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Nogle nye opfindelser. Dykker-Kunsten angaaende, 
forfattet af

C. G. KRATZENSTEIN.

ykker-Kunstens store Vigtighed, uden Hensigt paa Perle-Fiskeriet, til 
sunkne Skibes ogVahres Opbringeise, har jeg vel ikke nodig at bevise, 
man ror ikkun betcrnke deres store Vwrdie, fon, oftest stiger til Tender 

Guld; undertiden synker Skibe, som ved gode Anstalter, med ringe Omkost
ninger af nogle wo. Rdl. kunde bringes op tgien, repareres hvor de lekker og 
paa ny simes i stilbar Stand. I saadanne Omstændigheder, naar man om
trent ved der Sted, hvor Skibet er synket, kan man altiid med Fordeel betiene 
sig af denne Kunst, helst da denne Stedets Anviisning nesten aldrig kan style, 
naar ikkuns nogle af det forulykkede Skibs Mandstab har havt Lcylighed at 
redde sig. Da nu de hoye Fragter i Efterhosten lokker mange Skippere kil jat 
vove sig, finder en stor Deel Skibe deres Grav imellem Klipperne af den Find- 
landffe Hav-Bugt, hvorudover nogle Russisse saavelsom Svendsse Kiobmand 
deromkring har oprettet et Scelssab, som kaldesi Dykker - Compagniet, som 
efter de bergede Skiibs-Folks Anviisning, naar det er mueligt, bringer Ski
bene og Vahrerne op igien, da§ af Verdien bliver Cyeren igien tilstillet, men 
I Deraf beholder Dykkerne for deres Umage. I saa Fald har jeg seer at 
Dokker-Kunsten i stormende Aaringer ikke alleneste er et uffyldig, men endog et 
velgiorende Midy-l til, i een kort Tiiv anseelig at bevilge sig. Jeg kalder den 
velgisrende, fordr den giver Eyeren | af hans tabte Gods tilbage, uven han der- 
paa anvender enten Umage eller Bekostning, hvorpaa hand ellers aldrig kunde 
giere sig Regning. Ikke des mindre har denne Kunst sine Vansseligheder. 
Ventelig vil man forestille sig Folkenes Dukken under Vander som Den storste. 
Af Mangel paa Erfaring var jeg tilforn af samme Mening. Men dette er virke
lig Det allermindste; Den storste Vanskelighed bestaaer meget mere deri : efter den 
omtrent giom Anviisning accurat at udfinde Det forulykkede Skiibs Sted. 
Denne VansseligheD foraarsagede ar Direfteuren over dette Compagnie an
modede mig i St? Petersborg, om at give ham Anflag, hvorledes han kunde 
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forbedre denne sårdeles Hikke-Kunst. Aeg var, som man lettelig kan forestille 
sig, straxbereed til at foreflaae ham den af Hr. Halley og Triewald forbcrdrede 
Dykker-Klokke, som Hr. Prof.Hee i der 8de Bind i Afhandlingerne af det 
Kongel. Societæt har beffreven. Men jeg maatte med storste Forundring hore, 
ok han forbandede Dykker-Klokken med alle dens Forbedringer, efter som den 
allerede havde foraarsaget ham saa megen forgieves Strapatz og Omkostning, 
da deik i en brusende Soe og ved stingrende Skude ikke uden med storste Be- 
svcerlighed og Fare lod sig brnge, hvor udover han endelig var bieven keed deraf 
og havde aldeeles afffaffet den, men derimod ved Forrvrmger bragt adffillige af 
sine Folk kil, uden mindste difficultæt, med tilbageholdt Aande og beladte ined 
Vwgt, ak lade sig paa det gesvindeste til Bunds for ar hefte Hagerne i Skiber, 
Pakker, Kasser, eller Canoner, og saa paa der hurtigste at lade sig hidse op. 
Han forsikrede, ar derved for ham ril den Tnd endnu ingen Mand var omkom- 
mer, han lod der ey heller komme an paa Dykkernes eger Behag, hvor lange han 
vilde blive under Vander, men lod ham hidse op, uden fvregaaende Signal, 
efter een hvis Tuds Forlob, font han enten ved et Lomme -Uhr, eller er Time- 
Glas visende Secunder havde afpasser. Efter hans Folk jaaledes havde indseet 
Fordeelenaf flig Dukken under Vandet, vare de formedelst Den profit, der med 
Denne Dukken var forbunden, altiid villige dertil, og manglede det ham aldrig 
paa Folk, som en efterandender til lode sig bruge. En Svamp med Olie for 
ak lette Aande«Drattet under Vander, tilstoppede Gren og Rasen med Bukke- 
Horn forvaret &c. som rilffrives Perle-Fifferne, holdt han kuns for Fabler eller 
i der mindste meget unyttige. Korr at sige, herudi, som synes ar vare den van
skeligste Post var han nu aldeeles ikke forlegen; han sorlangre alleneste mit An
slag ril ar finde under Vander det sunkne Skibs egentlige Sted, hvilket ligesaa 
lider med som uden Klokke kunde stee, hvis ikke man befinder sig just lige over 
Steder, og da giver ham des uden de adffillige bag udhangende Kraage, som 
hagter sig i TakkelaczeitEfterretning derom. I disse Hager bestod paaden Tud 
hans ars heuriftica gandffe allene. Men eftersom han paa denne Maade 
maatte heele Dage ja Uger krydse om i Egnen af der forulykkede Skib, indtil han 
endelig ved en Hendelse traf det rette Srrog, forlangtehan, arjeg vilde vme ham 
behielpelig ril at spnaae folgende Hensigter, nemlig:

