftnævnte Afhandling; fee Viden- 
fkabernes Selfkabs Skrifter 4de Binds 2det Hefte Pag. 47. Dette var 
det lidfte af de danlke Blus eller StccnkuLs-Fyhre, fom manglede 
denne Overbyguing eller Lygte om Bluffet. Man har de be- 
hageligfle Efterretninger om Fyhrets bedre Virkning nu, end 
tilforn, fvarende til de Forklaringer fom i omtalte Afhandling 
findes anförte.

I Aaret 1818, blev paa Stevns Forbierg, eller faakaldede 
Stevns Klint her i Sjælland, opfat et nyt Fyhr. Paa S. W. 
Hukken af Skaane, Falsterboe kaldet, var allerede et Steen- 
lculs- eller Blusfyhr; men da denne Huk ikkun er lidet over 

Miil fra Stevns Klint, faa var det nodvendigt at indrette 
Stevns Fyhr faaledes, at det blev aldeles udmærket kjendeligt 
fra det paa Falsterboe og maatte fölgelig være et Blinkfyhr.

For nogle Aar liden faaes anmeldt i de offentlige Blade 
at Mr. Lenoir, en bekjendt mathematifk Instrumentmager i 
Fa ris, havde opfundet en Forbedring ved. de til Fyhre nu i
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Brug komne argandilke Lamper med dobbelt Lufttræk, hvor
ved diffe ikke blot bleve mere oeconomilke, men tillige, som 
det væsentligfte, srembragte en betydelig ftörre Virkning, end 
de hidtil af dette Slags dertil brugte Lamper; famt at der 
var gjort FoHög dermed i Paris, som havde havt det hel- 
digfle Udsald.

Saasnart jeg faae denne Efterretning, sögte jeg naturlig- 
viis at forlkafle mig Underretning herover, * £om jeg erholdt 
ved Directeuren for Söe-Kaart Arkivet, le Depot general de 
la marine, i Paris, Hs. Excellence Hr. Vice-Admiral Rosily, 
med hvem jeg har den Lykke at ftaae i jævnlig Brewexling. 
Han havde den Godhed at forlkalfe mig nöiagtig Tegning af 
di.ffé omtalte Lamper, £amt af de parabolilke Reverberer, fom 
man var betænkt paa at bruge for Fremtiden til de franfke 
Fyhre. Da Fyhret paa Stevns lkulde indrettes, gav dette videre 
Anledning at beftille Reverbererne dertil med tilhorende Lam- 
per hos bemeldte Mr. Lenoir. Jeg giver mig den Ære her 
paa vedf’fügende- Plade, at vedf öie en Tegning af Stevns Fyhrs 
Indretning, hvoraf fees, at der er anbragt 6 parabolilke Re- 
verberer af 25 Tommers ydre Diameter, og Lampernes focale 
Distance Tomme. ■ Reverberene med Lamperne , have vi 
altfaa faaet, fra Frankerig ; Mafkineriet og alt övrigt er 
forfærdiget her. Det er det famme Uhrværk fom er om- 
talt, i Selfkabets Skrifter 4de Binds 2 det Hefte Pag. 14a, fee 
tilhorende Kobber. Hvorvel dette Uhrværk i fin Tid havde 
en anden Beltemmelse, nemlig at omdreie 7 Reverberer, men 
af meget mindre Störrelfe, og altfaa kunde drives ved en meget 
mindre Vægt, saa var Uh r værket i den afbildede Kaffe, fom 
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havde henftaaet under Krigen, fundet fuldkommen tienligt at 
bruges til de betydelig ftörre og med anden Indretning nu an- 
fkaffede Reverberer.

Man kunde her opkafle det Spörgsmaal, hvorfor jeg ikke 
paa Stevns anbragte de i fidftbenævnte Afhandling omtalte og 
afbildede 7 Reverberer med een Lampe. Det var fordi at 
Fyhret paa Stevns, maatte bringes til ftörre Virkning, og til 
fuldkommen Synbarhed, der kun fordres paa den Afftand, det i 
Henfeende til dets Höide over Horizonten kan fees fra et Skibj 
men dette kunde man ikke vente af de fmaa Reverberer og 
den DocaZ-Afltand Lampen, efter bemeldte Construction maatte 
ftaae fra diffe, hvorved Lyfet tabte i Intensitet', de mindre 
hule Paraboler give ikke heller et faa famlet eller kraftigt Straa- 
lebundt, fom de vi nu have anbragte. < ’ F!

