
LO2

Om

Maaden eg Midlerne
at undersege,

prove og vurdere alle i Handelen forekommende

Brændevine,
i Hensigt saavel til deres Beffaffenhed,

som Maal, med videre.

Af

Frantz Henrich Müller. -

«jDet er bekiendt, at den saa længe gængse og vedtagne Omgangs-Maade med 

Brændevines Probering, saavel hos os, som hos adskillige andre Nationer, 
har langt fra ikke været den paalideligste, og dog er det altid en Sag af Vig
tighed i Handel og Vandel, neiagtig at knnne bestemme Styrken af al Slags 
Brændeviin, ligesom og den regelmæssige Storrelse as alle dertil brugelige 
Foustagier; Thi uden at vide Brændevinens rette Maal og Beffaffenhed, kan 
man umuclig giere nogen rigtig Vurderings-Forretning over hvad som deraf 
angives, enten til Ind- eller Udsorsel.

For
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For saavidt Maalet angaaer, være sig enten i sterre eller mindre Fou- 
stagier, fan man vel med temmelig Vished vurdere samme ved Hielp af de der
til indrettede og faa kaldede Rudesiokke; (endskient Hr. Professor Geus ved 
hans nsiagtige Undersøgelse har udfundet, at et Oxehovcd, fem holder 240 
Potter efter den almindelige her brugelige Rudestok, skal ikkun holde 225^2. 
Pot, na av famme er indrettet efter Dansk Maal). Men naar det giclder om 
at vurdere Beskaffenheden, eller at angive, hvor meget Spiritus og Vand en 
v;s Qvanlitet Brændeviin indeholder, da moder just Vanskeligheden, og begge 
Dele maae man dog tilstaae, bor rigtig bestemmes, naar faavclKiobercn fem * 
Steigeren skal fee sig betrygget.

I Anledning af en Opgave fra det Kongelige General Told-Kammer, 
anlangende at udfinde en Maade, hvorpaa man med Paalidelighed, og til mere 
Sikkerhed for hans Majestæts Told-Intrader, kunde bestemme Beskaffenhe
den af det i Handelen forekommende forskiellige Slags Brændevim, har jeg i 
afvigte Aar ansiillet nogle Forseg i dette Fag, og da mit derpaa grundede 
Forfiag har sundet bemeldte Collegii Bifald, er jeg falden paa, videre at ud
fore denne Materie i nærværende Afhandling, fom jeg hermed har den 2Ere 
at forelcegge det Kongelige Videnskabers Selskab til nærmere behagelig Om
domme.

Forst maae jeg da erindre, at der gives visse Slags Brændeviin, enten 
faa fvage, nemlig under 4 Grader, at de af adskillige Aarfager ikke kunne be
vares; eller fa a stcerke, f. E. 40 grådig og derover, at de ikke i nogen Mængde 
lade sig sere eller forhandle paa storre Foustagier, hvilke altfaa ikke vedkomme 
denne min Afhandling; hvorimod alle ovrige Brændevine, fra 6 til Z<5Grader, 
ere egentlig de faa kaldede Kiobmands Vahre, fem man behever at prove, for 
at bestemme deres Værdie og Gehalt, efter der storre eller mindre Forhold 
mellem de fpiritueufe og vandagtige Dele i et bestemt Maal, og med det Slags 
Brændeviin har jeg egentlig at giere.

I Almindelighed har man hos os betient sig af en 12 grådig Brænde- 
viinS-Prsver eller faa kaldet Gradeer - Stok, hvormed man ikke har kunnet 
prove stærkere Sorter end iv til 12 grådig Brændeviin, og altfaa været nodt 
til, at lade alle stærkere Sorter ind- og udpassere for dobbelt Brændeviin, som 
og siden vidtloftigere skal vise.

Cc 2 Denne
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Denne Mangel har det Kongelige General Told-Kammer indseet, og 
overladt til mig, om mueligt, at hæve, ved at udfinde en bedre Omgangs 
Maade med Brcendeviins Proven, end hidindtil.

I Begyndelsen gik det mig, som de siefte ved siige Leiligheder, der gierne 
ville udmærke sig med noget nyt og usædvanligt, at jeg fik Hovedet opfyldt med 
lutter nye Ideer og Planer, som jeg dog siden ved nærmere Undersogning 
lod fare.

Til Lykke faldt det mig ind, at det er Daarens Viis, at forkaste alt. 
Hvad der er gammelt, skient oste ved en liden Forbedring eller Forandring al- 
DeleS got og tienligt.