i. Ved Dags Lys ar tresse en Maade, formedelst hvilken manbeqvem, 
rneligere end scedvanlig kunde af Skibet see ned paa Vandets Grund.

il, Ved Rakte-Dder med Fakler sterk ar illuminere Vanders Grund.

Tre ni. At
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ill. At anviise nogle Haand-Greeb, formedelst hvilke man med storre 

Vished kunde besegle een i Soen udvalgt Plaks, hvor man formodede der 
slunkne Skib.

Da nu vor Kattegatt aarlig opfluger ligesaa mange om ikke fleere Skibe, 
som den finniffe Hav-Bugt, saa haaber jeg, at mine den Tiid privatim givne An- 
flager vil blive saa meget des behageligere ved offentlig nu ar giore den bekiendt, 
siden samme kan blive her til lige saa stor Nytte for denr der havde Lyst til at give 
sig af med at opfiffe flige slunkne Skibe. Angaaende den forste Hensigt: ved hoy- 
lys Dag ar kunde see paa Havets Bund. Da er det bekiendt, ar i den aabne 
Sn, hvorVandet ikke ved Stremmen er giort mudret, naar Vandets Overflade 
er stille, og Solens Skin ikke ved Skyer forhindres, man uden nogen videre 
Kunst kan see til Bunds paa zoo. Foeds Dybde, ja paa hviid Sand eller gron 
med Urter bevoret Grund kiende de derpaa gaaende Kraber eller Fiffe. Men 
saa snart Overfladen bliver lidet kruset eller sat i Bolger af Vinden, saa bliver 
vade fra Grunden kommende Scraaler, som fra Vandets Overflade gaar i Luften 
saa uordentlig lM og her afbrudte at derved ey kan forestilles noget ordentlig Bil
lede i Oyet, og man seer da flet intet. Donatus har vel i sin Natur, Historie 
overdel AdriariffeHav angivet et lidet Hielpe-Middel, til at stille en liden Krus- 
nina i Vandet, for at see de paa Soe-Bonden voxende Urter, ved at stenke Olie 
Dervaa, da Olien formedelst sinSeyhed imodstaaer de fmaa opstigende Bolger; 
Men man indseer lettelig, at dette til en saa vidtloftig Hensigt som ncrrvcerende, 
hvortil behovedes en utrolig meengde Olie, dog aligevel i en maadelig Soe- 
Gana ey kunde vcere til nogen Nytte. Da det nu altsaa kom an paa under 
Skibets Seilads, at skaffe Vandets Overflade stedse paa det Stev, hvor man 
vil see ind jevn og glat, saa gav jeg dertil folgende Anstag. Man kandtre der 
til Dvkkerkunsten bestemte Skib om paa Siden, og giore hist og her paa dets 
Dua, som kommer ril at stikke nogle Fodder dybt under Vandet, smaa 4. kan
tede eller runde Huller omtrent af 4 Tom Omkreds forsynede uden til med rerne 
vlat flebne Stykker SpeibGlas, nesten af: Tomme Tykkelse, og t Faltser ind- 
taat« Naar da denne Falts er forvaret med gotKiit, hvortil kan tages enhver 
Ss'-t seit Bceg, saa er den gandffe Sag ferrdig. En Tilffuer, somunder Dek- 
kct sraaer ved et af disse Vinduer, kan med storste Magelighed, fornemlig naar 
So en spiller i Vandet, ikke alleneste see meget vidt omkring i Grunden, men 
endoa betragtede derpaa befindeligeTing, da Straalerne, formedelst dertil 
Vinduerne stedse tet ligende Vand, ikke mindre ordentlig end som bestandig paa 
en oa den samme Mande refringeres, og bliver Tilskuerne ikke ved det fm 
Vanders Overflade tilbagefasdende Skin, eller af Dagens Lys, som umiddel-
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bar falder ham i Synene, forhindret til at fornemme det fvagere Lys, fomkommer * 
fra Havets-Bund. Angaaende det belejligste Sted til disse Vinduer, saa 
mener,jeg at det var meget nyttigt, i Fald man anlagde g.saadannepaa hver Side, 
nemlig er for og bag, et i mitten og er lige neden til, da man kunde see ud til alle 
Sider, dog kunde gierne ogsaa 3. Vinduer vare nok, hvoraf det eene for til 
paa hoyre og det andet bag ril paa venstre Side, det zdie derimod paa et belej
ligt Sted neden til kunde anbringes. Anlangende disse Vinduers Dybhed, hol
der jeg for, ar Side-Vinduerne best kunde anbringes paa det Sted i Bugen, 
hvor dermed Vandels Overflade, na ar Skibet ligger lige og stille, gior en halv 
