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afleder. Folket, som paa dette Sted er catholskt, og mindre oplyst 
end menig Mand hos os, blev derover meget forbittret, da de ind
bildte sig, at saadant maatte fortørne Gud. Gjerne havde de revet 
den ned, dersom de havde turdet og kunnet. Men nu kom et 
Tordenveir; det var den 10 August 1777. Lynilden, som saa ofte 
havde beskadiget Kirken, slog atter ned deri; men see, den fulgte, 
uden noget Spring, Aflederen. Folket flokkede sig snart omkring 
den, og saae med Forundring Kirken uskadt; ja der var endog 
Nogle, som lagde Mærke til at en Ederkop havde i en Krog spunden 
sit Væv op til Lynaflederen, og at ikke engang dette svage Væv var 
blevet beskadiget af den forbifarende Lynild. Man kan let tænke 
sig, at den, der havde lagt Mærke til dette, viste de Andre det, saa 
at hele Byen blev overbeviist om Opfindelsens Ypperlighed.

H. C. ØRSTED

OM STÆRKE DRIKKE

(ALMANAK FOR AAR 1834. KJØBENHAVN)

Da her endnu findes Rum tilovers, er det blevet mig overdraget 
at meddele end en Afhandling.

Man pleier at kalde de Drikke stærke, som oplive og opmuntre, 
naar man nyder dem med Maade, men beruse og svække Sund
heden, naar man bruger formeget af dem. Det er vel værd at vide 
noget om disse Drikkes Natur og Virkemaade; thi man kan da 
bedre indsee, hvorledes man paa den rette Maade skal nyde dem. 
Den ædleste og behageligste stærke Drik er Vinen. I de Lande, 
hvor Luftens Varme og Aarstidernes Gang bedst passer for Viin- 
druerne, maatte man let falde paa at tillave Viin af Druesaften; thi 
naar Luften er saa varm, som den pleier at være i den Tid, da 
Viindruerne modnes, behøver man kun at lade den afpræssede 
Druemost henstaae, saa gaaer den af sig selv i Gjæring, og taber 
det meste af sin Sødhed, men faaer i dets Sted den Smag og Kraft, 
som tilhører Vinen. Vinen indeholder altid meget Vand, om den 
og er nok saa stærk. Men det, som gjør den til en stærk Drik, 
kalder man Vinens Aand, eller for Kortheds Skyld Vi in aa nd. 
Man kalder den ogsaa Spiritus; men dette er kun et Stykke af et 
latinsk Navn, der betyder det samme. Naar man varmer Vinen, 
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stiger Viinaanden op deraf, og man kan tænde den, naar man holder 
en tændt Spaan eller et Stykke tændt Papir dertil. Naar man koger 
Vinen i en Brændeviinskjedel, der er forsynet med Hat og Tilbehør, 
saa stiger Viinaanden op som en Damp, ifølge med en Deel Vand
dampe, men naar disse Dampe ere bievne kolde i Svaleindretningen, 
løbe de som en Vædske ud af Piberne. Saaledes faaer man den 
Slags Brændeviin, som man her for det meste kalder fransk Brænde- 
viin. Den indeholder baade Viinaand og Vand. Driver man den 
over flere Gange bliver der hver Gang noget Vand tilbage, saa at 
man med behørig Kunst kan faae Viinaanden reen og fri for Vand.

Brændevinen har ikke været kjendt i Verdens første Tider, 
saaledes som Vinen, der allerede var kjendt af Noah. For omtrent 
400 Aar siden begyndte man at uddrage Brændeviin af Vinen; men 
i lang Tid brugte man den kun til Syge, og havde store Tanker om 
dens Lægekræfter, saa at man i de Tider gav Brændevinen et latinsk 
Navn (Aqua vitæj, der betyder Livets Vand. Dette latinske Navn 
blev i Folkemunde forvansket saaledes, at det blev udtalt, og endnu 
udtales, Akevit. Lidt efter lidt fandt Folk saadan Smag deri, at 
den Brændeviin, man fik fra Viinlandene, ikke forslog; men snart 
udfandt man et Middel til at afhjælpe denne Mangel. Da Erfaring 
længe havde viist, at man ogsaa kan beruses af stærkt 01, naar 
man drikker meget deraf, gjeftede man let, at Øllet, ligesaavel som 
Vinen, maatte indeholde Viinaand. Man fandt snart, at man kunde 
trække denne ud af Øllet paa samme Maade, som man anvendte 
i Viinlandene til at faae den af Vinen: heller ikke varede det længe 
inden man indsaae, at man ikke behøvede at lave godt 01 til dette 
Brug, men at man kunde nøies med at lade en Mæsk af skraaet 
Korn og Malt, med tilsatte passende Gjæringsmidler, gjære, og 
derpaa strax drive Brændevinen deraf. Dette er neppe 300 Aar 
siden denne Kunst, at faae Brændeviin af Korn, kom stærkt i Om
løb, og endda varede det længe, inden det blev saa almindeligt 
som nu. En fornuftig Mand vil da let kunne sige sig selv, at det 
er en falsk Indbildning, at denne Drik skulde være saa nødvendig 
for Folk, der have strængt Arbeide, da jo dog vore gamle tappre 
Forfædre, der udstode saa mange Møisommeligheder i deres Krige, 
ikke kjendte den. Men veed han nu, at Brændevinen ikke er en 
saadan Fornødenhed, som Mange troe, vil han være mere villig 
til at spørge sig selv, om denne Drik er gavnlig eller skadelig.