Saaledes beholdt jeg da den hidtil baade i Danmark og Norge indforte 
gamle Gradeerstok, og sogde at giere den saa brugbar eller fuldkommen, som 
mueligt, blot ved en simpel Forbedring eller Indretning, som siden skal vises. 
Hvorved jeg vandt dette, at alle vedkommende, baade Toldbetientere og Hand
lende, kunne betiene sig af samme Instrument, som de have været vante til, uden 
at bringes i Forlegenhed ved en nye og uvant Prove-Maade. Og efter alt. 
Hvad jeg veed om Fremmedes Prevemaade i denne Sag, troer jeg heller ikke, at 
vi have tabt noget ved at beholde vor egen, helst esterat den, vi bruge, er ved 
Gradernes Forogelfe bragt til den Fuldkommenhed, at man dermed er i Stand 
ril, paa den mindst bekostelige og hurtigste Maade at forskaffe sig en unægte
lig Vished om alle i Handelen forekommende Brændevines fpiritueufe Gehalt i 
et bestemt Maal, fornden at den i Simpelhed og Handelighed har meget forud 
for alle andre til faadant Brug bekiendte Midler; Hvorfor jeg endog haaber, 
cit mit Forsiag til vor Brændeviins Proves Forbedring turde maaffee finde Bi
fald hos Fdemmede.

Af diffe nodvendige Egenskaber ved en ordentlig Brændeviins - Prove 
fkionnes lettelig, at andre ellers brugelige Midler lade sig ikke saa got anvende. 
For Exempel: Destillationen, som, foruden at den ikke er overtydende nok, er 
alt for vidtloftig, kostbar og til visse Tider umuelig; Afbrændingen, fordi den 
passer sig allene paa stærke Brændevine, og kan ikke skee uden paa vindfrit 
Sted; Den hydrostatiske Vægt, fordi den lader sig vanskelig bevare i Læng
den, vil have megen Tid, og kan heller ikke bruges under aaben Himmel. 
Desuden ere disse Midler ganske upaalidelige, hvor det gielder om at angive

, den
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den noiagtige Gehalt af Spiritus, som behoves, for at vide, om man rigtig har 
undersogt saavel Brændevinens Beskaffenhed, som Maal, hvilket i sidste Til- 
fcelde lader sig giere med een eneste Pot; Hvorfor det og i ferste Tilfalde bor 
vare gierligt, i Henseende til Vcerdien af lige Qvantum, om begge Dele skal 
stemme overeenS. For samme NeiagtighedS Skyld bortfalde og de Slutnin
ger, man gier sig om Brandevinens Styrke, enten af dens Klarhed eller visse 
vcd Rysten eller Skulpning frembragte Perler, da flige Kiendetegn, som al
lene vise Forskiellen mellem det meget svage og noget stärkere Brcendeviin, ge- 
meenlig frembringes ved Kunst eller Bedragene.

Den sikreste Prove bliver altsaa den, der uopholdelig lader sig iverk- 
satte til alleTider, paa alle Steder ogaf enhver, som Sagen vedkommer, og 
hvorefter man, ved Hielp af de dertil tjenligste Midler eller Rcdffabcr, er i 
Stand til, strax at bestemme saavel Beskaffenheden.som Maalct af alle i Han
delen forekommende Brandevine, for at kunne anflaae sammes virkelige Var- 
die, udregnet efter de spiritueuse Deeles Gehalt, i Penge.

Man veed, at visse Legemer, som svomme paa Vandet, synke i reen 
Spiritus, eg have sig igicu efterhaanden, ligesom sammes Forkyndelse aftager.

Af denne sardeles Tyndhed, som Spiritusen har fremfor Vandet, er man 
falden paa, at indrette et Redskab, som i Overeenstemmelse med denne Egen
skab, ved de derpaa anbragte Grader skulde betegne, hvor starke eller svage 
de i Handelen forekommende Brandevine befindes at vare. Men da vor hid
til brugte og i ovenmeldte Hensigt indrettede Brandeviins-Prover, eller saa 
kaldede Gradeerstsk ikke har havt saa mange Grader, som tilborligt, og man 
desuden ved dens Indretning hverken har iagttaget, at Braudeviin forholder 
sig anderledes om Vinteren end om Sommeren ; eller at dens Jnddecling 
burde skee i en forholdsmassig Mangde af det reneste Vand og starkeste Spi
ritus ; ligesom man heller ikke har paaseet, at Gradeerstokken blev fprfardi- 
get af en Materie, hvis Tyngsel hverken blev foreget eller formindsket ved 
Brugen, og endelig, at man ikke har havt den fornedne Underretning om, 
hvorpaa Gradernes sardeles Afvigelse eller ForjNel egentlig grunder sig: Saa 
have Folgerns deraf varet disse;

Cc 3
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r. At man med saadan Gradeerstok, som uden Forskiel sank r alle Slags 
Brændevine, fra io ril 36 Grader, ikke har kunnet gradere hoiere end 
10 grådigt Brændeviin.