rer Vinkel, eftersom Straalerne da baade fra ncer og noget tangere bort liggende 
Grund bedre kunde falde ind. Vilde nian just ikke til denne Hensigt igiennem- 
bore er Skib, som dog i svrigt efter alle Skibs-Kyndiges Tilstaaelse kan ssee uden 
ringeste Fare, da er Glas af en : Tommes Tykkelse og 3. til 4. Tommers Bredde 
er i stand til at udstaae een langt stsrreprelHon(Trykkelse) end som 6. eller 10. 
Foeds Dybde Vands, saa kunde man oehielpe sig med Vand - Kikkerter nesten 
giorre paa samme Art, fast giordte uden paa Skibets belejligste Stader. Til 
denne Hensigt behover man kuns ar indfatke i den eene Ende afrunde, fire- 
Kantede eller ovale Trcr eller Blik-Ror store reene og tykke Stykker Speil- 
Glas, og forhindre Vandets Jndsnigelse med Kiit. Den eeneste Forssiel 
imellem disse Vand Kikkerter og for ommelre Vinduer er, ar man ey kan bringe 
sir Oye saa ncer til Glasset, og alrsaa ikke dermed oversee saa stor en Omkreds i 
Soe-Grunden, hvilket dog til Hoved-Hensigten er hoyst nodvendig. Jeg har 
selv gjortForsog med een saadanVand-Kikkert, og kunde gandsse wdelig seede paa 
Soe-Grunden gaaende Flynder og Kraber. Vilde man i staden for det platte 
Speii-Glas indfatte i Rorret et ordentligt fleben objekiv og oculair-Gias, saa 
kunde man vel under GlaftneS behsrige vilkanee see Tingene forstorret paa Soe- 
Grunden, men og derimod een dismindre terrain, hvilket dog er in,od Dyk
kernets Hyved-Hensigt. Imidlertid kan saadan en Kikkert dog ogflra have 
sine Fordeele. Man kan for det forste indrette det saaledes ved Hielp af et Ob- 
Miv Glas af en viid Aabning, af de Lyse-Straaler, som komme fra et langt 
fra varende obM, og som formedelst den lange Vey igiennem Vandet, ere 
svcekkede, kan blive bragte derigiennem i storrsMangde udi Syet, og blive mere 
folelige for det, end de ellers knndeblive igiennem pupillen allene. Vores pu- 
pillei diametec er ved Dagen ikke over & Tomme. Men kan gierne i denne 
Henseende give et ob;e<ftiv-Glas til en 3. eller 4. Fods Kikkert en Aabning af 
3 Tomme, saaledes som det er brugeligt i de nye modige engelsse Nat-Kikkerte. 
Eftersom nu Antallet af de Lys-Straaler, som falde paa den blotte pupille, 
forholde sig til dem, som komlne igiennem objeNiv-Glasset ind i Syet, ligesom 
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qvadraterne af Aabningerne, det er som rZs ti! 9, saa kunde man, uden ar ta
ge Lysets reflexion fra Glasset i Betragtning, 900 gange saa mange Lys- 
Straaier i Øvet t'giennem Kikkerten, som foruden den, og lad end vare, at den 
5 te Deel af LysStraalerne blev kastet tilbage fra et hvert af dr 41'e Glas-Sider, 
saa vilde der dog falde henimod 422. Gange mere Lys-Straaler derigiennem i 
Syet, end igiennem de blotte pupille, hvilket virkelig er en anseelig Fordeel. Her
efter kan man og, naar man stiller det efter eget tykke, kiende objeéter under 
«Dander, som ere langt borte, meget tydeligere end med blotte Øyen, og tillige 
forstorrede. Vetiener man sig af et plan-convex Glas, til ob eökiv-Glas, hvis 
fiade Side er vendt til Vandet, saa bliver Brande # Punktens Lcengde den 
samme, som Glasset haver i Luften, eftersom de parallele Srraaler, som af 
«Dandet falde perpendiculaive ind i Glasset, ere ingen nye Brekuing underkaste
de, ogdetaltlaa er ligesaa meget, som om de vare faldne paa Glasset fra Luften. 
Men er objeikiv-Glasset paa begge Sider convex, eller man vender convexi- 
reten af det plan oonvexe Glas ud til Vandet, saa bliver parallel Straalernes 
Brcende-Punkt derved mcerkelig forlanger. Denne Forlangelse lader sig meget 
noye bestemme efter refraKioiæns Grund-Satninger, nemlig Forholdet afJnd- 
salds Vinkelens 8inus til Brcrknings Vinkelens linus, er, som den sammensatte 
Forhold as Glassets og Vandets Brakning i Luften, det er, som 9 til 8. herud- 
af faar man folgende Formal, for Brande - Punktens Vide as et Glas, som 
med den ene Side rorer ved Vandes F_ 6 R r

