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Dykker-Ponton
u dfsrt

i Aarene 1808 og 1809;

med kobbersiukne Tegninger 

og nogle Bielag.
i

Ved ;

Friherre Frederik Christian Wedel af Jarlsberg, 

Kongelig Maiestæls Kammerherre-og Major.

On fait ce qu’on peut, pas toujours ce qu’on veur.

Kjobenhavn, 1817.

Trykt hos Hartvig L rid er ich Popp.





Hans Majestät

■ - ver allernaadigste 

Konge

r i l e g n e t,

allerunderdankgst

af

Forfatteren.





Allernaadigste Konge!

- - >

Aed Deres Majestät Selv, allernaa- 

digst opmuntret kil i sin Tid ved Tryk

ken at bekjendtgjore Resultaterne af mi

ne svage Forsog, cv dek nu en dobbelt 

Pligt, jeg her soger at opfylde, — at - 

adlyde Deres Majestats Allernaadigste 

Villie og at gjore mine Medmenneffcr 

opmærksomme paa disse, i Henseende til 

de Folger, de kan have, vigtige For

sag og Erfaringer. Disse have for

vandlet Formodning og GiSmng hos 

mig til Overbeviisniug °9 saavidt kun 

mine Krafter tillade det, har jeg reali

seret Jdeenu. Dette ttofter og glcrdcr 

mig igjen, naar den Mangel af Evne, 

jeg foler til at arbeide videre fremad.



gjore mig mismodig; og den Lykke: at 

win Konge, ej alene har vårdiget mig, 

Selv at vare Vidrie til mine Bestrcrbel- 

see, men tillige ffnvtlig allernaadigst 

har meddeelt mig sit allerhchejte Vidnes

byrd, kan, tilligemed Bevidstheden af 

mine redeligste Hensigter, lade mig for* 

agre ukjcrrlige Domme hvorved Uviden

hed eller Nidffhed strap have sogt at 

nedscrtte mit Foretagende^ vg disse stal 

saaledes ej kunne forbittre mig mit 

Livs Aften.

allerunderdanigst

Wedel Jarlsberg.



Forerindri tt g.- .

^decn af Mueligheden: at Mennesket som 

ved Konftenö Hiclp svinger sig op ad Vcsen 
til de hejere Luftregioner ogsaa ved sammes 

Hielp maatte uskadt kunne befare Vejen til 

Havets Dybde, havde i mangfoldige Aar 

allerede beffjæftiget mine Tanker. Flere 

gjentagne sorffjellige Forseg, blandt andre 
rned-et brændende Lys i en stor Glaskugle 

fpr sy net med lange Ror saavel neden fra 

Bunden af fom oventil, stadfæstede bloc 

Det jeg allerede vidste: — at Mennesket 

isoleret fra Vandet, og ved Rer:• For

bindelse med Luft-Amiosphæren kunde byg

ge eg boe paa selv Havers Grund. De-, 

ri'lderlv meget sindrig indrettede, og imellem 

disse især de italienske, Dykker-Maffiner 

kieudte jeg ligeledes, saavel som te saakaldte 

Dykkerklokker med deres store Ubeqvemmelig- 

hcder for dem font ffal betjene sig af dem;
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men alt Dette bragte mig ikke videre og var 

ikke Det, som jeg sdgte. Som Luttseileren 

i sin Gondol frie og frank, snart hrjere, 

snarr la?ør<’ gjennemfater LUstregionerne, saa- 

leves v»lde jeg og al min Dnkker skulde gjen- 

nemfare Va 'd. ne. Jeg miskjendte ikke den 

store For deel som Luftf^ipperen havde forud 

for min Dykker, da Lufrffipperen farer i sit 

eget Element, Dykkeren derimod før ft nede- 

til at isolere sin Person fra der Element, han 

vil gjennemfare, og hvad der er det værste, 

ikke kan undvære Lnftff-vperenö Element til

lige, for at kunne leve og bcv«qe sig. At 

han forsynes med dette Element blev derfor 

En af de væsentligste Betingelser. Paa den 

anden Side syntes mig at min Dykker havde 

Fordele forud for Hin) iscer Styrelse af sin 

Cours efter eget Godtbesindende. Vereg

ning n over den Qvantitet Luft, Mennesket 

i en bestemt Tid behover til Fortæring, var 

let at gjore, Hovedproblemene, som ffulde 

les s, bleve alrsaa felgende:

i) Den bedste Maade al isolere Dykkeren paa 

fra selve Vandet, nden at hindre ham 

fra mueligst frie Bevægelse i Vandet.

2) At givs den fra 2(tmoßpßarcn isolekede 

Dykker den nedvendige Luft med til Livs 

Ovbold i en efter Reisens Hensigt af

passer Tid.

*
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3) Ved mueligst simpel og nicest passends 

Machinerie ar gjsre Dykkeren til Herre 

over sine Bevcegelser og Foretagender. 

Min Indbildningskraft angav mig fob- 

fkjellige Maader, paa hvilke det forste 

Problem kunde loses, efter ar have giennem- 

gaaet de adskillige Methoder, andre Dykkere 

i den Henseende betjene sig af, som jeg ikke 

fandt anvendelige til min Hensigts Op- 

naaelse.

At oploft det andet Problem blev mig 

vel noget vanskeligere men det forekom mig 

dog aldeles ikke uudførligt.
Det tredje Problen; syntes mig at maatte 

kunne oplsse sig selv, naar forft de tvende' 

foregaaend-e fuldkommen vare oploste.
Men nu kom det an paa at forbinde Alt, 

den fra Vand og Luftatmosphæren isolerede 

over sine B'yorgelser i Vandet ved Maskine-

* tie til Herre gjorte Dykker, med den ham tit 

Livsophold fornsdne Forraad af Lust, til 

et Heelt. > ,x r
Ved denne Opgave var mit Haab sieere 

Ggnge paa Vejen at strande. Mine faae 

physiffe, mekaniske og hydrauliske Kundsta- 
ber fremstillede mig vet mange Vanskelighe

der, kun min Indbildningskraft sorssgte at 
, treste mig, den gav mig Mod igjen; og det 

Fvrfter at vedblive Forseget paa ar udfsre
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mine Ideer vandt stedse meet Styrke i samme 

Grad, jeg forestillede miß Mueligheden af 

at kunne realis re dem og især den Nytte, 

mine Medmenn sker i saa mangfoldige Til- 

fælde ville kunne hoste af flig Opfindelse. 

Men saa stor epd min 9lttraae var, tillod 

min daværende Stilling mig dog ikke envnU 

r tum Tid med Alvor at tægge Haand paa 

Vcerket. Directe Anvendelse til militate 

Brug var hidtil ikke kommet mig i Tankerne, 
indkil den engelske Blokade 1807 opvakte den 

Idee med fuld Styrke, arder nmelig kunde 

rilfoses Frenden Afbræk og Skade, ved An- 

ven del se af flrge efter mine Ideer Udforle 

Dykke-Pontoner. Imidlertid forbod mine 
niilitajre Sysler mig at arbeit^ ■ derpna. 

» Kjøbenhavns og Siælands Kapitulation, gav. 

mig endelig frie Hænder og jeg begav mig 
strap derefter bort fra Sjæland for i Holfteen 
at Indhente Hans Kongelige Hojhed Kron- 

prindftn- nærmere Ordre og Tilladelse, da 

en haarnakket Rose forbunden m^d Galvefe- 

ber kastede mig undervejs i O den see paa Sy

gelejet. Dette smertefulde, «behagelige 

Otium, som.Sygdom gav mig, og som 
b^'l fjer nede mig fra andre Forretninger, an

vendte jeg'ril ar c<rdne mind forhen fattede 
Ideer, for strap ester mid Helbredelse at 

hvuK ftrsoge paa at realisere dem. Til den
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Ende reiste jeg, saasnart jeg formaade det- 

til Kjebenhavn, da Kconprirldsen var kom

men tilbage, bad om og erholdt Tilladelse 

til at benytte Mig af den da ikke bmgte Dokke, 

tilligemed et Værelse til de fornodne Mate- 

rialiersForvaripg. Imidlertid erfarede jeg, 

ar en Garder til Fods ved Navn W i n ft r u p, 

fom havde lært noget af Mollebygger-ProfeSs 

froneti, havde indleveret et Model til 210 mi ras 
kileret, dannet fom en Fisk, hvilkes han for- 

rneenre kunde indrettes i det Store til ar gane 

rned under Vandet, men tillige fortalte man 

mig, at det var blever forkastet som aldeles 

uanvendeligt. Ikke desmindre troede jeg at 
skylde mig selv, da Ideen havde noget lig

nende med min, at besee dette Model og at 

undersoge om Manden maaskee kunde have 
Havren eller anden heldig Idee, som knude 

videre vejlede mig'i mit Forehavende. Jeg 

adresserede mig i den 'Anledning til Admiral 

Bille, og Modeller blev mig fo rev i i st. Jeg 

lærte rigtig nok Intet ved sammes Beskuelse, 

men maatte ved forste Ajekast paa samme 

strap blive vaer at Hensigten var aldeles fer» 

feilet, ved dets Indretning, ligefuldt re

bede det, at Manden ej aldeles var blottet 

fer Ideer ym Mechanik og jeg lod ham der

for strap den folgende Dag indbyde til en 

Samtale. Han kom og var ganske mismo-
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dig over, at Herrerne i Admiralitetet, som 

han sagde, havde forkastet hanS Forflag. 

Jeg vllde ikke bedrsve Manden endnu mere, 

dog t/o-de jeg som ærlig Mand alligevel at 

burde forklare ham Umuelig heden af at Ind

retningen saaledeö fom han havde udtænkt 

den, kunde snldeftgjsre Hensigten; men, 

tilfsjede jeg, vilde han have Tiltroe til mig, 

da haabcde jeg af kunne vejlede ham til ngti- 

gere Ideer, naar han kunde faae Tilladelse 

af sie.e Foresatte til at være mig behjclpelig 

ved mit Arbejde. V» vilde da i al Stilhed 

arbejde nogle faa Uger sammen paa min 

Gaarv paa Landet for siden at prøve paa at 

brrncfe vore Ideer oq Bestræbelser til Anven

delse i der Større. W i n ft r u p tog glad imod 

nitt Tilbud, bad mig kun om Tilladelse til 

at tage En af jTne Kamerader med som Med- 

hjclper og erholdt Vedkommendes Permission 

til Reiftn. Mm neppe var han kommet paa 

min Gaard og jeg havde betroet Hani mine 

Ideer, fe rent) han, istcdetfor at være mig 

behjelpelig ved Arbejdet, aumodede mig om 

nogle hundrede Rigsdaler Forskud til Mate- 

rialicr o. s. v., da han, som han sagde, 

paa sin egen Haand vilde med sin Kamerad 

alene strap forfardige en Maskine, hvormed 

han, dcels paa, deels under Vandet vilde 

• sorfeje sig fra Karbeks - Minde ril Kjeben-
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havn. Jeg havde nu engang indladt mig 

med ham, mit Afflag kunde have opvakt den 

Tgake ho'S ham: ar hans Hjelp var mig ab

solut nedvendig, o,qe mnkde jeg. Uagtet 

Hovedhensigten af Arbejdet uwuelig efter 

hans lagte Plan kunde lykkes, var det dog 

rimeligt at selv hans Misgreb kunde fore mig 

paa en eller anden heldigere Idee', jeg gav 

ham derfor den forlangte Sum- og, lod ham 

Uforstyrret arbejde paa sin egen Haand. 

Imidlertid arbejdede jeg foruden al Bistand 

paa mit Model, efter den af mig flere Gonge 

gienncmtirnkte Plan. Da nogle faae Uger 

vare forløbne, betroede Wirrsirup mig ftt hans 

Baad var færdig. Dagen til ar Preve de« 

Llcv bestemt og Proven ssnlde foretages paa 

. et afsides Sted i Nestveds Aae. Saalcrnge

Manden og Banden vare ov->r Vandet bevæ

gede de sig efter Styrerens Godtbefir-dende, 

wen da han lod dcn synke, tlcv den liggende 

paa Bunden i Aa^n, og fnn ved Hielp as 

Tov, som jeg af Forsigtighed havde ladet 

ha"S Karncrad lage mcd sia, eq tillige W i ns 

sirups egen Ansircengelse, hvorved ban fik 

breder Dakket af Banden til at briste og 

gjorde sig selv frie fra den, blev hans Liv 

redder og han af hans Kamerad og mig truk

ket op of Vandet. Pennene og Arbejdet 

vare saaledeS aldeles spildte. Imidlertid
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var jeg bleven færdig med mitt liden Model, og 

jeg underrettede W i nstrup om hele Jndret- 

Uingen under Tavsheds Lovte fra hans Side. 