2. ' At de, som kiobde fra 1 ril 12 grådigt Brcrndeviin om Sommeren frem
for om Vinteren, have tabt 2 Grader, fordi fligt Brcrndeviin er da vir
kelig 2 Grader svagere, end det efter saadan Prove har syntes at være.

3. Ar man , i Mangel af Gradeerstokkens kunstmæssige Inddeeling, efter 
Forholdet mellem Vand og Spiritus, ikke nogensinde har været i Stand 
ril, at beregne den rette Vcerdie af den i et bestemt Maal Brcrndeviin 
værende Spiritus.

4. At Angivelserne med ElfenbeenS Gradeerstokke have været befundne 
forffiellige, fordi disse blive tungere og lettere, ligesom de komme oftere 
eller sieldnere i Vcedffen.

Heraf flyder, at man blindt hen har maattet betale Liverendcuren, hvad han 
har forlangt for sil Brændeviin, uden at vide, om man har faaet fuld Værd 
for sine Penge.

At Sagen er af megen Vigtighed, indseeö lettelig, og kunde end yder- 
meere bestyrkes med General Told-Kammerets Skrivelse til mig, om samme 
her fandt Sted. Saa meget har jeg deraf erfaret, at de hidtil bekiendte Bræn- 
deviinS Underfogninger have været deels novereenstemmende, og deels utilstræk
kelige, naar det gialbt om stærkere Slags end det ro grådige, hvis Prove man 
alrsaa maatte antage paa maae og faae, især hvad Brændeviin angaaer af 12 
til 36 Grader. k '

Men al jeg ikke fkal synes at giere blind Allarm, ved at opgive Mangler, 
hvor ingen er, vil jeg oplyse min Sætning med folgende Exempel:Naar man kis- 
ber Brændeviin, som burde være 30 grådigt, og betaler omtrent 30 Virtler 
deraf efter Indkiobs - Prisen, indberegnet Told og Fragt rc., med den Sum
ma 124 Rdlr. burde disse 30 Virtler til 30 Grader holde 220 Potter reen Spi
ritus, hver Pot beregnet til Ay si. Men nu er et faadanr Oxehoved Bræn
deviin ikkun 24 grådig , og holder folgelig ikkun 192 Potter reen Spiritus, 
altfaa 8 Potter mindre end tilborlig. Hvoraf flyder, at man paa et saadant 
Oxehoved har betalt 8 Potter Vand næsten med 5 Rdr. i Stedet for Spiritus, 

hvilket
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hvilket Tab, anflaget paa ioo Oxehoveder, bliver meest 500 Rdr. med alle paa- 
gaaende Omkostninger, som jeg dog ikke har beregnet til det hoieste.

Da man nu med de blotte Sandser, Lugt, Smag eller Syn, umuelig, 
i det mindste ikke saa «eie, saa hurtig og saa overbevisende, som skee bor, kau 
mcerke Forskielien af 8 til 10 Grader ved de Slags Brcendevine, som ere over 
15 til 36 Grader, saa vil Nedvendigheden af en paalideligere Gradeerstok eller 
BrcendeviinS Prover, end hidtil, lettelig indsecs.

Men nu er det langt fra ikke nok, med en saadan Prover noie at kunne 
udfinde Gradernes Forskiel. Man maae og lcrgge Mcerke til, hvad Beffaf- 
fenhed det har med Vrcendevinen om Sommeren frem for om Vinteren. Thi 
i Mangel deraf kunne Folgerne blive aldeles ufordeelagtige, hvilket jeg vil oplyse 
med nogle Exempler, tagne saavel af det stärkere som svagere i Handele« fore
kommende Bra-ndevim: Naar man kieber Brcendeviin midt Sommers, som 
efter en rigtig Gradeerstok holder 30 Grader, og underseger samme midt Vin
ters, skal man befinde, at det holder ikkun 24 Grader, eller skiller 6 Grader, 
hvilken Formindskelse ikke ligger i GradeerstokkenS Feil, NB naar den er nei> 
agtig indrettet, men reifer sig virkelig fra Luftens Beskaffenhed, i Henfeende 
til Heedens Aftagelse og sammes Indflydelse paa Vcrdfferne, som derved blive 
tykke, og folgelig ikke tillade, atGradeerstokken synker saa dybt, som c ni Som
meren. Skal nu et Oxehoved 30 grådigt Brcendeviin holde 200 Potter reett 
Spiritus, som forhen viist, og det bcfindeS om Vinteren ikkun at holde 192 
Potter, folgelig 8 Potter mindre end om Sommeren, som gier strap et Tab 
af omtrent 5 Rdr. paa et Oxehoved; saa sees deraf, hvor nedvendigt det er, at 
vide Brcendevinens foranderlige Forhold paa scerMre Tider af Aaret.