Den af Mr. Lenoir gjorte Opfindelfe, beflod allene i, 
at han havde givet den argandifke Lampe, forti fkal bruges for 
et Reverbeer, en mindre Diameter; man havde almindelig 
brugt Lamper af een Tommes Diameter, og han forfærdigede 
dem til 6 Liniers. Det er klart at den ftörre Lampe ikke er 
fordeelagtig for et Reverbeer, i det at alle Lysltraalerne af 
de Dele af Lampen , fom ftaae udenfor Reverberets Brændrum 
ikke falde ind med tilbørlig Vinkel paa Parabolens,Overflade, 
fölgelig ikke reflecteres under den betingede Parallelitet med 
Parabolens Axe, og bidrage altfaa ikke til Lysbundtets For- 
ögelfe; men derfor fordres ogfaa, at den mindre Lampe eller 
en Lampe af mindre Diameter maa ltaae desnöiagtigere i Re— 
verberets Brændrum; forfeiles dette, er og dens Virkning 
tabt. Af den ftörre Lampe kan man vente, om den end er

■ : ■ !

■ < ' v‘ ’" - ' . '' ■. ; . . -J , ' : 
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lidet forrykket, at dog nogen Deel af dens Omkreds traf at 
være i Focus. Lyfet af en argandilk Lampe med dobbelt Luft- 
træk af mindre Diameter har upaatvivlelig mere Intensitet, end 
af en Lampe af ftörre Diameter af famme Slags. Herr Lenoir 
har derfor aldeles Ret, at de mindre argandifke Lamper vel ltil- 
lcde, ere meget at foretrække for de ftörre, da de gjöre mere 
Virkning, og have endog derhos den Fordeel, at være i For- 
bruget betydelig fparfommeligere, end de dörre Lamper.

Efter at vi havde faaet bemeldte franlke Reverberer og 
Lamper hertil, bleve de anbragte og monterede paa den om- 
talte Mafkine faaledes, fom vedsöiede Tegning viser, hvorved 
der dog var adskillige smaae Vanskeligheder, formedelst Re- 
verbercnes temmelig ulige Vægt o. £ v. Midlertid har man den 
sande Glæde, at kunne melde, at ikke faa Indberetninger ere 
indlöbne om den vækcntlige Nytte, dette Fyhr er for de til og 
fra Öflcrsöen feilende Skibe. Dette Fyhr, hvis Afftand i lige < 
Linie her fra Byen er meget nær 6 danlke Mile, fees kien- 
deligt fra Rundetaarn, endog fra lavere Bygninger. Den llöide 
over Vandfpeilet paa Klinten, hvor det ftaaer, er paa det nær- 
meste i4o Fod. Deter, fom meldt, etBlinkfyhr, og da det har 
6 Reverberer ogUhrværket er stillet faaledes, at det gaaer rundt i 5 
Minuter, saa fremkommer altfaa et Blink eller Skin hver f Minut. 
Jeg har i foromtalte Afhandlinger bemærket, at det virkelig er 
ubehageligt for den Söefarende, fom feer efter og lkal vedlige- 
holde Opmærksomheden paa et Fyhr, især naar han önfker 
eller behöver at peile det, at Mellemtiderne mellem Blinkene 
ere lange, fom er Tilfældet ved nogle af de engelfke Fyhre, 
der ere indrettede med i, 2 til 3, ja endog til 4 Minuters

Lid. Sei» pfiys, Skr. I Deel, I Hafte 1821» M
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Mellemtider. Naar man nærmer fig Stevns Fyhr paa en vis 
Afftand, vil man endog kjendeligt see Lamperne og Skinnet i 
Fyhrhufet, soruden de stærke Blink, som fremkomme hver | 
Minut*