3 R Hhr. 
hvorudi F, er Brende Punktens Vide. R, radius af den Side, som rorer ved 
Vandet, og r, betyder radium, af den iavendige Side. Setter man nu R at 
vane uendelig, og vat vcsre —1. saa er Brande Punkten af det plan convexe 
Glas, hvis fiade Side rorer Vandet, som ovenmelt er —2. Men dersom man 
lader den convexe Side roreved Vandet, saa bliver Brande-Punktens Afstand
3. Gange saa stor nemlig ~6. Er objeÄiv-Glasset lige convex, saa crR~rri, 
hvorved F bliver — 1 i. Altsaa faaer et paa begge Sider lige convex Glas,
fom rorer Vander ikkun nied den ene Side, enBrande-Punkt, som er 1 k Gang 
faa lang , som den, hvilken den faar i Luften, og altsaa maa et objeciiv-Glae, 
hvis begge radii ere arf 2de Fod, udgiore en Vand-'Kikkertaf zde Fods Lcrngde, 
udert at regne Romm- t til ocuIaiv-Glaffene.

Da der menniffelige Øye sier meget utydelig under Vandet, ja ligesaa flet, 
font en rangfvnet(presbyta) igiennem et concav-Glas af en liden radio, eller som 
Vanv-Honner uden for Vandet, hvor den ikke engang kiender Mennesket, men 
kand gribes med Hcrnderve, saa skulde det og upaatvivlelig vare meget nyttigt, 
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em Dykkerne betie nr sig af saadanne Briller, hvormed man kan see ligesaa ty
delig under Vander, som i Luften. Hugeniusl)avcv allerede foreflaaer saadanne 
i hans dioptric. Uden ar opholde mig ved den theorie, som han giver om 
dem, vil jeg ikkun vise, ar Vand-Brillerne maa bestaae af 2de paa hver Side 
lige meget convexe-Glas, hvis convexitcet er ligesaa stor, som convexitemit 
af den hornagtige Hinde (cornea). Eftersom nu diameter af denne er i Tvm- 
me, saa maa convexircetens radius udgiore L Tomme- Ved hielp af disse 
Briller kunde Dykkerne fee ligesaa vic og tydelig, og kiende de langt borte ftun# 
fne Skibe under VtMder, fom i Luftet, foruden dem, dersom Vander ikke ind# 
ssrenkede Synets Lcengde, formedelst sin Ureenlighev, ligesom en tynd Tange 
gier i Lusren. Der fvrstaaer sig, at da denne Regning er giort for det farsse 
Vand, faa falder den lider forstiel!ig for der salte. Men eftersom den Forssiel, 
der er paaOynene, dog soraarsager en storre Afvigelse fra Regnlen, end den 
Forssiel, som er imellem Vander, saa maa Forsoger bestemme, hvad for con- 
vexitæt der stikker sig best til er hvertSye, somkandog ikkun vare lidet forssiellig 
fra den forrige. Den anden Hensigt var ved Natte-Tider sterk at illuminere 
Soe-Grunden, og ar erfare de dcrpaa liggende Ting. Hertil gav jeg ham 2de 
folgende Anstag. Nemlig man forferrdige udaf. poleret Messing eller Kaabber- 
Blik er parabolijf Huui-Speil, hvilket paa sin overste Kant afssieres, etter ar 
tale mathematice, forestiller een Conoldem parabolioum truncatum. Da 
hrrril ey behoves nogen Mathematik acuratefle, saa kan enhver Kaaber-Smed 
efter given Underviisning forfcerdige den; Ja en simpel polered afssaaren Huul- 
Speile i Form af en Tragt kan nesten giere det samme; Dette Huul-Speil bh# 
ver uden for Skibet omtrent 334. Alen hoyt over Vander ophengt, saaledes 