Zeg tilbragte endnu nogle Dage paa Landet 

ined at gjere adffillige Experimenter; ifcet* 

med brændbare Materier, faste faavelsom ffy. 

Vende, som og med SkydegevæhrerS 2lffy- 

relse under Vandet, til Afbenyttelse i sin Tid 
for min Ponton-Dykker, og rejfte derpaa til 

Kjobenhavn for der at udfore Modellen i det 
Store og at kunne anstille videre Forssg 

Uhindret og tavs i Dokken. Efter Win- 

sirupö säa aldeles mislykkede Forssg og iscer 

ester den Fortroellghed, jeg havde vrist ham, 
ventede jeg ar see ham deSnrere beredvillig til 

at gaae mig tilhaknde, men han anmodede 
mig rverrimod paavye om Understsrrelse for at 

kunne arbejde paa egen Haand;- o<f.da jcg 
forestillede ham, at jeg blot paa det Vclkaar,' 

ar han vilde vLre mig behjelpelig ved Arbej-

• Det, ku Ve indlade mig i at give ham flere 

. Penge gik han mig vel, for ar faa disse, en- 

ganq imellem tilhaande ved MaffinenSSam- 

rnensce-ktting; men netop den Dag Hovcdprs- 

vcn med den sqmckensadte Maffine ffulde fo

retages, efter at alle dens Dele med uttettcs 

Itq Flid vare af. mig bleven fadre i behørigt 

tzorholö til hinanden, og iscer dens Baglast 

paa det nejeste bestemt, for at kunne vcere

■ ■■■
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aldeles sikker paa Forsegets heldige Udfald, 

rilkjendegav W i n ft r u p enten stsrsteUviden

hed og Mangel paa al Dsmmekraft, eller vg 
at det var ham derom ar gjsre/ at mit For fog 

ikke Ml de lykkes, da han imod mit bydende 

og min V llie havde ptakticeret en anseelig 

Deel Baglast i den meer,-end bett, hvor

med Pontonen Dagen forhen allerede efter 

den af mig gjorte Veregning vgr bleven Bag
lastet. Jeg blev Det heldigtvnS vaer i sank- 

me øjeblik Proven ffulde begynde, Men, 

»agtet jeg havde reddet min Ponron fra at 

blive liggende paa Dokkens Bund, hver fe a 

den ikke^uden Tidsspilde og betydelige O.N- 
kostninger havde været ar bringe op igien, 

var Tiden dog for knap tÅ at kunne afveje og 

forsyne den med dens rigtige Paglast, da 
det var mig tilkiendegivet at jeg den folgende 

Dcrq absolut moatte oplKgge min Ponton ef

tersom et Skib ffulde ind i Dokken til Repa- 

rarion. Dette var om Efkeraaret i §o8 og' 

Dokkens Brug bsev mig derved betaget ind

til Foraaret 1809. Saaledes nedkeS jeg til 

at oplcrgge min Ponton Vinteren over uden 

endnn -ed afgjsrende Forsog at have kundet 

overbevise mig om noget sikkert Resultat af 

wine anvendte betydelige Bekostninger og især 
Arbejde oq TidSopoffrelse. At jeg fra det 
9jebl»k af frabad mig Hr. W i n st r U p e videre



Hjelp, var naturligt. Han bavde imidler^ 

tid for ftaflet at forffaffe sig Protection, og 

nsd Betaling for Forfcerdigelsen af endeel 

saakaldte Kajacker; Hensigten med disse ekler 

Anvendelsen af samme er mig ubevidst. Aar- 

sagen hvorfor jeg har feet mig nedt til at gaae 

i alle disse Details, som muelig vil keede Lce- 

seren og virkelig ere mig selv ubehagelige at 

bringe i egen Erindring, er den: ar jeg har 

niaattct erfare at det har behaget godt Folk, 

som have hsrr tale om de heldige Forsög, der 

af mig ere blevne gjorte med Dykker-Ponto
nen, at kalde dem Winstrups Forssg, og 

jeg troer. det er en tilladelig Forf«ngc!ighed, 

naar jeg s nsker at see det bekjeudre suum 
cuique ogsaa anvendt ril Gunst for mine 

Bestræbelser.

Det var om Sommeren igoR, esterat 

Jeg i Model havde udfort min Hoved - Idee,, 
at jeg som sagt rejste fra min Gaarv paa Lan

det til Kjebenhavn igjen. Om Mulighe

den af at kunne realisere Ideen om cn Ma

skine, hvorved et eller flere Mennesker kunde 

bevæge sig frit i Vandet, i hvad Dybde man 

vilde, i kortere eller længere Tid, ifelge den 

engang gjorte Bestemmelse, derpaa burde 

jeg nu aldeles ikke længer tvivle; men hvor

ledes denne Maff'ine tillige bedst Under Far- 

drelandetS dav«rendr Omsiomdigheder kunne
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indrettes og anvendes ril M'litairbrug, d^kte 

var en nye Opgave, som jeg ikke lrrrde driste 
mig til at haabe at kunne fuldkommen oplsse 

alene, men maatte overlade delte ril andre i 

dette Fag indsigtsfuldere og kyndigere Mcend 

naar Proven forst var giort af mig med Ma- 

Dnen til Civilbrug. Da der imidlertid var 

Trang ril ethvert mueligt militairt Middbl 

hvorved der kunde gjercs vor dævcerende 

Fiende Afbræk, syntes det mig passende at 

give Muffinen strax idetmindste en udvortes 

Dannelse, som efter mit Begreb vilde verre 

mest hikket ogfaa til dette Sjemeds muelige 
Opnaaelse; om hvilket i eg siden nærmere ffttl 

udvikle mine Ideer ved Maskinens Beffri- 

vclfe. Det laae i Sagens Natur at den at- 
- lersterste Acomakesse, det nsjeste, Forhold

i alle Mass'rn-ns Dele maatte iagttages, 
men herved at sinde den nedvnidige Assistance 

af faa forff,ellige hver ftv siq arbejdende- 

Hænder, blev strax for mig en af de ftsrste 

83a nff-eua heder jeg havde tit bvcrvinde, 

derriæft ikke mindre den, al faae alle forned- 

Ue Materialier, da Krigsspendningen bers- 

vede os saa mangfoldige Artikler. Dog, 

win EnthustaSine for Sagen var stegen for 

W til ikke ar have overvnndet Vanffclighe-
etn?* Taknemmeligbed byder mig det, og 
jeg forbeholder mig siden ved Dykker-Pon-

B
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tonen« specielle B-ffriv-ls- at ««»«= d- brave 

M«nd, font med sterste Redebondhed, sor- 

irinligcn have vceret mig behielpelrge t M- 

forelstn. , < < . .
Efterat Pontonen, font var yeelt igjcn* 

nem af Kobber, havde ved Kobbersmeden 

faaet sin udvortes Dattnelft, lod jeg den paa 

en Blokvogn bedcekket om Aftenen fore ud til 

Dokken, og Uagtet siere Ugers næsten hver 

Dags uafbrudte Arbejde, lykkedes oet mig 

dog før (i henimod Efteraaret i8v8 ar faa det 

hele samlet og stikket til Proven- Hvorved 

iennø berammede Prove blev forhindret er 

allerede forhen bleven anført. Saa meget 

iea end snffede ved Fleres Betænkninger og 

Vejledninger at kunne bringe Maffinen strap 

ril ftsrre Fuldkommenhed, holdt jeg der lige

fuldt for nun Pligt at holde dens indre Jnd- 

reming især skjult, da Bekjendtffab med 

Samme mueligt kunde l)ave leder Andre tit 

Anvendelse as den imod o6 selv. Om (Dom

meren 1809, da Dokken igjen blev fri for 

Skib og ril miu Disposition, kom jeg ende

lig til ot gjere den fsrste Preve, efterat mig, 

ifslge Hans MajeftcetS allernaadigste Tilla

delse, ved Holmens Chef blev overladt en 

Tommermand ved Navn I o h a n n Kon- 

rad Klein, som frivillig tilbod sig at gaae 

ned med den under Vandet i Dokken. Be-
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regningen af Luftmassen, fom han tog ned 

med sig under Vandet var ikkun gjort paa £ 

Timer, alligevel forblev hqn henimod en 

Time under Vandet, ferend han befluttede 

ar begive sig op igjen paa Vandets Overflade. 

Han havde ^Sxe og Kniv med sig og gjorde 

under Vandet Brug af samme, endvidere 

fangede han endeel Rejer, som omgave Pon

tonen, fang og var bestandig i Activitet. 
En Mefftngpumpe bestemt hl Udpumpning af 

den ved Brugen fordærvede Luft, saavelsom 

til Udpumpning af det muelig ved Læderbcel- 

gcnes Somme gjennempressede lidet Vand, 

havde jeg maattet sende til Gjsrrleren tilbage 

igjen, da den ikke var boret fuldkommen ac- 

curat. Jeg lod det derfor denne Dag for

blive ved det ene Forssg, hvis Resultat nu 

allerede havde givet Mig fuldkommenV'Shed: 

nt min Dpller kunde med fin Ponton efter 

eget Tykke gaae ned i Vandet til detS Bund, 

opholde sig en Time Under Vandet, sysselsat 

med adskillige Forretninger, og efter eget 

Vebag igjen begive sig paa Vandets Over- 

stade. Herved blev allerede Dykker-Pon

tonens Nytte i mange Henseender til Civil, 

brug fuldkommen evident. Men selv blot til 

dette Brug var det bedre — og til M ilirat* 

rnfl °fyölut nodvendigt at Pontondykkeren 

saaeskg istand ril ogsaa under Vandet at for-

B r
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f-je siK hvorhen han vilde,' og Hertil ffulde 

De sorffjcrkige Aarer tjene, som ere bessrevue 

og astegnede paa Tabel IL Hensigten opnaae- 
W rigtig nok, men BevKgelsen var mig for 

langsom , Dykkeren fik derved formeget Ar

bejde og maatte nedvendig trcetteS, naar 
dette vedvarede en Didlang. ^.il den Ende 

anbragte jeg paa Et af mine Modeller saa- 

taldte Mollevinge-Aarer, som bleve fadre i 

Bevægelse af en optrakt Fjerr oa gave Mo- 

deLet en jevn, fornoden hastig Bevægelse, 

oq som fuldkommen overtydede mig om, at 
dette MaMnerie, anbragt i det Store ved 

selve Pontonen, vilde have samme Virkning 

paa dens Bevægelse. Men da jeg hverken 
med den ene eller ven anden BevægelseS- 

maade var fuldkommen tilfreds og jeg rillige 

endnu var syffelsat med saa mangfoldige an

yre Details, Maskinen vedkommende, lod 
jeg Raffinementet angaaende det snillefte Ma- 

sktneri til Pontonens hurtigste Bevægelse 

ftcm og tilbage, beroe indtil alt vvrigt Ma

rinen Vedkommende var bragt i sin Orden. 