Man tillade mig her en Bemærkning. Vel er det upaa- 
tvivleligt at i hvilket Punkt man ftaaer i Synskredfen af Cir
kelen, fom kunde omgive et saadan Fyhr, saa maa man, enten 
man er nær eller langt fra Fyhret, det er, enten Cirkelens 
Diameter, i hvilken man ftaaer fra Fyhret, er stor eller liden, 
ftedfe faae det stærke Blink at fee, naar Reverberet kommer 
lige for OicL Antager man imidlertid, at man flod 5 danlke 
Miil fra Fyhret, er Diameteren af den Cirkel, fom, naar Fyh- 
ret antages, fom Middelpunkt,, kunde befkrives, med Radius af 
5 Mile = 120,000 Alen, altfaa Omkredfen efter et rundt Tal 
36o.ooo.. Naar man dividerer dette med 180 Secunder, fom 
er Tiden hver Blink gaaer rundt i Cirkelen,, faæ er det 2000 
Alen eller 4ooo Fod, fom det reflekterende Blink af Lyfet af 
Fyhret maa gjenncmlöbe i den Cirkel hvori man ftaaer, i Tidsrum
met af een Second. Man lkulde da foreftille fig, at dette Blink 
gik faa haftigt forbi det beopagtencle Oie„ at man neppe 
fkulde kunne fee paa faadan lang Affland et faa faare lidet Blink; 
det fynes; fom det maatte flyve,, om jeg saa kan udtrykke mig, 
forbi Öiet med mere,, end Lynets Haflighed. Men Erfarenhed 
vifer desuagtet, at man paa bemeldte Affland,, naar Luften er 
figtbar ved Horizonten, feer Blinket af Reverbererne meget 
kjendeligt, fom en temmelig ftor Stjerne,, og endog faalænge 
kjendeligt, at Til- og Aftagende af Lyfet fynes at kunne bemær
kes. Vift nok, hvorvel at naar Reverberet var af den aller— 
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fuldkomnelte parabolifke Figur, saa fkulde det paraboliske Fi- 
gurrum udsende de refleélerende Lystlraaler aldeles paralelle med 
Parabolens Axe, men der er dog stedse endeel noget diverge- 
rcnde Straaler, om ikke andre, faa dog fra Lampens Omkreds 
og Sidepunkter udenfor det ftrikte Focus, og altfaa bliver der 
en lys Conus og folgelig et tiltagende og aftagende Glimt.

Jeg fagde nylig at Air. Lenoir havde forbedret Lamperne 
til Reverbererne, blot ved at give dem en mindre Diameter, 
men*  han angiver ingen Forbedring eller Forandring ved do 
allerede Lekjendte parabolifke Huulfpeile. Midlertid har en 
Landsmand af ham Mr. Bordier Marcet, fom kalder fig In
genieur Lampiste successeur d'Mrgand foreflaaet en nye 
Indretning af parabolifke Reverberer, fom han kalder Rever
beres a doubles ejfets, horizontal Gjenncmfnittegning af dette 
Slags Reverberer vifer Fig. 3.; famme har tvende arganditke 
Lamper. Den inderite Deel af Reverberet fra a til b. er et 
parabolilk Huulfpeil, i hvis Brændpunkt den inderlte Lampe 
x er anbragt, og noget udenfor denne er den anden Lampe y, 
fom er füllet faalecles, at den ftaaer i Brændpunktet af Seg
mentet af en anden Parabol fra a til c. og fra b til d, eller 
rettere, at det hele Reverbeer er fammenfat af 2 Paraboler af 
forlkjellige Parametere, faa at man kunde fige, at Kalotten 
eller Bunden af den yderfte Parabol, den nemlig, fom kunde 
höre til Parabolen c. a. z. b.'d., hvis Brændvide er z. y. var 
aflkaaren, og en anden Kalot eller Bund a. t. b. , hvis Brænd- 
vide er t. a., var indfat. Det er klart, at alle Lysftraalerne, 
fom falde fra x. i fidftnævnte Deel af Parabolen gaae paralel 
ud med Asen, og derfor danne et ftærkt Lyfebundt, fom rig-

M 2 



tig nok bliver mindre end om hele Huulspeilet paffede efter 
dette Brændpunkt, men naar man da derhos saaer samme 
Virkning fra Brændpunktet y. paa de ovrige Deele fra a til c. 
og fra b. til J, faa erftattes dette rigeligen, og desforuden 
blive alle Lysltraalerne, fom falde fra Brændpunktet' x. paa 
den ydre Deel af Reverberet divergerende > og de fom falde 
fray, paa den indre Deel af famme converger ende*},  og danne 
faaledes med 2 argandlke Lamper for et faadant fammenfat Re- 
verbeer, en meget ftor Lysconus ud i Horizonten/ hvilken 
breder lit Lys langt mere til Siderne, end en enkelt Parabol; 
men har imidlertid lit lkarpelte Skin i den fælleds Axe.

*) Vi beregne i denne Figur de med Parabolens Axe paralelt udgaaende 
Lysftraaler med trukne Linier qqq-t de fra famme divergerende med 
langprikkede Linier rrr. og ;de convergerende med fiinpunkterede 
Linier sss.