Man har fundet, at 100 Potter god Bordviin, som de brugeligste 
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røde og hvide franske Vine og Rhinskvinen, ikke indeholder over 
13 til 14 Potter Viinaand, og at de stærkeste Vine ikke indeholde 
fuldt det dobbelte heraf. Derimod indeholder 100 Potter Brænde- 
viin 40 til 50 Potter Viinaand; ja vel endog derover. Mange vilde 
holde denne Styrke for en stor Dyd; men nøiere Eftertanke og 
Prøvelse viser at denne Styrke er overdreven, og let skader Sund
heden. Alle stærke Ting kunne have deres ypperlige Nytte, naar 
de bruges i rette Tid og paa rette Maade; men anvendes de urigtigt, 
gjøre de lettelig stor Skade. Dersom Nogen vilde drikke den Viin
aand, der kan uddrages af 1/2 Pot Viin, uden at blande den med 
Vand, vilde han sikkert udsætte sig for stor Fare derved; men 
blandes den med ligesaa meget Vand, kan den drikkes uden Fare; 
og blandes den med 6 til 8 Gange saameget Vand, som dens eget 
Maal udgjør, vil den være en ligesaa uskyldig Drik som Vinen selv. 
Vor daglige Føde, og de naturligste Drikke, som Vandet og Melken, 
indeholde paa en skjult Maade mange kraftige Ting, men i saa ringe 
Mængde, at vi vel kunne styrkes og oplives deraf, men ikke lettelig 
deraf skulle faae saa meget, at det kunde skade Sundheden. De 
stærke Sager ere os ikke tjenlige til daglig Brug, naar de ikke ere 
opspædede i en stor Mængde af nogen uskyldig Spise eller Drik. 
Endskjøndt Vinen kun er svag i Ligning mod Brændeviin, maa dog 
den Mand, der har Raad til hver Dag at drikke Viin, nøies med 
lidt deraf, dersom han ellers har sin Sundhed kjær, og vil gjøre 
sig Haab om en karsk Alderdom. Med Brændevinen, som er saa 
meget stærkere, bør man omgaaes med endnu større Forsigtighed. 
Børn skulde man aldrig give Brændeviin. Allerede Vinen er for 
stærk for dem, naar den ei er blandet med Vand; hvor meget mere 
maa ikke Brændeviin være det! Fordi Børn ikke faae saa meget af 
den stærke Drik, at de beruses, har den dog sin skadelige Virkning 
paa dem, især naar de meget ofte nyde den. Man siger at de tidligt 
skulle vænnes til at taale Brændevinen; men dette er aldeles unød
vendigt: og bedst var det om de aldrig vænnede sig dertil. Syge 
skulde man ikke give Brændeviin, uden at en ordentlig Læge havde 
raadet det. Den Selvklogskab Nogle vise, ved at faae Syge til at 
nyde saa stærke Sager, har kostet mangen En Livet. Fremdeles 
skulde Enhver, som drikker Brændeviin, være meget agtsom paa 
sig selv, og lægge Mærke til om den bekommer ham vel, og hvis 
ikke, vænne sig derfra, eller for det første drikke det sjeldnere, og 
strax ovenpaa et Glas reent Vand. Overalt maa man raade Enhver 
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kun at drikke meget lidt Brændeviin; og den der kan overtale sig 
til, kun at drikke den sjeldent, og blot som et Styrknings- og Op
livningsmiddel, efter usædvanligt besværligt Arbeide, paa Reiser i 
slet Veir og deslige, vil handle vel imod sig selv.