Imidlertid gjentog jeg forhcnmeldre Dykke- 

sorsog fleere Gange Tid ester anden og altid 

wed samme Held. Enhver Fejl, som jeg 

under Forsegene bemcerkede, blev uopholde

lige redresseret. For Exempel: Aabnin- 

gen, hvori Dykkeren sidder omgivet af Ka
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perdækket og ved samme isoleret fra Vandet, 

var fsrst noget ovalt indrettet, for at give 

Dykkeren mere Plads til Siderne, men 

det var ikke mneligt aldeles at forhindre 

Vandet al indtrcenge sig mellem Aabningens 

Rand og den samme omsluttende Kaperdcrkke, 

uagter den med Skruer foretagne sterste Sam

menpresning og Jndsnsring; forst da jeg 

lod denne lidt ovale Aabning,' forandre til 
en fuldkommen Cirkel, blev det Vandet, 

formedelst dcrs nu fuldkommen lige Tryk paa 

alle Punkter af Cirklens Omkreds paa Ka- 

perdcekket imod Randen, mnueligt at ind- 
trcenge, uagtet Jndsnoringen og SkcuepreS- 

ningen nu var langt ubetydeligere end for

hen. Jeg fik endelig Messingpumpen til

bage igjen fra Boreren, og haabede nu al
deles at kunne overlade min brave Dykker til 

sin Skjebne, at kunne lade ham mansvrere 

i aabne Vande Uden videre Frygt, men Pum

pens Boring var atter jVodeölss behandlet, 

og man forsikkrede mig, at jeg dengang for- 

gjcrveS i Kjobenhavn, > hvormeget jeg end 

vilde betale, vilde sege at faae en MetaUCy- 

linder af den fornedne Storrelse accurat bo

ret og slebet. At forskrive den fra England, 
Hvor den lettest vilde have tæret at erholde, 

e(Icr fra andre Steder, forbed Krigen og

ftænbigpeberne. Ieg blev følgeliget
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liebt til for det Fsrste at renoncere paa Pum

pen oq nejeS wed de Prover, jeg kunne gjere 

uden sammes Hjelp; og disse ma a ne overbe

vise Enhver, der forstod at dsmme ligesaavel 

som jeg allerede var bleven overbevnst om, 

at Hoved - Problemet, soM jeg ved VcerkctS 

Begyndelse havve fo-esat mig at oplese Ved * 

Forssgene med Dyk-Pontonen, allerede var 

oploft saameget som det havde varer mueligt 

at ivcerkscetteS; jeg onskede derfor NU Intet 

ivrigere, end at denne vigtige Sag, især 

Dykker - Pontonens nmeligst hensigtsmæssi

gere Konstruction famt sammes forbedrede t 

mechanise Indretning, maatte overdrages 

MændS nærmere Overvejelse, der ere fuld

kommen kyndige i Mechanik, Physik og Hy- 

Draulik. Jeg havde, som Ordsproget siger, 

brudtIisen, og dermed maatte jeg nejet, 

da hverken mine videnskabelige eller physiske 

Krcefter, hvoriblandt,jeg især forstaaer Pun

gens, zillade mig alene at suldkommengjsre 

Voerket videre. At selv Dyk-Pontonen ikke 

ubetinget behsvedes at vcere heclt. af Kobber, 

men kunde forfærdige« af Trcre felgclig langt 

mindre kostbar end min, derom bnrde jeg ikke 

mere tvivle. At der kunde gives den en be- 

qvemmere Dannelse til Bevægelse i Vandet 

selv, at Messing- eller Metal-Cylindre med 

Stempler og r De« Henseende noget forandret
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Maffinerie vilde være aldeles at foretrcekke 

for Lcederbcelgene, som sindes i min og som 

jeg var nsdt til at gribe til, da Metal-Cy

lindre ikke kunde overkommes, alt dette ind- 

faae jeg strax da jeg havde begyndt med 

Muffinens Construction, faavelsom ar Bag

iaften, ja selv Maskineriet maatte kunne an

bringes isoleret Under Pontonen. Jeg lod 

til den Ende gjore Modeller til flere Ponto« 

nev hvoraf tvende sindes aftegnede paa Ta

bel IL Hvorfor jeg — uagtet jeg forestil

lede mig Mucligheden af en mere passende — 

dog gav Pontonen den Form, Dybde o. s. v., 

som Tegningen udviser, dette skylder jeg mig 

selv at gjore Redefor, og rilstaae, or On- 

Pet, at den strax maatte kunne anvendes ti( 

militairt Brug forledede mig dertil.

Forfulgt af fjendtlige Barkasser eller an

dre fjendtlige Faneje vilde jeg at Dykkeren 

skulle kunde sætte sin Ponton faa hojt op paa 

Strandbredden som mueligt, at han ffulve 

kunne trcede ud af og ind igjen i samme, uden 

at have nsdig at blive vaad paa Kroppen, 

hvilket det i alle Henseender maatte vare 

magtpaaliggende for en Mand i han« Stil- 

Ung at undgaae. Vreden bestemte jeg saa- 

leder som den er angivet, fordi Dykkeren 

skulde kunne n«rme sig enhver Gjenstand saa- 

Megct som mueligt, for med Hænderne at
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kunne naae den i hvad Hensigten end maatte 

vcere; en stsrre Længde torve jeg ikke yove at 

give Pontonen, da den Længde jeg gav den 

allerede gjorde det vanffeligt nok for Dykke

ren og opfordrede hans stsrste Agtpaagiven- 

hed med den løfc Baglast at holde Maskinen 

i sin Ligevægt efter Længden under Vandet; 

disse Grunde bevægede mig til at give Pon-' 

tonen den Dimension til alle Sider som den 

havde; da jeg isvrigt onfkede at kunne give 

den en langt storre for derved tillige at give 

Dykkeren en storre Luftmasse ned med sig 

til Fortoering. Dog jeg vil forbeholde miq 

at tale meer om denne Gjenftand m. v. i 

mine Anmærkninger som siden fFa( folge Bto
lagerne, og vedblive at qjore Rede for Re« 

fultaterne af mine senere Forsog.

Strax da Hans Majestcet Kongen aller- 

naadigft tilftædede mig Afbenyttelsen afDok- 
ken, havde j q dengang allerede foreviist 

ham et lidet af mig forfcerdiget Model og 
tillige allerunderdanigst foredraget ham min 

Hensigt; nu, jeg var kommen saavidt der- 

ined, som det stod i min Magt, holdt jeg 

M for min Pligt at melde det for. Kongen, 

som allernaadigsi behagede at fastscetteDagen, 

paa hvilken ban ville bievaane Forsoget. Da 

Konten kom, manovrerede Dykkeren i stu 

Ponton ferst for ham i Dokken pag Vandes
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Overflade, derpaa blev foromtalte Forssg fo

retaget med at dykke under Vandet; efter 

Hans MajeftcetS Befaling blev Signal givet 

Dykkeren Under Vandet som derpaa begav sig 

op igjen med Pontonen paa Vanders Over
flade, steg ud af Pontonen og blev blandt 

andet Spemfsmaal, af Hans Majestæt aller- 

naadigft tllspmgt: om han ikke havde havt 

nogen ubehagelig Folclse i hanS Ophold under 

Vander, hvorpaa Dykkeren forsikkrede, at 
(jan uden mindste Ulempe gjevne i endnu en

gang saa lang Tid havde kündet ranke at op- 

holde sig og manovbere nede i Vandet. Ma- 
USvren selv saavelsom Dykkerens egen For- 

' klaring tildroge sig hane Majestæts særdeles 

allernaaoigste Opmærksomhed, som den Ud- 

ladelse især bevidner: „det er meer end jeg 
havde ventet og forestillet mig; Den Ting 
fortjener videre Opmærksomhed." Derncrst 

behagede det Hans Majestæt allernaadigst i 

mit Arbejdsvrrrelse at tage Modellerne i det 

store til muelige Trcepontoner i -Ajesyn, saa- 

velfom endeel mindre Modeller, og Kongen 

tillod mig tillige at gjore Forssq med nogle 
Fluida hvis Sammenblanding forvolder en 

ncrstcn uudslukkelig Ild, og fom jeg formo- 
t'eöe Ponton-Dykkeren vilde kunne betjene

af,, for enten ved et dertil indrettet ftnu' 

Masfkinerie at kaste eLer ved en dertil
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indrettet Vindkanon, ja maaffee selv med 

Skydegevoehr at ffyde hen paa de fiendtlige 

Skibes Dcrkker eller i deres Sejl. Jeg 

rnaatte tilftaae, at mine Ideer i disse Hen

seender endnu langt fra ikke vare Realisatio- 

Hen nær, men ikke desmindre lod heldigt Ud

fald af smaae ufuldkomne Forsog jeg havde 

sect mig istand til at gjsre, ikke længer tvivle 

om Mueligheden, saalidet som jeg endnu i 

dette -Ajeblik tvivler derom.

Da Hans Majestæt forlod Dokken, be

hagede' Atlerhsjftsamme allernaqdigst at til- 

kjendegive mig i de naadigste Udtryk Sin al- 

lerhsjeste Tilfredshed med mine Bestræbelser, 

og paalagde mig tillige, især at gjore hen da 

levende Etatsraad og Professor Bugge be- 

kjendt med Pontonens Indretning og at an

stille Forssg i hans Overværelse. Intet 

kunde være mig behageligere, især da jeg al

lerede i Forvejen havde gjort Etarsraaden be- 

kjendt med mit Forsæt og selv ved ham var 

bleven opmuntret til Udfsrelsen; og nogle 

Dage derpaa foretog jeg atter samme Forseg 

i Han6 Hojhetz PrindS Ferdinands, Hr. 

Kammerherre von Bardenfleths, Hr. 

Etatsraad og Professor B u g g e 6, Hr. Doc

tor og Professor Smidts og stere kyndige 

McendS Overværelse. Imidlertid sik jeg
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det under Bislaget A aftrykte allernaadigste 

Skrivelse fra H. M. Kongen tilsendt.

Intet kunde paa den Tid være mere smigr 

rende for mig, end denne Hs. Ms. mig 

skcivtlig allernaadigst^ilkjendegivne Tilfreds

hed med mine Bestræbelser, og det Haab jeg 

blev berettiget til, nu med nye Kraft at kunne 

fremme Sagen til stsrre Fuldkommenhed, 

glædede mig. Frygt for at misbruge den mig 

ved samme allernaadigste Skrivelse givne Til

ladelse, saavclsom Frygt for mine Medborge- 

rcü muelige Mistanke: ar jeg vilde bringe 

min Tid og mit Arbejde med i Beregning, 

gjorde ar jeg indskrænkede Beregningen over 

mine Udgivter blot til den Sum, som jeg 

saae mig istand til at kunne bclcrgge med Reg

ninger og kvitteringer, og som langtfra ikke 

belobe sig til f Deel af mine gjorte Udlæg. 

Jeg ffyldte dengang som Godsejer en om

trent lignende Sum, til den Kongel. Credit- 

kasse og bad allerunderdanigst om at min 

Udstcedtc Obligation til Samme maatte ligvis 

deres msd denne Sum; mit Haab og mit 

Hnffe grundet paa samme bleve hidtil uop« 

fyl^t, da paa Hs. Ms. allernaadigste Befa

ling kun omtrent Renterne af Summen be

regnede ril 4 pCt. aarlig, bleve mig til- 

^lgte. Mangel paa den forhen omtalte phy- 

^!de Kraft og Tidernes stedse mere indviklede
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Conjuncturer bandt Hænderne paa mig. I 

denne Stilling blev det kun .tilsvers for mig 

§t bsnfalde Kongen om ved sagkyndige Mand 

at lade imdersoge hvorvidt Vcerket var frem

met, og om Tingen ikke burde videre reali

seres til det offentliges Gavn. Aviserne be

rettede i en Artikel fra Paris, at man dee 

var faldet paa en min noget lignende Idee, 

og ar man iscer var ifcerd med at Udfinde den 

bedste Maade, hvyrpaa den af Mennesker 

Udaandede, fslgelig sin Suurstof for det me* 

ste berovede Luft, bedst og paa det hastigste 

kunde gjores skikket igjen til Zndaandning, 

tierne den var' adskilt fra den frie Lttfts At- 

mosphcere. Da jeg erfarede dette nlbsd jeg 

mig at.gjsre en Rerse djd for om mueligt at 

lære Noget som kunde bruges til min Dyk- 

f er ponton; da jeg paatog.mig selv at udrede 

Omkostningerne ved mit Ophold der, og øits 

fbede blot at nyde Underststtelse til simpel 

Befordring. Hans Majestcet biefaldt aller- 

naadigft min Beflutning, men Pengevæse

nets daværende Tilstand lagde Hindringer i 

Vejen for denne Understettelse, jeg fda mig 

folgeligen nodl til at give flip 1>aa Rejsen. 