Hvad angaaer det ringere Slags Brcendeviin eller saa kaldede 6 grådige, 
da falder sammes Afrigning om Vinteren vel ikke saa meget i Hinene; men 
kan, i Henseende til Tabet og de deraf flydende Folger, vare betydelig nok.

Et Oxehoved afsaadant Brcendeviin holder 6 Grader cm S o.« nieren, 
og skulde altsaa holde 120 Potter reen Spiritus ; men da det holder ikkun 
4 Grader om Vinteren, og stråledes neppe 103 Potter; saa bliver Forffiellen 
17 Potter Spiritus, som det har mindre om Vinteren, end det har syntes at 
holde om Sommeren, hvilket Tab , naar et Oxehoved 6 grådigt Brcendeviin 
koster med Jndkiebs Priis, Told, Fragt rc. 76 Rdr. beleber sig paa 17 Por

ter
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ler io Rdr. 77 si, som er en reen Profit for Salgeren, men for Kioberen et 
dobbelt Forliis, da han endog staaer Fare for, at faa svage Brændevine, enten 
i Heden eller ved at stulpeö, skal roent forvcrrves, hvorfor det og i mine Tanker 
burde reent forbydes, at ind- eller udfore ringere Sorter end faadanne Bram- 
devine, fom om Vinteren ere6, og om Sommeren 8 grådige, for at forekom
me , at det af Mangel paa fpiritueufe Dele skal tabe sin Krast, at modstaae Luf
tens Forandring og Hedens Indflydelse.

Foruden foranforte Mangler ved vore hidtil brugte Gradeerstokke, har 
Grunden til Gradernes Inddeeling derved ikke vceret indfort, hvorfor man 
med samme ikke heller har vceret i Stand til, noie nok ar udregne enten Vcerdien 
af det stcerkcre Brcendeviin i behsrigt Forhold til del almindelige, eller at be
stemme, hvad Tab man leed, ved at erholde Brcendeviin af ringere Gehalt i 
S'edet for det smrkere. Denne Mangel ved vore Gradeerstokke, tilligemed 
den, at man dermed ikke kunde undersoge uden de svagere Brandevine, har 
forvoldet, at man endog, naar Proven sikrede midt Vinters Tid, har i Kiob 
og Salg maattet handle i Blinde, og ladet Prisen ankomme paa den forste 
EierS Gotbefindende.

Ligesom nu ingen ordentlig Undersogelse ved ferste Jndkieb, af Mangel 
paa en rigtig Brcrndeviins Prover eller Gradeerstok, har kunnet foretages i Hen
seende til Brcendeviinö Prisernes Forhold til deres væsentlige spiritucuft Ge
halt, hvorefter Vcerdien bor udregnes; saa har del heller ikke vceret giorligt 
ved Udscelgningen, da KiobmandLn har solgt sineBrcmdevine stcerke ellersvage 
til hoie etter lave Priser, ligesom han har modtaget dem af Liverendeuren.

Folgerne heraf have da for det meste vceret disse, at man i Kiob og Salg 
om Sommeren har i det mindste maattet betale de svagere Broendevine 2 Gra
der, og de stcerkere 5 til 8 Grader, heiere end deres virkelige Vcerdie.

Vil man nu lcegge Mcerke til, at der paa denMaade, endog i en maade- 
lig Handel, lettelig kan tabes 10 til 15000 Rdlr. som gaae ud til Fremmede, 
aldeles omsomst, »beregnet hvad de nyde i Provision for Expeditionen, kan 
man let udregne, hvor betydeligt Tabet bliver for Staten i Almindelighed og for 
Kisbmanden i Sardeleshed.

Jeg har faaledes viist de skadelige Folger af en ufuldkommen Broende- 
viins Prove. Jeg vil nu ligeledes vift Fordelene af en ordentlig og vel ind
rettet Prove i Handel og Vandel. Uncrg-
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Uncegtelig er det altiden 2Ere for enhver Handlende, at han kiender ' 
sine Vahre og deres rette Voerdie, uden hvilken Kundskab han nodvendigmaae 
handle enten sig selv eller andre til Skade, og derved tabe Publici Tillid.