Førend jeg slutter, vil jeg endnu meddele nogle Oplysninger 
om Vinen, og viinagtige Drikke. Jeg har sagt at Vinen indeholder 
Viinaand og Vand; man vil let falde paa at spørge, om den ikke 
indeholder Andet. Jeg svarer jo: den indeholder ogsaa altid nogen 
Syre, noget Sukkeragtigt og nogle fine vellugtende Dele, som ud- 
gjøre det man kalder Vinens Blomst, og tillige giver Vinen en be
hagelig Tilsmag. Naar Vinens Syre smager stærkt igjennem inde
holder den formeget deraf, men lidt Syrlighed, saa ringe at den 
neppe tydeligt mærkes paa Tungen, er tjenlig, og forhøier Vinens 
Smag. Det Sukkeragtige maa heller ikke smage for stærkt igjen
nem. Den naturlige Vellugt hos Vinen er næsten aldrig meget 
stærk, og bør heller ikke være det. Øllet har i sin Natur megen 
Liighed med Vinen, skjøndt det smager anderledes, og ikke har 
saamegen Viinaand. Det stærkeste 01 har sjeldent 5 til 6 Potter 
Viinaand i 100 Potter; men dette er endda kraftigt nok. Øllet inde
holder ogsaa noget Sukkeragtigt og lidt Syre som dog ikke smager 
igjennem, naar Øllet ei er bleven surt. Humlen giver Øllet dets 
Blomst. Man anvender kun sjeldent paa Landet, eller engang i 
Kjøbstæderne, al den Flid paa Øllet, som denne saa gavnlige Drik 
fortjente. Naar Øllet først brygges godt, og dernæst behandles med 
den fornødne Omhyggelighed, kan det opnaae de fleste af Vinens 
gode Egenskaber. Kunsten at tilvejebringe ret ypperligt 01, er ikke 
saa let, at den kunde drives i de sædvanlige Huusholdninger; men 
der burde i hver Kjøbstad anlægges betydelige Bryggerier, for
enede med store Forraadskjældere, hvor Øllet kunde gjemmes 
endog hele Aar, og forædles, saa at de der vilde betale kunde faae 
saa godt 01 som muligt. Landmanden skulde spare saa meget skee 
kunde paa Udgivter til Brændeviin og Viin, og kjøbe de ædlere 
Ølsorter til de Ledigheder, hvor han enten til Vederqvægelse eller 
Fornøielse vilde have en fortrinligere Drik. Men desuden skulde 
man anvende mere Flid paa at skaffe sig godt Huusholdningsøl. 
Landboerne bør derfor stræbe at lære Brygningen, hvor man er
farer at godt Huusholdningsøl frembringes. Kunde hele Byer eller 
Sogne forene sig om at lade brygge for fælleds Regning paa eet 
Sted, og under Bestyrelse af en Mand, der havde ladet sig under
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vise i et stort og fortrinligt Bryggerie, vilde dette være til sand Gavn 
for Landet. Maaskee vilde det endnu være sikkrest, at en saadan 
Mand arbeidede for egen Regning; men leverede Landmanden 
Øllet mod Betaling i Korn, Humle og deslige.

Punschen, som efterhaanden er kommet meget i Brug hos 
menig Mand, er en kunstig Efterligning af Vinen; men man be- 
gaaer som oftest den Feil at sætte meget for meget Syre til, hvor
ved Punschen bliver meget skadelig for Maven. Naar man først 
har smeltet Sukkeret i Vandet og sat Rhumen, den franske Brænde- 
viin, eller nogen anden saadan Drik dertil, bør man lidt efter lidt 
tilsætte Syre, indtil Smagen taber sin Flauhed, men ikke mere. 
Vinens Blomst efterligner man ved at sætte lidt Sukker, som man 
har gnedet paa Citronskal, til, men ogsaa heraf maa ikke tages 
formeget.

Spørger man hvorfor vort danske Kornbrændeviin ikke kan 
bruges til Punsch, og har en ubehagelig skarp Tilsmag, som ikke 
findes hos Rhum og fransk Brændeviin, svarer jeg, fordi den inde
holder en Olie, der har en ubehagelig Lugt og Smag. Man kan ved 
Kunsten borttage denne: især lader Kartoffelbrændeviin sig let 
rense saaledes. Det kommer udentvivl ofte, skjøndt maadeligt nok 
renset, i Handelen, med en eller anden Tilsætning, der skal give 
det Smag og Udseende af Rhum eller fransk Brændeviin. Det var 
ønskeligt at det solgtes vel renset, under sit eget Navn. Man vidste 
da hvad man havde at holde sig til, og vilde snart finde den sundere 
end det urensede Kornbrændeviin, og tjenlig til Punsch og andre 
Tillavninger, hvor man nu bruger fransk Brændeviin.

Maaden hvorpaa man bedst kunde benytte vore indenlandske 
Frugters Saft, til deraf at tilveiebringe Vine, som meget nærme sig 
Druevinen, fortjente vistnok her at afhandles; men Rummet til
lader det ikke for denne Gang.

H. C. ØRSTED