Herr Kammerherre von Bardenfleth i 

Seeetaten og daværende Herr Major von 

Steffens, som nu.cv dsd, bleve nit be

ordrede af H. M. at undersoge, og afgive de-
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res Erklärung, hvorvidt, efter deres For

mening, det begyndte Vcerk vilde kunne ved 

videre Udferelft blitze nyttigt for det Offent

lige. Disse tyende Herrer, hvoraf den Ene 

allerede havde bivaanet et af Forsogene, med- 

deelte mig denne Ordre og de satte mig tillige 

Srevne, en Dag at samles med dem paa 

Dokken. Jeg foreviste dem det hele Appa- 

rat, forklarede mine Ideer og Hensigter for / 
dem, og ssgte især 6t gjsre dem opmærksomme 

paa de Hjclpemidler, som stode Regjeringen 

til Tjeneste, men hvilke jeg som ubemidlet Pri
vatmand maatte savne, og hvorved dog det hele 

serst ville kunne og maatte vinde dennedvendi« 

ge Grad afFuldkommenhed. De nævnte Her

rers Betænkning folger herved under Bilag L.

RcgjeringenS Finantser vare, iscrc ved 
de idelig fornyede KrigSanstrcrngelser forme« 

get udtsnmiede til at ven le kraftig Uuderslek- 

lelse ril en Ting hvis fuldkomne Anvendelse 

desuden ikke strap, nu Trangen dertil var 

forhaanden, kunde forventes ar blive muelig. 

Jeg dristede mig deSaarsag og ikke til at gjsre 

videre Forestillinger, da jeg ventede paa be

dre og belejligere Tider. Ikke desmindre be- 

stjafligede jeg mig næsten eene og allm med at 

raffinere alt hvad der angik denne Gjcnstand 

endnu et hcelt 2Lar igjenneyi, og det blev mig 
stedse mere indlysende at Sagen kunde, op-
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naae Henssgtömcessig Fuldkommenhed. Dog, 

Dokken og det mig ved samme overladte Ar

bejdsværelse kunde ikke længere undværes fra 

Holmens eget Brug, og jeg blev saaledes 

nsdt til at adskille og ruinere Pontonen.

Uagtet herved det varme Atiske: ved 

mine Bestrcrbelser at kunne bidrage til Fcrdre- 

landetS Forsvar, dennegang ikke blev op- 

naaet saa fortrsd det mig dog aldeles ikke at 

have anvendt Tid og en ikke Ubetydelig Sum 
af mit Eget paa denne Gjenstand, da den 

civile Nytte dog derved var sadr uden for al 

Tvivl. En heldig Begyndelse, som i Al- 

mindelighed er det Vanffeligste ved alt Ar
bejde, er gjort og Vejledningen er given til 
Fremtids fuldkomnere Realisation. Glade 

Ml det mig saa længe jeg lever, at have 

saaet, kommer Tiden kun engang at denne 
Udsæd ikke hav været reent jspildt, at den vil 

bidrage til mine Medmennefferö Gavn; og 

at disse, naar de engang hefte, da maaffe 

vil erindre sig Saaemanden med nogen kjærlig 

Skjensomhed, denne Taiike er min Belon- 

ning. Havde min Attraae eene været An- 

vcndelsen til Civilbrng, da burde jeg bebrejde 

ring at have tovet saalænge, med Anmeldelsen 

af mine lykkelige Forsog, da Menneskene 

som Brodre ffylde hinanden gjensidig Med

delelse af alt det, der kan tjene til Menneske-
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sicegtens almindelige Gavn; men da' mit Fce- 

dreland, omringet af Fjender, nodvenvig 

maatte opvække det Anffe i min Barm at bi

drage iscer ril Sammes Forsvar imod dekS 

Fiender, saa var del ej allene naturligt, men 

selv Pligt bsd at lade Fremmede, saameget og 
saalænge mueligt bliveuvidende orn deForsvarSr 

midlers Indretning og Natur, som jeg smig

rede mig med Haab at de kunde anvendes*).
Nu Fædrelandet har fuldkommen Fred 

og den sidstmeldte Hensigt dog hidtil endnu 

ej er opnaact, holder jeg det for Uret længere 

at tove'med Meddelelsen af omtalte Forseg. 
Skulde end Andres Raffinement frembringe 

denne JdeeS fuldkomne Realisation, fom mit 

Fædrelands Fare opvakte hos mig, og waatte 

jeg saaledeS see Maskinen, benyttet til øde
læggelse, forege Tallet af Midlerne ril at 

forege Krigens Rcedfler, ffal den Tanke trö

ste mig: at den, isslge Sagens Natur ikke 

saameget vil blive et nyt Agregat til den Stær

keres Magis Forogelsc, men, vel anpendr, 

fortrinlig vil kunne tjene den Svagere ril For

svar imod den Stærkeres Angreb. Af sam

me Grund vil Forsogene neppe saa let finde 

en mægtigere Regjerings underststtende Op« 

wcerksonihrd, som den mindre McegtigeS.

Anmcrrknin g. Jeg har af saakaldte Philan- 

troper ofte hort.paastaae i ramme Alvor: at
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enhver nye Idee til Opfindelsen .af brockende 
Krigsmaskiner, klot kunde komme fra Helve- 
de, da man allerede havde bragt det kun alt 
for vidt i den Kunst at dræbe Mennesker, og 
vore Krige vare desuden blodige nok; faa at 
Opfinderen af endnu virksommere Methoder, 
snarere fortjente Brændemærke end Hæder, 
o. s. v. Vilde man piastaae: at nyere TiderS 
Methode at fsre Krig paa,, udelukker meer 
og meer Soldatens Mod og Tapperhed, jo 
mere denne ved Maskineriers Anvendelse selv 
bliver gjort til blot Maskine, at Penge' og 
Snedighed i Almindelighed spille den afgjd- 
rende Rolle, imod Tapperhed, Fædrelands- 
kjærlighed og Viisdom; da indeholder denne 
Paastand ert Menneffeveirnen bedrøvende Sand
hed ; men sammenligner man de Gamles Krige 
med vore, da vare hine unægteligen meget blo
digere og langvarigere end vore i Almindelig- 
hed kan være det. Med lige stort Mod og 
Tapperhed bestemmer nu den siorre Masse nf 
Krigere ikke saameget Udfaldet, som Mtissine- 
riets snikdeste Anvendelse, og dette giver ofte 
den mindre Masse af Krigere Sejeren over 
den storre, og gjor hastig Ende paa Striden 
uden den store Udgydelse af Blod, som, naar 
blot Tapperhed og Mod haardnakket kiæmpe 
imod hinanden om Sejere«, er aldeles uund- 
gaaelig. Den Svagere, som har Angreb af 
den Mægtigere at frugte for, kan følgelig ikke 
formeget raffinere paa disse Forsvarsmidler og 
paa den nemmeste Maade at anvende dem, 
som det sikkreste Middel til at holde den Mæg
tigere i Ave, der stoler paa sinej Krigeres 
storre Masse.

Det er sandt, og be sidste Aarhundredes 
Historie giver os Exempler nok derpaa, at 
ved Krigsmaskineriets Anvendelse rsmmes flere
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Hindringer og Vanskeligheder af Vejen foe 
den krigslystne Negjering. hl at styre sin Lyst, 
da denne ved en Håndfuld hvervede Soldater 
nu kan agere Helt, angribe sine Retoer, 
indlade sig t fremmede Krige o. s. v., hvvr- , 
til den ellers maatte have anvendt en langt 
storre Deel af Landets Born, hvis Uvillie 
eller Modsættelse ikke sjelden vilde node den til 
at qvæle sin Lyst og opgive Projectet. Men, 
uagtet Krigsmaffineriers Forfinelse stedse har 
tiltager, synes dog i samme Grad Letheden 
ved at remme hine Vanskeligheder af Posen 
for den Krigstlystne stedse meer og meer at fyr
svinde. Krigsmastineriet og Lejesvendene ko, 
sie Penge; blev Landets Berns Liv sparet ved 
hiink System, da blev deres Pung det saame« 
get mindre; Pungen var tomt, Borgern? 
maatte nu stille fla personlig i Eeled tillige- 
meb beees Nnrn, de maatte slaaes for at tvin* 
ge Fjenden til at fode dem og for tillige nt W 
tale Krigsmaskineriet; Kon scription blev inö? 
fbrt, „Landets egne Bom," sagde man, 
„flages bedst for Landets Sag, denne bsr ikke 
overlades til hvervede fremmede Soldater!" 
vg denne saa sande som simple Sætning, blev 
af snilde Kriaslystne i-kke sselden anvendt paa 
de uretfærdigste Angrebskrige; det forblindede 
Folk faldt i Snaren og Europas Kdelæqgelse 
som en Folge heraf, ligger for vore Hjne. 
I den almindelige Forvirring bod Kovscrip« 
tions'Systemet stedse ci.tmu momentane Hjel- 
pcmidler tilligemed Subsidierne fra den Na
tion , der hidtil listig havde benyttet sig af de 
Andres hinanden gjensidig skclæg^ente Krige 
til selv at famle Rigdom, idet den klogelig 
holdt sig fra himl Systems Indførsel hos sig, 
indtil den stedse mere tiltagende Nod og Elen
dighed gjorde Opbud i Mage nødvendigt.



Grasselige Syn for Menneskevennen! forforte 
forarmede, forsultne, fortvivlede Nationer 
stode op i Masse imod hinanden; kun lidet 
blev der længer tænkt paa Krigsmassinerie, 
det kom fortrinlig nu an paa hvem der bedst 
kunde komme afsted rned nt rsve, myrde, 
brænde, plyndere, dette var den fornemste 
Opgave. Heele Europas Fastland var for- 
vandlet til en Kampplads og alle dets Menne-' 

, sker til sultne, graadige Lever og Tigre. Vi 
som endnu etc til, have alle oplevet dette 
græsselige Syn som ryster Menneskevennens 
Inderste; men stnlde hans Mismod ikke for- 
svinde ved den Udsigt, dette tillige giver til 
blidere Tider for Menneskeheden? har den bit« 
treste Erfaring endelig leder Nationerne til 
Erkjendelse af, hvorlidet en staaende Armee af 
Hvervede Soldater erlerne cr dem sikker Bor- 
gen for deres Selvstændighed, hvor , let en 
staaende hvervet betydelig Armee, af en krigs-' 
lysten Negjertng kan misbruges enten til Na- 
tionernes egen Fornærmelse og Undertrykkelse 
eller til en Urerfærdighed som, bringer den 
end for Ajebiikket tilsyneladende Fordccle for 
Stationen, dog stedse indeholder Spiren til 
Gjengjeldelse, der sikkert engang vil ffyde 
frem til Nationens desswrre Ulykke, har den
ne samme bitterstr Erfaring aabner øjnene 
paa dem for at see: at kun hele Nationens 
enige Stræben, dens forenede Villie kan give 
den varig Selvstændighed, gjove den stærk 
imod Magtens udvortes Angreb, da vil den 
ikke letsindig lade sig forføre tik at byde en 
krigslysten Regjering Hænderne til en Angrebs» 
krig, men derimod med Kraft tihlig danne 
sin Ungdom til enig i Farens Time at forstaae 
at forsvare sin Selvvænbighed; og langtfra 
al klogelig anvendt Krigsmaffinene udelukker
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5<ippei-5eö o.g Mod, vil hiint forbunder med 

^isse, gjgre en Nation saameget mere sikker 

/or at vorde angreben. Konscriptions-System 
bchsver en Nation ikke som for Alvor har sin 

^clvstændighed kjær. Pligt er det for enhver 

Borger at bidrage Sit til Fædrelandets og 

Statens Forsvar, men Talent og Kundskab 

kan ofte rigeligen erstatte Mangel paa person- 

lig Tapperhed og Legemsstyrke. En Nation, 

i hvis Ungdoms Barm Selvstændighedens 

ædle Lue tidlig blev opflammet og som er gjort 

bekjendt med Midlerne til at vinde oq forsvare 

den, vi! i famme Sjeblik det Udkræves, al-

, brig mangle gode Krigere. Til den lønnede 

Soldats sædvanlige Brug i Freden, til at 

være Skildvagter, til at udføre Krigsma- 

nsvrer, til at tjene Officiererne som militaire 
Skakdukker, nødvendige for dem, for spil- 
kende at kunne studere den Ting som, naar 

det kraves, alvorlige» ssal iværksættes af dem, 

for at erholde det nødvendige Antal af slige 

Soldater, derrib beheves intet almindeligt 

Conscriptions-System. Man holde kun ikke 

meer eud det nødvendigste Antal, — Ingen 

for at kunne fore en Angrebskrig, — og lon-

. ne dem godt, da vis Frivillige nok indfinde 
sig, selv dm Fremmede vil da ved rigeligt 

Udkomme blive god Borger, og Landets 

Born vil rigelig og villig-give dem Foden, 

ruedens de selv roelig og uforstyrret kan arbejde 

og erhverve til eget og Landets Gavn.