Dette Slags Reverberer har altfaa Fordele, fremfor dem 
af en enkelt parabolifk Figur af lige Storrelfe, faavel ved et 
omkringgaaende eller roterende Fyhr, fom ifær om man vilde 
oplyse i en Omkreds af Horizonten med ftilleftaaende parabo- 
lifke Reverberer, og her er tillige 2de Lamper for hvert Re- 
verbeer, hvilke ogfaa tildeels fees i Mellem vinklerne, altfaa 
med et dobbelt foröget Lys, frembor' hvor der er kun enkelt 
Lampe.

Jeg vil her afbryde den videre Forklaring, fom enhver 
Sagkyndig let kan -tænke lig, og blot bemærke, at Mr. Bor
dier Marcet beretter, at han i Aaret 1812 havde indrettet det 
ene af de 2de Fyhre paa Cap la Ueve ved . Indfeilingen af 
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Seine Floden til Havre de Grace o. f. v. mcd faadanne Re
verberer, og at det Fyhr med dille nye Reverberer, havde et 
faa overordentligt Lys, fremfor det andet ved Siden deraf, 
at dette forvildede de Söefarende, da de faae dette Fyhr længere 
og overmaade meget stærkere lyfende, end det andet nærved 
staaende Fyhr, faa at de miskjendte Cap la Heve eller Punk- 
tet, fom de tvende nær hinanden ftaaende Fylire fkulde angive*  
Man faae lig nödt til at borttage den nye Fyhrindretning, ind- 
til man i Tiden kunde indrette det andet paa famme Maade«. 
Dette Slags Reverberer er viftnok en fkjön Oplindelfe, og for- 
tjener Opmærkfomhed, hvor Omstændighederne kunne give 
Anledning til at anvende dem; men det er en nødvendig Be- 
tingelfe ved diffe, at de inaae være af en temmelig ftor Diame- 
ler; og unægteligt er det derhos, at der udfordres en höi Grad 
af Kunftfærdighed til at forfærdige faadanne Reverberer, naar 
de fkulle være fuldkomne og fvare til Henfigten, famt tillige en 
færdeles Omhue ved Lampernes Behandling og Pasning. Diffe 
Reverberer ere ogfaa temmelig koftbare; Mr. Bordier Marcet 
har opgivet Prifen for et Enkelt, af 5o franlke Tommers ydere 
Parameter til 1200 Livres. Bemeldte Mr. B. Marcel har flere 
Forflag og Ideer til Belysninger for flere Anvendelfer, men 
udenfor denne Gjenftand og her for vidtløftig at anföre. Saa- 
ledes gjör Opfindelferne hver Dag nye Fremfkridt, og den ene 
Tanke leder til den anden. Maafkee der ftaacr endnu tilbage 
at anvende den i vore Tider fig faameget udbredende Gasbe-~ 
lysning ogfaa til Kyltfyhre.

Hidtil har der ingen Fyhr været paa Sprogoe i Store 
Belt, hvor vigtig dette for Overfarten med Polten og Rejfende 
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end kunde være. Flere Gange har det været foreflaaet, men 
tilsældigen ei udfort. Den Kongelige Generalpoftdirestion be
vifte mig i Aar den Ære at overdrage mig at beförge en liden 
Fyhr-Indretning paa denne Öe, fom ikke fordredes at være 
noget flort Fyhr; Betin gelfen var tillige, at det maatte i alle 
Tilfælde være udmærket kjendcligt fra Fyhret paa Knudshoved, 
og det paa Halskov, hvilke ere ftilleftaaendb Lampefyhre, det 
maatte og burde derfor være et Blinkfyhr. leg giver mig den 
Ære herved at vedlægge en Tegning deraf, Fig. 4. Omkring 
en Oliebeholder zi. ftaaer 5 Lamper bb. etc. foran for fmaae 
parabolifke Reverberer, £C. etc., af kun 5 Tommers Diameter, 
hvilke ere heftede paa bemeldte Oliebeholder. DilTe kalte deres 
reflcélcrcde Straaler igjonnem plan- convex llebne Glaslindfer 
d d d d d anbragte paa Jernarme i deres behörige focale Afltand 
fra Ly fet. Denne Indretning gaaer rundt forme dclfl et i Kas- 
fen e anbragt Mafkinerie eller Ulirværk, fom drives ved et 
Lod. Værket bevæger Lamperne rundt i 25 Minut, altfaa feer 
man et flærkt Blink hver f Minut. Alen Lamperne ere derhos 
faaledes ftillcde, at der ftedfe fees 5 til 4 af dem i Mellemti- 
derne. Min Henfigt dermed var, at Blinkene skulle beltemt ud
mærke dette Fyhr fra de 2 de ovenmeldte, og Fyhret desuag
tet endog i de korte Mellemtider ikke aldeles tabes af Syne, i 
det mindftc ikke paa nogen maadelig Afftand af f. Ex. benved een 
Miil; thi vel ere Lamperne ikke Hore, 5 til 4 fees imidlertid 
langt, de ere med flade Væger af en Tommes Brede, med 
Lufttræk paa begge Sider.