ar dets Ape staaer vertical Rundt omkring Speilers focus bliver fastgiordre 
nogle vel indrettede Vind-Fakler, hvis Straaler deels umiddelbar deels ved re
flexion af Speller maae falde paa Soe-Grunden, hvoraf de som stikkes tilbage 
fra Speilet nesten bliver paralel, og altsaa ikke saa meget som de andre forme
delst deres Adspredelse bliver svekket. Er Soen da stille, kan man uden videre 
Omstændighed, naar man allene ssiuler Oyec for andet fremmed Lys, betragte 
Soe-Grunden. Er Soen derimod urolig, saa ar Srraalernes ordentlige Frem
gang ned paa Soe-Grunden, ved den uordentlige refraktion bliver forhindret, 
betime man sig af folgende Anstalt Man rager Bonden ud af een bred Fisser# 
Baad, og binder den fast paa Siden af Skiber underdel parabolise Spell, saa 
bliver Vander i denne Indfatning meget roligere, og hindrer den de uden til 
kommende store Bolger fra at trange sig ind. Skulde det ikke vare rilstrekkeligt 
nok ved storre Bolger, maatke man for stedse at have Overfladen, som Lyser stal 
gaae igiennem, jevn, bedrkke Vandets Overflade inden denne bondloft-Baad 
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med et Vindue, Der formedelst fin Ramme kunde svsmme. Den anden hertil 
foreflagne Anstalt bestod i en brcendende Lsgtt, som paa ethvert Stad, ohnge« 
fcrr til zo. Feeds Dybde kunde lades ned i Soen, og dermed illuminere Soe- 
Grunden. Til Corpus af denne Logte kan man udsoge sig en stcerk Glas'Logte 
som hertil er meget beqvem, da den formedelst sin kugle-formige Skikkelse nok« 
som er i Stand til at udholde Vandets Trykning. Denne bliver da foeret oven 
og neden til med hvelvede Kaabber-Dekseler, hvoraf det sverste Deksel maae 
forsynes med tvende ohngefcrr af Fingers Tykkelse, sammenfoyede Blik-Ror, af 
Disse Ror gaaer det eene ned paa Siden i Bonden af Logten, og tilforer Lyset 
fin forn ovne Luftj det andet derimod forer dem varmblevne oven ud. Disse Ror 
kan for Mageligheds ffyld, ved Skruer og derimellemlagte Lcrr-Ringe forbindes 
med hinanden. Saadan en Lsgte kan synkes saa langt ned som Rorene det til
lader, og dermed det forlangte Sted saa tenge det giores nodig illumineres. 
Man kunde maaffee nok ogsaa spare disse Ror naar enten Logten var stor nok, 
eller ogsaa naar den varmblevne Luft formedelst et krumt Ror kunde fores 
igiennem Vandet, der af koles, og saa paa nye igien tilfores Lysset. Den efter 
haanden af Lysets Damp fortcrrede Luft kunde man igien ffasse paa toMaader,' 
nemlig enten at man Tiid efter anden ved Lyfets Flamme forvandlede een forno
den portion Vand i Dunster, da derved tillige frembragtes een stor Mrrngde 
Luft, eller ved at fastffrue paa det nederste Deksel et Geftrs fyldt med Luft, 
hvis Hages Aabning var faa liden, at den i en given Tiid ey tillod mere Luft at 
udgaae, end som imidlertid af Lyset var fortKret. Man holder disse Laternas 
urinatorias (Dykker-Logier) vedFifferietssor meget tjenlig. I Indlobet af 
Kattegat Har jeg selv feet, at Delphinerne forsamlede og valtede sig i stor 
Mcengde om en til Vandet nedladt Logte, saa at de Lysthavende med gandffe 
liden Umage kunde fange dem.