Dog, det er Tid at afbryde denne Ma- ' 

tene, jeg bor allerede frygte for, "ved denne 

Annlærkning at have misbrugt mine Læseres 

Taalmodighed; og at Nogle vil bebreide mig 

ar have berørt denne Gjensiand paa et upas- 

sende Sted; disse vil jeg indrsmme: at 

jeg burde have fatter mig kortere,- men op«

, C 2
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fordret ved den Bebrejdelse: formedelst mine 
Ideers Fremsætning og Realisering al hsre 
til dem, der fortjene at Brændemærkes, kun
de jeg her, som det meest passende Sted til 
ot anbringe mit formeentlige fuldkomne For
svar, ikke lad» omtalte Materie uberert.

i



Ag har givet Maskinen Navn af Dykker? 

Ponton, fordi denne Bensevnelse syntes mi-" 
meest passende.

Tab. I. Fig. I. Forestiller den hele fam; 
ntenfatte Maffine udvendig. Pontonen var for; 
fcerdiget af dertil bestilte store tykke Kobberplai 

der, Herr Capitain og Kobberfabrikanr C o nt 
radt paa storeKjebmagergadelod sig overtale af 
mig til at paatage sig Udforelsen af Pontonen 
efter Modellet, hvad Kobberarbejdet angik, og 

HirrJahlass som var hans Mestersvend, eit 
meget villig og tænkende Mand, arbejdede uaft 
brudt paa samme adskillige Maanever af Gom,' 
meren i et aparte Skuur i Gaarden. Den -ar 
8 Al. lang, z6 Tom. hsj midt paa og z6 Tom. 
bred ligelede- midt paa, til at finde Proportio
nen og Demensionen af de -vrige Dele, tjener 
den vedtegnede Maalesiok.

Fig. II. Dykkeren omgivett af sin Laeder- 
Kaperdække, siddende t Pontonen.

’• Aabningen forsyner med en bred Rand, hvori 
Dykkeren sidder.
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b, Tvende Asbninger med Kobberdsskfler, for? 
beget og sverbunden med kæder, hvorigjenr 
nem det indvendige Maskineris, samt Pagr 
lasten o. s. v. bringes ind og ud af Pontonen.

e. Et langt Kobberror, forbunden med Pontor 
nen ved et kort elastist Læderror forsynet med 
Skrue som griber t en paa Dækker anbragt 
yAffingusd med Hane. Paa Enden af Kobr 
berrsret er anbragt en Ventil, fom forme
delst Snoren kan aabnes og tillukkes, liger 
føm det er nødvendigt: det aabnes over Van
det for at lade den brugte Luft gaae ud as 
samme saavklsom til sin Tid at lade frisk Luft 
ind i Maskinen. Roret er tegnet perpendir 
<ulair opstaaende og holdes t den Stilling ved

' de dertil anbragte Jernstanger med Bojler og 
Jerngaffel; men saavel Rsret som Iernstænr 
gerne kan formedelst det beselige Lsderror og 
Ve paa Slangerne anbragte Lede nedlægges 
horizontal ved Siden af Dykkeren paa Dik
ket, naar Dykkeren opholder sig uuder Van; 
det eller vil rnanovrere over Vandskorpen *).

*) Anmærkning. Paa Bandfladen kan dette Rsr 

tillige bruges som en liden Mast i cn Baad, vg 

kan sirnisercde Sejl af Taft fæstes til den. Et 

Roer blev ikke vanskeligt at anbringe paa Ponto

nen, og til at manøvrere med den i Vandskorpen, 

behøvede- da ingen videre Anstrængelse af Dyk- 
feren.

cl Den sverste Ende af Messiugstruen med st« 
Virbei eller Drejer, hvorved det Maskineris, 

der er nsdvendigt til al faa Pontonen til at
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synke og harve sig igjen, til at ledeVandbaglar 

sien ind i, eller presse det ud af Bølgerne, 
blev sat i Bevægelse.

e. En Nand eller Indfatning til at sætte et 

vandfriegjort Compas fast i til Dykkerens 

Afbetjeni.ig.

£ Paa Dikket horizontal anbragte runde Zernr 

.flænger til dobbelt Bestemmelse, derved at 

ktlttne formedelst Tove fasigjore Pontonen med 
en eller anden Gjensiand, saavel i som Uden
for Vander i fornsdenl Tilfælde, — men iscer 

ril at kunne bevæge de tøfe Stykker Blybagr 

last som omgive disse ©tænger frem og til

bage efter eget Tykke, og derved stedse holde 

Pontonen, efter dens Llrngde i Ligevagt.
g. Tvende Fordybninger, forsynede med vel 

sinttende Laage med Lrrder, bestemte til en 

Flaste med Drikkevare og nogle faae Levnets- 

midler til Dykkerens Afbetjening, naar han 
nsdes til at borlfMie sig noget langt fra 

Bredden.

h. Et Jernspil, omviklet med en proportioneret 

siaerk Linie, som gaaer over nogle Messing- 

ruller langs med Dækket saavel for som agr 

ter, Linien paa begge Ender forsynet med 

forholdsmæssig tunge BlyekUgler, bestemte 

til ar gaae ned paa Bunden som et Slags 

Ankere t fornødent Tilfqkde.
i. El ligedant Spil med Snorer, som gaae 

over benLvnte Messingruller, pa- hvis En, 

der vare Bojer af Lcrder anbragte, hvorved 

Dykkeren, i det han ved Hjelp af omtalte
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Spil at gjsre Snorene kortere eller lcengere, 
kan, uden at bruge det svrige Machinnte 
holde sig faa dybt under Vandets Overflade 
som han selv vil og saaledes vcere i en be
stemt stadig Afstand fra samme.

Anmærkning. For iforvejen at mode Indvendnur- 

gen, man vil gjore imod Benyttelsen of disse Lee- 
derbsjer, tilstaaer jeg, at deres Anvendelse især 
kun vil være passende til Livilbrug, da blandt an« 

det Bojerne over Vandet især vilde tjene til at 

forraade Fjenden Dykkerens Opholdssted under 
Vandet, vg blive farlige for hans Sikkerhed.

k. Horizontal anbragte Iernbolte ril at riene 
(om Roerpinde til de Tab. II. Fig. VI. af# 
tegnede Dladeaarer.

- 1* Læderremme, hvorved Baadshage, Cajakaa- 
rene o. s. v. fastholdes ved Pontonen, naar 
de med Endene skydes ind under disse Remme.

ro. Aabninger, forsynede med aabne Messing, 
Unter, hvorigjennrm den fornsdne Vandbagi 
last perses ud eller lades ind.

l. Aabningeii paa Darkket, til den forhen omr 
talte Meralpompe, isoleret fra Vandet med 
en Læderkapsel.

o. Kaperdcrkkee, som omgiver Dykkeren, for; 
sarrdiget af fortrinlig godt ril Ve. dbrug fore; 
det Oxeskind.

Anmærkning. Ester mangfoldige forgjervcS gjorte 
Forssg nied paa forskjellige Maader tilberedet 
der, blandt andet med Sælhundcskind, hvoraf' 

Gr-nlambeme betjent sig til deres Kajackcr or
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Kaperdækker, og hvorved is«r Here kjeutenant, 
Bundtmager Gross paa Astergade, mcd megen 
ufortro-en Tjrnstvillighcd rakde mig Haanden, 
ved at lade tilberede nogle Skind paa den Maa» 
de, man paastaaer Grønlænderne anvende, og 
dernæst ved at holde sine Folk til at anvende yder- 
fte Fliid og Accnratesse ved Sammensyeningen, 
saae jeg mig tilsidst dog nsdt til at tye til den tyk« 
keffe Oxchud som Herr Garver Tvp p forsynede 
mi'jt med.

Til -e indre Datrdboelgrr var det stærkeste kår
der absolut nødvendigt, formedelst den Presning 
de maatte udholde, saavel af Vandet som afMa» 
filneriet; da jeg saae mig nodt til at vælge disse 
Bælger istedenfor de af mig forhen omtalte hen» 
sigtsmerssigerc Metalcylindre, som jeg paa ingen 

* Wlaabe dengang kunde forskaffe mig. Det beroede 
nu kun paa at finde Folk, som vilde og kunde paa- 

tagc sig Sammensyeningen, hvorved, ffulde Hen- 
sigten opfyldes og det hele Forsog ikke strande, ej 
mindste 8eil eller Skjodeslsshed maatts finde 
Strd. Efter t denne Anledning at have henvendt 

mig, tildeels forgjeoes, til aWKtøe Sadelma

gere, Skoemagere og Sprojtemagcre, tildeclö ef- 
terat have faaet mange Huder fordærvede ved -em, 
som paatoge sig Arbejdet, lykkedes det mig ende
lig at finde en een lig arbejdende ældre Skoema» 
ger, som paatog sig Læderarbejdet, som rigtignok 

-engang var dyrt, men, som svarede til Hensig
ten. Det gjsr mig ondt, jeg har glemt han- 
Navn, og jeg har siden ikke kundet vpsporge ham.

P* Tvende Mynringer, fastgjorte ved Snorer, 

som forbinde Kaperdækkets Rand med, Nan* 

^e»r af Pontonens Aabning, hvori Dykkeren
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' sidder, gjeunem begge Myttringer gaaer en 
Skrue for at sammendrage Snorene, som saar 
ledes forhindre Vandets Jndlreeng.

q. Glasset for Dykkerens Ansigt i sin Messing
indfatning. Dets nærmere Pestrivelse folr 
ger siden.

Forend jeg strider til det indre Maskiner 
neriers Beffriveise vil jeg entledige mig for en 
Skisnfomheds Gield fom jeg skylder Hr. Doctop, 
Professor, Ridder Smith, boende i sin Gaard 
i Silkegaden, ved her offentlig at erklirre: at 
uden den Aösisience, jeg nod ved hans Omsorg 
<K fa a de fornodne Messingapparater, fa a fom 
Serner, Messing Nede, mindre Cylindre, Glas- 
setsJndfatning o. s. v. forfærdiljek til Fllldkom,- 
rnenhed., af hans Folk, vilde jeg neppe have 
vundet Salisfacrionen af Prsvens saa heldige 
Udfald.

Det til Hensigtens Opnaaelse fornodne. 
meget vel udforte Iernarbeide havde for en stor 
Deel Mester Smeden Hr. vanWy r de n iStormr. 
gaden paataget sig; for endeel nod jeg ogsaa al 
rnuelig velvillig oq selv ofte personlig Assistence, 
saavel ved Maffinens Sammensætning som og 
ved adstillige af dens mindre Deele, ved fmane

* Indretninger og flere Modellers Forfærdigelser, 
af den, fom særdeles duelig bekiendte Smed Hr. 
Fischer, boende pcra Hiornet af Gotters Gar 
den o.q Drsndstrædetl At kunne bevirke Pouto- 
uens Bevægelse for Fremtiden ved foran samme 
anbragte Møllevinger, drevne ved Fjærkrafr, 

rar ftrttftttg han§ Idee, og de ere med Heli)
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bievne anbragte paa et af de smaae Modeller, 

-jeg endnu ejer.

Tab. II. Fig. I. Dykkerpontonen, blotr 

tet fra Kobberbeklædningen paa den ene Side 

for ar kunne see dens indre Indretning.

L. LsderbLlgene, som hvile paa Egeplanker 

og ere fastgjorte til disse ved Stropper.

b. Egeplankerne, hvoraf de oberste ere bevtvgelir 

ge, de underste, hvorpaa Llrderboelgene hvu 
le, ligge faste.

c. Jernstablerne nettede fast til Pontonen; om 

hvilke Bssningerne d. fast ved Plankerne ber 

voege sig med disse, e. Messingcylindre n^d 

Skruegange, somere forenede med Lcederbælr 
gene og gaae igjenuen Pontonen, hvor de udr 
vendig fafigiores til samme med en aabeu 

Messings Moder r Skrue med L«der paa Ran

den for desbedre at forhindre Vandels Inde 
trangen ved Siderne.