Man vilde fpörge var det da en Nødvendighed, at Sprogoe 
Fyhr blev et Blinkfyhrj de, for hvem det er oprettet, nem- 
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Fg Skipperne paa Belt-Smakkerne, maatte letlelig kjende det af 
dets Stilling, og vide hvilket Fyhr de fee for fig ; — men den vig— 
tigfle Tjenefle, dette Fyhr fkal gjöre, er om Vinteren i ondt, 
tykt og taaget Veir, og især naar der er lis i Belterne og Over
farten lkcei’ med Iisbaade, altfaa let indsalilcnde Sneefog beta
ger Synet ab Fyhrene for en Tid: man veiledes da, naar man 
i en Opklaring faaer dette Fyhr i Sigte.. Det maa derfor være 
ufeiltagelig kjendeligt; og da det i en aaben Baad, hvor man 
endog er i idelig anflrænget Arbeide mellem Ifen, ikke godt 
er mueligt at bruge CompafTet til Peilingy faa er det nyttigt, 
at Öiet ftedse kan see Fyhret;, og derfor har jeg indrettet det 
faa, at de blotte Lamper bees ftedse paa ovenmeldte Afftand, 
Vilde man anföre, at dette Fyhr er kun meget lidet,, og at det 
maatte synes, at flore Reverberer og ftore Lindfer kunne for- 
dres for at fremvirke ftörre Lyfekraft o; f. v.,, tillader jeg mig 
at bemærke,, at jeg fmigrer mig med, at det fuldkomment vil 
fvare til lin Bcftemmelfe- Ved Blinkene af dette Fyhr, kan 
man paa et Par Hundrede Fods Afltand kjendeligt i Mörkc fee, 
livad Klokkeflet Viseren paa et Lommeuhr angiver, læse grov 
Tryk o. S. v. Det havde været let at forfkafle delle Fyhr med 
S111 Indretning stærkere Lyftkrast, naar jeg iltedetfor bemeldte 
flade Tæger,, havde anbragt argandifke Lamper med dobbelt 
Lufttræk og Glas Skorstene.. Intensiteten af dette Slags Lam- 
pers Lys, er unægtelig meget ftörre, end de flade Vægers• 
men de fordre en overordentlig Nöiagtighcd i Pasningen: og 
kan man vente, kan man fordre denne paa et faadantSted, om 
Vinterdage i Kulde og Frolt? Dcrfom bemeldte Lamper ikke 
paffes med ydcrlte Forsigtighed, jeg torclc fige Delicatefle: gjöre 
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de ingen eller meget flet Virkning. Havde man gjort de pa- 
rabolifke Reflection s fpeile ftörre og mere concave, faa ville og- 
faa deres Lysning blevet ftærkere; men faa fulgte deraf at fo
cal Afflanden blev kortere, hvorved Re verb er erne, fkjulte Lam
perne, og man tabte Fordelen, ftedfe at fee i Mellemtiderne 5 
eller 4 af ditfe. Saaledes kunne flere Bemærkninger, ifald de 
opkaftes, befvares.

Forinden jeg flutter, maa det tillades mig at tilföie nogle 
berigtigende Anmærkninger ved den Fortegnelfe, over de paa 
de danfke Kyfter værende Fyhre, fom findes vedfoiet meerbe- 
meldte Afhandling af Selfkabets Skrifter 4de Binds 2det Hefte 
Pag. 148. et sequ,

Fyhret i Nysted Kirketaarn anfört under No. 4, er ikke 
blevet vedligeholdt efter Krigen, da clet Færgeanlæg, for hvil
ket det blev indrettet, er indgaaet, i det minclfte for Tiden. 
I övrigt mangler det Betegnelfes - Tegn »X»

Ved Thuride Fyhr under No. 8. mangler ligeledes Beteg- 
n elfen

Skagejis Blusfyhr under No. u, har, fom ovenmeldt, faaet 
den da henligtede Indretning med Overbygning.

Og til Liftens Fuldstændighed komme de nu her i fore« 
staaende Afhandling omhandlede Fyhre.