Den Zdie Hensigt var at vise en Maade, hvorledes man kunde beseyle et 
udvalgt Sted, paa hvilket man formodede det slunkne Skib, saa ordentlig, at 
man kunde giore en Streg ved den anden, saa langt borte, som Synet kan 
strekke sig under Vandet, eftersom man ikke kan forestille sig saadanne Kiende« 
tegn paa Soen, som paa Landet, saa er Dette ikke saa let at tresse. Compaflet 
allene er ikke tilstrekkelig hertil. Man kundt foresiaae mere end en Maade. Det 
Fvrsiag, som jeg haver giortderpaa, var indrettet saaledes; Maugior enCtang 
med etFlagpaa fast paa et Tree-Kors, som det ellers er brugeligt, hvilket man 
kan fee langt borte. Med saadanne 4. eller 8. svemmendeTegn, som man lader 
ligge for Anker med Steens indhegner man det Stced i Soen, som man har 
foresat sig at eftersoge. For Exempel en qvadrat 4 Miil, dog saaledes, at Si

derne
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Dorne af Dette inDfhitteDe qvadrat eller reélangul gaae perpendiculaire og pa
rallele med den Vind, som da blcefet. Naar man nu forste Gang befepler den 
forste Grendse-Side, som staaer perpendieulair imod Vinden, saa kan man 
meget noye bemerke den Streg paa et let vandrende Lom pas, som det viser paa 
denne Fart. Naar man ved Grendsen vender forste Gang om for Vinden, for 
at giøre den forste parallele, saa maa man give Agtpaa, hvor stor eller hvor 
liden iFart man maa give Skibet, for, ved Vendigen at komme saa meget 
videre under Vinden, som den forste parallele stal vcrre fra Grendse-Linien, 
saa kan man paa samme Maade beffrive de andre para'leler i lige diftance fra 
hverandre. Dette lader sig endnu bedre jette i Verk med et Fartoy, som ikke 
haver Seyl paa Masten, men som fører Seylene ordentlig paa Raaerne, efter
som man dermed uden Fare kan vende om for Vinden, og altsaa meget noy- 
ere kan avancere saa meget man vil. Man kan og corrigere sin Fart paa de 
folgende paralleler, ved den rhombus , i hvilken et af Flaggene synes. Naar 
man vil sette, at man kan fee ioo. Fod paa hver Side af Skibet, saa kunde 
Denneqvadrat 4Miil endes med 2;. til so.pararelleler, og Farten selv vedmaa- 
delig Hastighed i 8. Timer. Hvorpaa man maaaftegne el andet Sted, der
som paa det første intet er bleven fundet.
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