C Iernbsjler, hvorved Egeplankerne bevæges 

op etter, ned efter Hensigten, for enten at 

presse Vandet ud eller lade mere Vand tran; 

Ae ind i Vælgerne. Vejlerne bor være nor 

get krummede efter Pontonens Beskaffenhed, 

g- Samlingsstedet, hvor bemeldte Bejler fra 

hver fin Side af Pontonen gribe i hinanden 

og ved en MessintzkUlle, som gaaer igjennem 
Bejlerne i en paa sammes Ender anbragt 

vval Aabning frii kan beva-ge sig op og ued 

paa hver sin Side af Stoelen, paa hvilken 
Dykkeren sidder. Bevægelsen (Teer, former 

^«1(1 Bojlejernet h,, som ved den perpeudikttt
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lair opsteaende Messingskrue i., som gaaer 

igjennem den paa bemeldte Bojle anbragte 

Skruemoder k., selv scettes i Bevægelse.

L Er Bssningen, hvori Enden af Messingffruen 

gaaer rundt.

m. Skoelen, paa hvilken Dykkeren sidder, deir 

var af Kobber.

n. Blye Baglasten, fordeelt efter dens Voegt i 

Pontonen og dannet i mindre og (tørre Styk.' 

ker og Former ril at anbringes hvor forns, 

dent var.

Fig. H, Glasset med sin Messingindfat

ning, fom er conifF sieben og besiryges med 

Talg, for paa det fuldkomneste at slutte og holr 

de Vandet ude.

s. Charmere« eller Hanigflet.

b. Cit Drier at holde det tillukket med. ,

Flg. III. Forestiller En af Dykkerens Arr 

me, for at vise hvorledes Vandet forhindres fra 

<rt tt'lvnge ind ved Haandledet under Kaperdarkr 

fet, nemlig formedelst tynde Læder-strimler, 

hvormed den er omøunben oven for Haandledet 

og svm ere befexsrede ved B<rndler.

Fig. HIL Jernsskuerne, fastgjorte med 

Snorer til at befceste Kaperdcekket med Kobber- 

randen paa Pontonens Aabning, hvilken Nand 

forst omvindes med tyndt Vaskelæder; den bor 

vven til have en liden afrundet Indfatning eller 

Som, vg Kaperdækker maae ligeledes i sin ner 

dersts Peripherie være fcrfijnet med en fremstaar 

ende Sem af Læder, begge Lele for nt feve; 

Lygge Afslibning.
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Fig. V . Et Bryststildt af stcrrkt Blik med 

tvende elasiiffe Luftrer, saa lange at de karr 

naae ned lil Bunden af'Pontonen, naar Dykker 

ren sidder i samme. Brysiskildtet heenger Dyk/ 

feren formedelst en Læderrem om Halsen paa 

fig, foran paa Brystet rinder Kaperdeekket; 

Skildket afholder Vandets dirette Presning paa 

Brystet og Dykkerens Næse og Mund beholde 

frie Communication mcd Lvfien i Pontonen »gjenr 

nem Rorene. Rorene vare elasuffe af tyk Mes/ 

singrraad omvanden med præparerede Diare og 

fiinl Seglgarn.

Anmærkning. At der til Dykkerens stsrre 95e« 

qvemmeligheb kunde gives det 5)ele, især Kaper- 
dækket, tit anden Form, f. Ex. forsynet med Boj- 

ler inden i, vilde hane Krop aldeles befries for 

umiddelbar DandpreSning, dette kan ikke være 

noget videre Spergsmoal underkastet. Men Om

stændighederne forbode mig at udfore det, og til 
Forsøget behøvedes det heller ikke, saameget min

dre, da min Dykker ikke ytrrede mindste Besvær 

øver at have været inevmmvderet af DandpreS« 

rung, uagtet han med Massinen saaledes fom den 

er beskreven, blev engang næsten i, Time under 

Vandet, ferend han kvm op igjen.

Fig. VI . En Skuffelaare, hvoraf En blev 

anbragt paa hver Side til Forsog.

Fig. VII . En Paraplyaare, hvormed jeg 

et par Gange lod ham gjore Forssg at bevoege 
Dvnronen, ved at stsde eller fa (le den fremad 

^«kke den til sig igjen.
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Fig. VIII. En simpel Kajackaare, for; 

synet med fornsdent Blye paa Enderne. Dykr 

leren syntes bedst om denne, da han tørte de 

rette Haandgreb til at bruge den; men de. Be

vægelser disse forffMige Aarer frembragte, 

syntes mig, is«r under Vandet, at v«re før 

langsomme og at forvolde Dykkeren forlneget 

Arbejde, fornemmelig na ar hans Bestemmelse 
vare lange Tourer.

Fig. IX. Det forhen omtalte Models udr 

vortes Dannelse, med i Spidsen paa en poler 

ret Staalaxe nøje passende i en Malmbssning, 
anbragte Mstlevinger, som ved deres straae 

Stilling og Drejning, fa o at sige, drage Mar 

ffinen fremad i Vandet. En inden anbragt 

Fjcrr, naar den optrykkes, fatter Ponlvuen i 
en meget hurtig Bevægelse.

Fig. X. Tegningen af En af mine Mor 

deller, under, hvilken Baglasten er anbragt i 

en isoleret Ponton, som formedelst Jernbaand 
nred Herugsier blev befæstet til Maffineriepontor 
nen, hvori Dykkeren (Tutte sidde. Indretnin

gen ved H«ngflerne var saaledes anbragt, at 

Dykkeren uden Anstrengelse funbe befrie sin Pour 

ton fra Baglasipontonen og da manovrere med 

fin egen saa hurtig vg let omtrent som med en 
Kajak.

Anmærkning. Der lode sig tanke flere Tilfælde, 
hvori det Lunde lsnne sig at lade Baglasten fare, 
f. Ex. enten ved Recognoffering, opdaget af Sien-- 
den, eller for mueligst hurtig at kunne bringe 
vigtige Efterretninger. I "
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XI. Tvende hensigtsmæssig proper? 

tionerteqfinkeljern hvoraf et anbringes paa hver 

Side nf Roret. De ere ved Dsjningen forsvr 

nede med i hinanden gribende Fjær der, hvor 

Aabningen er mellem Kjolen af Skibet oq Nor 

ret; paa den Flade af Vinkeljernene, som venr 

der til Skibet og Roret, ere spidsede Takker am 

bragte som selv siedse befæste sig meer og meet 

ved dit allermindste Forssg at sætte Noret i Der 

vægelse. Paa denne Maade behoves hverken 
stærk Anstrengelse af Dykkeren eller nogen Hamr 

ren eller anden larmende Operation.

Anmærkning. Uagtet det ved dette Foretagende 
aldeles ikke kan bli»e vanskeligt for Dykkeren at 
befæste sig med Pontonen under Arbejdet til Ro- 
ret, nsLeS jeg derimod til at tilstaae: at Danffe- 

ligheden af at kunne gjsre sig fast ved Skibet, ved 

andre tænkelige Foretagender paa Siderne af 
samme, as det Slags som udkræve Fastgjoeelse tit 
selve Skibet, synes mig saam*get stsrre, især naar 

den skal overvindes ved kobberhudede Skibe.

Fig. XII. Viser, til mere Tydelighed, 

bemeldte Jern anbragt paa Noer og Skib.

Da det er nut Hnste og mit Haab, at 

mine Bestræbelser for mine Medmennesker ikke 

aldeles maatte være spildte, at til den Ende - 
Alle maatte kunne forstaae og begribe det Frem

satte, er min Beskrivelse paa sine Steder maar 

stee bleven lidt vidtlöfligere end den burde vcere, 

jeg har tillige maaffee brugt for simpel Frem/ 
l^'kningsmaade, ikke anvendt de rette Kunst,



-rd og -talt altfor meget Loegmands^Sprog; 
niaaffee burde jeg tillige have raadfsrr e g mere 
med de Systemer vi have, adskillige mislykket 
de Forsog vilde da maaffee ej vcere bleven giorr 
te af mig, som jeg ærlig maae tilstaae er steet, 
jeg vilde da strax selv have kunder give Tingene 
sisrre Fuldkommenhed, uden som qu at see mig 
nodt til at overlade dette fil Audre. Jeg maae 
tie til disse muelig for endeel fortjente Bebrejdel
ser, thi Modsigelse vilde dog nu ikke forandre 
Dommen, om jeg end citerede allede Svstemar 
tikers Skrivter, som jeg virkelig har gjort mig 
Umage for at lære af, for og medens jeg arbej
dede Paa Tingen.

Efrer da nu «åbenhjertig med Sanddrnei 
hed at have fortalt mit Hovedforetagende vg 
hvorvidt det er lykker mig, saavelsom, det 
end Manglende, holder jeg mig kun endnu for: 
pligter til ligeledes at fmufatte her nogle Resul
tater grundede paa de anstillede Forssg, lilliqer 
wed endnu nogle faae Anmærkninger, beage 
Dele til muelig Vejledning og Fremtids Afbenyt; 
telse for Andre, som maattss ville værdige dem 
Opmærksomhed.
i) Af Legemer of samme Materie, forti inbta? 

ge paa det nærmeste ligesiørt Rum i Vander, 
tager vrd lige Krafts Anvendelse det, fbiu 
har en fuldkommen rund Figur, der gaaer 
kuglefvrmig spids fra Midten af til begge Enr 
der (S" Tab. IL Fig. IX.) imod den h ur li gr 
|te Bevægelse. Forsøget er ajort af mig med 
flere af samme Materie men sorstjelilg danne/
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g , *
V de Legemer i et langt Vandkastn, ved at an: 

bringe over Ruller gaaende Snore med Uge 
Vægt, ved hvis Tyngde Legemerne i Vanr 
det i et og samme Ajebtik bleve satte i Ver 
vægelse.

2) Min Dykker paasiod, ikke at fsle Vanders 
Presning stærkere nogle Alen nede i Vandet, 
end naar han fun opholdt sig nogle Fod »nr 
der Vandets Overflade. Da dette forekom 
mig ar stride i mob Theorien, hængte jeg ved 
en fiin Messingtraad en Blyknqle i Vand, 
som var i en 3 Fod langBlikcylinder, Traar 
den var gjort fast paa Enden af en Stang, 
som hvilede i Midten paa en perpendicnlair 
opstaaende anden fast Stana; Forste blev ved en , 
paa den anden Ende anbragt Vægt holdt i fuldr 
kommen horizontal Stilling i Ligevægt med 
Blyekuglen nemlig, saaledes som ved Afvejr 
ning vore sædvanlige Bismere; jeg lod nit

- lidt efter lidt Glyekualen synke dybere ned i 
Vander ved at bringe Blikcylindeie med Vanr 

vder sfedse hoyere op til Stangen; men Vrsp 
ren holdt Stangen i samme Ligevægts jeg 
mærkede ikte ot den tabte det Mindste af sin 
horizontale Stilling; det Lidet, fom den sine 
Messtirgiraao ved ak komme dybere ned i ,Vant 
del, naturligvits maatte tabe af sin Vægt, 
kunde ikke iagttages. Jeg er beføjet til at

r. sulte heraf, al selv paa Havets Bund, da . - 
Vanders Presning ligefuldt vedbliver or være 
^etI sümme frer Siderne som den er nudt i
.iivr hoyere oppe i Vander, DpbSen hvori z

' . ’ D
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Dykkeren ffa! bev«ge sig, ikke bsr tages saar 

meget i Betragtning.
z) Det er i Førerindring'n atterede fortalt hvad 

der bevægede mig tit at give Pontonen den 

Stsrrelse og Dannelse som jeg valgde, at 

Nsdvendigheden tvang mig til at bruge Lcr» 
derbcelger äsiedersor meget rigtigere Metalcy, 

lindre med Stempler; at fslgeligen Alt kunde 

gjsres mere passende til Henfiaien; Det var 

vgsaa min Agt at lade Pomonen fere tvende 

Dykkere for at f turne være hinanden behjelr 

pelige, men jeg maatte give Slip paa dette 
Forsæt indtil sisrre Mastine kunde udfores, 
som indeholdt storre Luftmasse. Dog har Er, 

favinien ikke øjovt det lcrnger tvivlsomt for 

rnig, at Mennesket i en hoj Grad kan udhol, 
de Luftens Presning uden særdeles Ubeqvem, 
welighed, og at der i lige lang ?id sorterrer 

og behovet mindre Luft end er Lys, som jeg 

havde entaget til Maalestok for den Lnfi Dyk« 

feren stulde kunne behsve i den Tid, han opr 
holder sig under Vandet Uden Trang til forr 

Nyet Luft. Otzsaa see vi ikte sjelden vedBonr 

dergil^er, iseer de som holdes i er lidet Rum, 

Lysene flukkes af sig selv, medens Daudserne 

vedblive at springe lystig vmkril.S-
4) Ved flere Beregninger moae det i fvrskjellige 

Henseender rages i Betragtning, at den as 
Dykkeren udaanvede Lusk ved s>n Varme ep 

renderer st g stedse meer og meer i felue Metr 
flinen, trykker fslgelig stærk paa Vandb«l5 

gerne os helper tilligemed Mastineriet at uv-
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presse Baglastvandet af Lcederbtrlgkrne, saa 

ar det altsaa bliver Dykkeren lettere at fætre 
Maskineriet i Bevægelse, naar han vil stige 

ivejrer end naar han vil gaae ned med Pon, 

tonen under Vandet. Ved sidste Operation 

comorimerer desuden Vælgernes Aabnmg, 
hvorved de faae sisrre Volumen, Luften iMa- 
stinen, og bsr Kobderrsret desaarsag ved Ned, 

gangen holdes saalænge aabenr af Dykkeren 
som mueligt, fer at den pressede Luft kan 
finde frie Udgang igjenncm samme.

5) Den forhen omtalte Pumpe, fom jeg ved 

mine Forseg har maattet savne, bliver ikke 

desmindre en for Fremtiden saare nødvendig 
Ting, da Dykkeren, naar han kommer over 
Vandet iglen, ikke vel kan forsyne sin Ponton 

med nyt Forrå a d af friff ubedarvet Luft fsr 

rend den tillige bliver fuldkommen renser fra 
den bedærvede, som, tungere end den Anden, 
synker tilbunds, og denne Rensning fan, efr > 

ler mit Begreb, ikke paa bedre Maade skee, 

end ved at pumpe den ud, da trænger den 
frisst annosphæriste L«fk strap efter ind t 

Pontonen iyjennem Kobberroret og Bryststildr 

lers Rore ved Aabningen af det GlaS som er 
for Ansigter. 'Af samme Aarsag, nemlig, 

ln den bedærvede Luft synker tilbunds/ er det , 

«ederfie Rum t Skibene ct faa usundt Opr 
l'vldssked; blau-t de nyere Opgndetser auvenr 

Des vgsaa Ild til at uddrive den mco; mig 
foneé, man kunde iværksatte det Samme 

''ed Pumpen, cg paa store, siaerk bemandede
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Skibe vilde Mandskabet paa lange Rejser bed 
Pumpers Brug tillige finde en deres Helbred 
tjenlig Bevægelse. I Balsale eller andre 
StEder, hvor mange Mennesker i Alminde
lighed ere forsamlede, bnrde desaarsag Luften 
drages bort nedenfra, da Aabnrngerne i Lofr 
tet som almindelig anbringes, vel give Damp 
og Dunster frie Udgang, nten indlade ikke 
frist sund Aift nok, saalænge den bedærvede 
tyngere Luft ved Gulvet modstaaer og ikke 
pumpes eller paa anden Maade drives bort; 
ffeer dette derimod, da folger den friste Luft 
ovenfra villig ued af sig selv. Slige Pum
per ladr sig de fleste Stcrder let anbringe, 
uden Ubegvemmclighed, uden at forvolde den 
ved Detenes eller Vinduernes Aabning fn a 
»behagelige som stadelige Trækvind, og uden 
Vanziir for Bygningerne eller Værelserne.

6) Da jeg blandt de flere mangfoldige Anvendes, 
ser som lade sig tænke ved Erfarings Overbe; 
viisninzen: at Mennesket ved en der medr 
given Luftmasse øg videre hensigtsmæssige Ind: 
retninger kan, isoleret fra anden Hjelp, 
efter eget Tykke opholde sig, bevæge sig vg ar? 
bejde i Vandet, især tcrnkte mig Afbenyttes 
fen til militair Brug, hvortil den Stilling, 
Fædrelandet dengang befandt sig i, gav An: 
ledning, saa forsegle jeg blandt Ander hvor, 
vidt det lod sig ajore ar betjene sig af Skyde/ 
gevær under Vandet; jeg labre til den Ende 
en Pistol, bandt en med Luft halv opfyldt 

Vloere om Kolben og Laasen tæt omkring Lo-
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/ -
bet og et Stykke ak en Blære bandt jeg for 
Mundingen, Den kun halv med Luft opr 
fyldte Blære forhindrede mig ikke fra at øp; 
trække Hanen og ak bersre Fferren me d Fini 
geren, jeg holdt nn Pistolen under Vandet, 
trykkede Fjæren af og stjod Kuglen gjennem 
Planken af en gammel Baad. Da jeg af ege» 
Erfaring veed, hvor liden en Gjenstand, -var 
det end kun et tat Spmdevæv, der behoves 
at befinde sig foran i Lobet af et Gevaer, 
til at faae Lobet til at springe ved Affyrninr 
gen, at selv Forladningen, naaer den ikke 
umiddelbar kil Ladningen, kan bevirke dette, 
saa nægter jeg ikke, at jeg ved Forssget med 
Blæren for Mundingen tvivlede om et heldigt 
Udfald, men der lykkedes..' om Aarsagen her
til er, ,at Blceren ikke er i selve Lobet, mm 
blok berøver dets Kant, eller at Vandets 
Presning paa Lobet forhindrer det fra at 
springe itu, dette ror jeg ikke med Vished afr 
gjsre. En anden Gang ladte jeg tn Pistol 
med Krudt, anbragte tvende tynde Cylindre 
af Glas, hver af dem fyldt med sit Fluidum, 
fast sammenbunden paa Enden af en rund 
Kjæp 'foiti netop passede i Pistolens Lsb, 
hvori den blev sadt; jeg havde fyldt en flam# 
mel ubrugelig Baad med endeel Blaaer, jeg 
afskjod Pistolen, Glassene gik da de naaede 
Bunden itu, de tvende Fluida blandede sig, 
ternde Ild i Blaarene og Baaden brerndke. 
Disse Forjog bragte mig paa den Tanke, at 
En Vindkanon vilde være endnu mere passende
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og jeg lod til den Ende en forfærdige paa Ge.' 

værfabriken efter mit Opgivende; jeg ejer den 

endnu. Eiter Forsoger med Pisketens Afsyr 

ring under Vander, synes det mig ikke umuer 

ligt under Vandet ot nærme sig en Gjensiand 

med selv en Kanon. At lade Dykkeren ved 

passende Ponton r Indretninger paa en eller 

anden Maade fore den med sig, dette vilde 

ikke blive saa vanskeligt- oq saavel sædvan

lige Kanoner som og saakaldte Læderkanoner, 

ja endog Kanoner afSteen maettte kunne bru

ges derril, efter som Hensigten og det lokale z 
lkrlvvede der. Men indtil Tingen, som jeg 

tilstaaer det endnu kun er t sin forste Begyn

delse, bliver moden oq ved Fleres Omsorg 

bragt tr! stsrre Fuldkommenhed, er jeg aller 

rede glad ved at kunne henpege paa en uimodr 
sigelig i adskillige Tilfælde vigtig milikair Anr 

vendelse af den som den er, den nemlig: über 

mærket at kunne bringe Bn^ffab fra og til en 

tilsses nok som siræng af Fjenden bloqverec 

Ftksttting, o. s. v. Hertil behsves ikke ab, 
solut'den hurtigste Bevægelse af Pontonen, 

ikke at vove sig langt ud med samme i det 

vilde Hav, mindre endnu et umaadeligt langt 

Ophold under Vander eller betydelige Anr 

sirerngelser af Dykkeren.

Til Slutning vil jeg endnu blandt de flere 

tcenkeligeAnvendelser kun berøre en ej Uvigtig 
Drug af samme, nemlig: Noerfornagling 

paa Skibe, i hvilken Hensigt de mig dertil 

fem foerdeleS hensigtsmæssige forekommende
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Vinkeljern med i hinanden gribende fjceder 
Laase Tab. IL Fig. XI. ere aftegnede og 
beffrevne.

7) En Hovedopgave bliver som forhen allerede 
er omrals, iserr endnu at eplose, den at 
forskuffe Pontonen med windstmuetig Kraft 
Anvendelse af selve Dykkeren, den hurtigste, 
stadigste og sikkreste Bevægelse under Vandet, 

uanseet dens Form og Dannelse.
8) Det vilde have forraadt en utilgivelig Letsinr 

dighed fra min Side, havde jeg vildet lade 
Dykkeren vove sig ud i rum See med Poiu 
tonen Uden at være bragt til stsrre Fuldkorn, 
menhed, end den, jeg saae mig istand til ben; 
gang at give den, nemlig: sammensat blol 
af Kobberplader uden at være forsynet med 
de, til en slig Pontons fornsdne Styrke til 
alvorlig Anvendelse Uundværlige Iernknaee, 
tillige manglende den omtalte nsdvendige Mr* 
ralpompe. Ikke desmindre har jeg maaltet 
erfare, at mine Forsog af flere Ukyndige stal 
af denne Aarsag være bitune omtalte med 
Ringeagt; og i fær stal den Omstændighed 
have tjent dem til Paastand at have Ret til 
at nedsætte Dem: at jeg ved de fleste Forsog 
tillige anvendte den Forsigtighed at have Tailr 
ler ved Haünden, for i det muelige Tilfalde 
at Kobberpladerne enten ved Stod eller Vanr 
dets Presning stulde faae Aabning, L«dert 
bælgene springe i Ssmmene, eller Mastiner 
riet komme i Norden og ikk< fuldkommen lyr 
sire Dykkerens Villie, jefl Da Jaae mig iflAHO
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ril strap ved disse Tailler at komme ham hastig 
nøk til Hjelp. Imidlertid ber den Qverber 
viisning være mig nok, at enhver sagkynr 
dig, upartisk Mand, af de beffrevne oq som 
udfsrt beviste Forssg, saalider som jeg selv 
vil drage i Tvivl, at der Intet var at ris- 
quere for en Dykker ved at dykke nnder og ma; 
novrere i rum Sse med en Ponton, fuldkomr 
wen Hensigtsmæssig (onfhueret efter mit 
Opgivende; og uden Vetlknknintz vilde jeg 
personlig turde betjene mig af samme.

Efterfslgende Betænkning Litr. B. har jeg 
troer mig forpligtet til at ledsage med nogle faae 
' Anmlerkninger endnu, og overlader dernæst mine 
Gesircebelser aldeles rorlig til mine Medborgere- 
videre Omdemme.
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Bilager Litr. A,

Afskrift af H. M. Kongens Allernaadigste Skrivelse til 
mig esterat jeg havde gjort Proven med Pontonen 
i Ailerhojstsammes Overværelse.

Som Vi med Allerhsjeste Velbehag have bemærket 

Dine heldige Bestræbelser for Opfindelsen og Udsr- 

reifen af en Dykker maffine, saa have Vi herved Al- 

lernaadigst vildet tilkjendegive Dig, 'at Du for Os 

Allerunderdanigst kan opgive hvad Udgift Du i den

ne Anledning har havt.

Befalendes Dig Gud.

Givet i vort Hovedqvarteer Kjsbenhavn den 10 

August 1809* . '

* Frederik R.

Til

Os elskelige Kammerherre 

Baron Wedel-Zarlsberg.
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Litr.' B.

Afskrift af den mig Allernaadrgst meddeelte Betænk» 
ning i Anledning af Oykkerpontonen.

Allerunderdanigst Betænkning.

^fslge Deres Majestæts os under 26de Zuli d. A. 

meddeelte Befaling, have vi sogt at gjsre os nsje 

bekjendt med Kammerherre Baron Wedel-Jarls- 

bergs Dykkermaffine og de Avrige hansDpfindel- 

ser, som staae dermed i Forbindelse. Han har med 

den fuldkomneste Redebondhed givet os enhver Op

lysning som vi snsseöe. Vi troe at hans Opfin

delse til civil Brug, (f. Ex. som Dykker-Maffi- 

Ue) lover adskillige Fordele, men ved dens militai- 

rc VrUg moder udentvivl adskillige Hindringer som 

ved be af ham angivne Midler, neppe vjlle kunne 

overvindes. Det paaligger os at nævne de vigtig- 

ste af disse Hindringer.

I) Det Maskinerne ved hvilket Kammerherren ssger 
at drive Kajaken (om vi saa tor kalde den) frem, 

vil ikke være tilstrækkeligt. Blot ^ed dets stati- 

ffe Moment reduceres Mandens Kraft til nogle 

faae Lod, ved hvilke Svinghjulet ffal drejes. 

Og her er Frictionen endda ikke taget i Betragt

ning. Men hvad endnu er meer: Denne svage 

Kraft er ikke engang en directe fremdrivende 

Kraft, men maa endnu reduceres efter Skraa- 

heden af Molle-Vingerne. Af alle disse Om

stændigheder sees, at en Mand som'stal drive 

Kajakken frem ved drtte Maffmerie, vilde meget
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snart vare udmattet, endog om hans Respiration 

var aldeles ubehindret, og Luften, han indaan- 
dede, aldeles ubedervet.

2) Kajakens nogenlunde horizontale Fremffriden 

under Vandet vil og have endeel Vanskelighed. 

Dens laterale Stivhed, er der vel temmelig sør

get for: thi ved en noget betydelig Krængning, 

vil snart hele Ballasten eller dog den ftørftc Deel 

beraf komme paa den modsatte Side af Vertical 

. len fra Fyldnings-Centret, men saaledes er det 

ikk<'med den Diametrale Stivhed. Kajakkens 

Axe maae -fere en Vinkel af 60 til 70 Grader 

med Horizontalen, før hele Ballasten kommer 

paa en Side af Fyldnings »Centrets Vertikal. 

Kajaken vil altsaa let afvige fra den horizontale 

Stilling: Enhver Bevægelse Manden gsor, vil 

forrykke den, og den flyttelige Ballast som Kam

merherren har anbragt uden p.aa Kajaken, vit 

ikke kunne raade Vod paa disse Dyvninger. 

Vandets Modstand med Overdelen af Mandens 

Legeme vil og foraarsage at Kajakens For- Ende 

lofter sig i Vejret; og dette mere og mere jo 

ftørre den Hastighed er man kunde give Kajaken, 

da den directe Modstands Center er saameget 

hsjere end Kajakens Axe. Blærer o. s. v. hvor« 

ved den kan holdes horisontal,^ vikle, betydelig 

hindre Hastigheden og udsætter for at man bliver 

opdaget af Fjenden.
3) Midlet til at söge det Skib eller den Gjenftand 

nran vil hen til, er ufuldkomment som ethvert



[ 60 ]

lidet Kompas. Under Vandet sees Skibet neppe 

paa nogen betydelig Afstand. Ved Nat har man 

siet intet Middel til at söge Skibet. For Strsm- 

' men kan her, som ved al Sejlads, ikke gjoreS 

nogen sikker Regning.

4) Midler til at holde sig fast ved det ficndlige Skib 

imedens man anbringer den Maskine som skal 

kilintergsore det, ville vcere vansselige at finde 

ved Kobberhubcde Skibe — og nu ere alte engelsse 

Skibe Kobberhudede.

Atingen Massine er angivet, som kunde be- 

ffadige eller tilintetgMe det fiendtlige Skib, dette 

horer ikke egentlig herhen, da Kammerherren blot 

har villet ssge et Middel til at komme frem under 

, Vander.

Vi troe at have undersøgt Kammerherre W e- 

/, dels Maskine med al den Iver og Velvillie der 

ej allene ikke forkaster, men selv af yderste Evne 

stræber at fremme en Opfindelse hvis tilsigtede Nyt- 

te maaffee kunde blive af hos Vigtighed for Fædre- 

landet, — men tillige med den Forsigtighed der ikke 

gierne tilraader kostbare Forsog naar Udfaldet er 

temmelig tvivlsomt.

Imidlertid ansce vi det tillige for Pligt, Al, 

lerunderdanigst at gjore Deres Maiestert opmærksom 

paa, at Kammerherre Wedel med megen Opof, 

relse af Tid og Penge har udfLtt adsttllige Ideer 

som vist nok kunne nyttes med Fordeel ved flere Lej

ligheder, stjont de efter vores Overbeviisning ikke, 

i det mindste ikke i den Stand de endNU cre, lede



tilldet tilsigtede militaire Maal; og troe vi derfor 

ikke at kunne tilraade Bygningen af nogen saadan 

Maskine, saalænge de ovenanførte Vanskeligheder 

ikke ere hævede.

Vedlagt tilbageleveres Allerunderdanigst Kam« 

merherre Wedels Forflag af !9de Zuni 1810.

Kjobenhavn den 27de August 1810.

Allerunderdanigst.

Bardenfleth. Steffens.

Deres Majeftat Kongen.
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Fsrend jeg strider til specielle Anmöerkniriger 

i Anledning af foranstaaende Betænkning, bsr 
jeg gl'ore Larftren opmærksom paa, at jeg forhen 
i en Allerunderdanigst Forestilling ril H. M. 
Kongen har yttret mig, blandt Andet, som foü 

S".' ,/Jeg hilde selv langtfra ikke henfalde 
D. M. at lade bygge Mastin er efter Modeltet, 

som endnu besidder mange Ufuldkommeuheder; 
men I efter min Overbevisning, er Gagen for 

vigtig og all formeget allerede forbereder til vider 

re muelig Uddannelse og Raffinement, til at den 
blot af Mangel paæ Underftvttelse stulle henhvtle 
o. s. v." Og jeg haaber ar den opmærksomme 
Læser vil gjensinde i dette mil Skrivt, selvsanr, 

me Tankers offentlige During.

A n m.æ r hi i li g til $. r. Har jeg strap selv erkjendt, 
og allerede forhen ved at omtale Bevægelses^Red' 
skaberne jeg har anvendt, tilstaaet: at ingen af 

dr af mig dengang brugte vare fuldkommen fyl- 
testgjsrcnde, saa burde jeg lade denne Paaanke 
her videre uberørt, naar ikke tillige Talen var 
om et Svinghjul, som rigtig nok var mig pvCpi). 
neret til Anvendelse, af en KlechanikuS, og der
for blev omtalt af mig men ikke af mig anvendt af 
samme Aarsag som det forkastes i Betænkningen.

Til §. 2. De partielle U fuldkommenheder, som 
i denne H bersreS, har jeg allerede i Beskrivelsen 
selv omtalt, og derfor paastaaet, at der bør give- 
Pontonen i det Hele, dm mueligt, en beqvemmere 
Dannelse; at Kaperdækket,, som omgiver Dykke
ren, ligeledes ved ^ernbsjler maatte erholde en 
kiilagtig Figur, for saalidet som mueligt at finde 

Mv-stand af Daudet; at kcederbojerne (Blærer
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kunne blot tjene ved et simpelt Fvrssg) ikkun vilde 

væve anvendelige ved Pontonens Brug til civil 

Nytte, vanskelig til den militaire. Jeg vil i>er« 

for uden videre at opholde mig ved famine, stride 

til mine Anmærkninger ved

§. 3. Uncrgteligt er selv et stort Kompas, i 

m,rk Nat, uden at man kan oplyse samme, til 

ingen Nytte. I Dcrlmorkc kjendcr jeg og Arn jeg 

ikke tænke mig noget Middel for Dykkeren til at 

s-ge hen til vg finde nogen Gjenstand, enten over 

eller under Vandet; er det derimod ikke aldeles 

merit og der lindrer vvenikjobet en eller anden 

Stjerne paa Himmelen, La maa han begive sig 

faa oste fornodent er, op over Vandets Oversiade, 

vg er han ikke aldeles ubekendt i fit Farvand, da 

rccvgnvscere han imens han er oppe hastig Egnen, 

Skibets Beliggenhed d . s. v. I Brlm-rket crjor 

han iovrigt bedst, ikke at vove sig ud, men, skjult 

»ed Strandbredden eller ellers, oppebie belejligere 

' Hjeblik. „For Strømmen kan her som ved al 

Sejlads, ikke gjores nogen sikker Regning;" Den
ne Sandhed kan jeg ikke andet end igjentage med 

Betænkningens egne Ord; kun tillade man mig 

ad gjsre opmærksonr paa en Fordeel som den vante, 

instruerede, med Farvandet bekjcndtc Pvntondyk- 

ker, her maastee kunde have forud for SkibSse- 

reren; denne maae som oftest tage Stromrnen, 

fom den sindes, Pontvndykkercn derimod kan af 

»g til benytte sig af den ester eget Tokke til fin 

Fordcel, da det er bekjendt, at Strsmmen i 'Al

mindelighed gaaer nede i Dandet t en aldeles 

modsadt Retning af Strsmmen oppe i Vandet; 
han dykker følgelig ned i den, feer han derved st" 

Fordeel, medens Skibsføreren intet Valg 

Der kan i-srltzt give» Tilfælde., hvor selv i ftetuc
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Storm, da Skipperen ikke tsr lette sit Anker, 
fom endda maaffee kun tjener ham til et uvist 
Redningsmiddel, vor Pontvndykker til samme Tid 
uden Fare kan nærme sig sit Maal t Dybet, i stil

te Vande.
§. 4. Denne Gjenffand er forhen allerede ble- 

ven omtalt af mig i Anledning af mine Ideer om 
Roerfornagling; ieovigt tvivler jeg ikke paa at 
man jo vgsaa vil kunne finde Midler til at have 
denne Vanskelighed, naar det absolut udfordre^.

Betænkningen lader mig isvrigt vederfares 

fuldkommen Retfærdighed, naar den siger: „at 
jeg blot, (især), har vildet soge et Middel til at 
komme frem under Vandet."

De ourige Anmærkninger som Betænkningens 
Conclusion endnu kunde opfordre mig til at frem

satte,- indbefatter for storffe Deel allerede det af 
mig i Indledningen til disse mine Anmærkninger 
Sagte. Man tillade mig blot til Slutning end
nu her at tilføje med samme Ord, jcg betjente 

mig af i en allerunderdanigst P. M. og Svar paa 
Betænkningen til Hans Majestæt, ta den mig 
allernaadiast var blevcn mcddcelt:---------- ; „jeg

har mueligste Aarsagcr til at være tilfreds i Hen

seende til den Redcbvndhed, som sremkyser af Be
tænkningen," ------ !
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Storm,, da Skipperen ikke tsr lette fit %nfev, 

s"'" endda maaskee kun tjener ham til et uvist 
Redningsmiddel, vor Pontøn-ykker til samme Tid 

uden Fare kan nærme sig fit tøaal i Dybet, i frit
te Vande.

4. Denne Gjenstand er ferien allerede ble- 
vs" omtalt af mig i Anledning af mine Ideer om 
Roerfornagling; iovrigt tvivler jeg ikke paa at 
man jo ogsåa vil kunne finde Midler til at ha-ve 
denne Vanskelighed, naar det absolut udfordre?

Betænkningen lader mig iovrigt vederfares 
fuldkommen Retfærdighed, naar den siger: „at 
jeg blot, (især), har vildet soge et Middel til at 
fonune frem under Vandet."

De øvrige Anmærkninger som Betænkningen, 
Conclusion endnu kunde opfordre mig til at ftcm- 
fatte,' indbefatter fer stoche Deel allerede det af 
mig i Indledningen til tøffe mine Anmærkninger 
Sagte. Man tillade mig blot til Slutning end
nu her at tilføje med samme Ord, jcg betjente 
mig af t en allerunderdanigst ■!). M. og Svar paa 
Betænkningen til frrnS Majestæt, ka den mig ' 

allernaadiast var blcvcn mcddeelt: ■ " 
har mucligsre Aarsager til at være tilfred i Hem 
seende til den Redcbondhet, svin ftemlyser af Be
tænkningen," ------ !
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