Men hvorledes skal en Viinhandler eller hver anden, som handler med 
Brcendevine, forskaffe sig saadan Kundskab, naar han ved Vahrenes Annam- 
melse ifke har-det i sin Magt, paalidelig at kunne forvisse sig om, hvorvidt de 
Brcendevine, han har modtaget, eie den behorige Styrke i Forhold til de ferste 
Indkiebs Priser, og om hans hele Oplags naar det esterhaanden er udbragt 
i Penge, svarer Regning?

Kan han derimod ved en ordentlig Prove selv undersege Styrken af 
hvert Slags Vrcrndeviin, er det ham en let Sag at vide, hvorledes han skal 
behandle de Brcendevine, som enten vedTElde ere blevue for stcrrke, eller ved 
Bedrageris forsvage, for igien at bringe hine til sin forrige Grad, og at 
give disse sin fornodne Styrke; hvorledes han skal udregne Vcrrdien af det al
mindelige Brcrndeviin, naar nogen forlanger en stärkere Sort; hvorledes 
han af 2de Fade stärkt skal berede gde Fade almindeligt Brcendeviin, for i det 
mindste derpaa at vinde Fragt og alle evrige Omkostninger, hvilke enhver ind- 

. seer, kan i Moengden udgiore noget anseeligt, med faa Ord: hvorledes han 
skal drive denne Handel, og derpaa vinde en tilladelig Fordeel,uden at forncrr- 
me andre.

I denne Betragtning har det allerede forloengst vceret fornodent, at tcenke 
paa en Slags Forbedring eller anden Indretning med Brcendeviins Proven, 
baade for o§ og Fremmede, iscer hvor Tolden eller Fragten med meere er stegen 
anseelig, og hvor Handelen giver Anledning til betydelige Penge-Summers 
Udssrfel af Landet for desiige Vahre.

Hvorvidt vi for ncervcerende Tid have bragt det i denne Sag, kan beha
gelig erfares af denne min Afhandling, og hvad Fremmede angaaer, da ere 
Engellamderne de eneste, faavidt jeg veed, der synes at ncerme sig til os, og 
ligesom vi have indseer, at man med de paa Kieb gierte BrcrndeviinS Provere 
langt fra ikke har kunnet undersoge alle i Handelen forekommende Brcendevine. 
Men af hvad jeg hav erfarer om deres Prove - Middel i sig selv, afvige de fra 

osderi:
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1. At de med deres Prove allene undersoge Brcrndevine af 9 til 24 Gra
ders Styrke, og kunne, som det synes, ikke prove dem, der ere under eller 
over disse Grader.

2. At deres Brcendeviins Prover bestaaer af 7 fmaae Glas-Kugler, imel
lem hvilke ingen indbyrdes Forhold er iagttaget, da der mellem nogle 
Kugler skiller 2, mellem andre 3 Grader, hvilket forvolder, at den 
ringere eller hoiere Grad mellem hver Kugle ikke tilbsrligen kan angives, 
ikke at melde om, at man ved Blcesningen umuelig kan give Kuglerne 
den noiagtige Tyngsel eller Huling, som udfordreS, for at synke til en 
vis bestemt Grad, eller gradviis Forhold, ligesom man heller ikke paa 
Mangel af saadan Noiagtighed kan falholde dem i denMcnigde, at alle, 
som burde eie saadan Brcendeviins Prover, kunne dermed forsynes.

Overalt har den Engelske Brcendeviins Prover samme Mangel, som vor 
Prover har havt, forend den nu er bleven forbedret, at man dermed hverken 
kan udregne Tab eller Gevinst ved Brændevinens Modtagelse, eller vise disses 
Afvigelse i Graderne, formedelst Luftens Forandring eller Hedens Indflydelse 
paa alle flydende Legemer om Sommeren frem for om Vinteren.

Heraf seer man da, at den hos 06 brugelige, og nu af mig forbedrede 
Brcendeviins Prover er beqvemmere, baade i Henseende til Materien *♦$ 
Formen.

Hvad Materien angaaer, da er vor Prover giore af Selv, og kan 
alrsaa forfcrrdiges af enhver duelig og accurat Guldsmed, naar forlanges. " 
Men derimod behover den mere Plads end den Engelske, Log meest i Tilftelde, 
naar man ikke kan lade det beroe ved de ringere Sorter, men har alle Slags 
Brændevine at undersoge.

2 Henseende til Formen, da kan sammes Model best fattes afefter- 
staaende Tegning, og for at giore det begribeligt, at alle Slags i Handelen 
forekommende Brcendevine lade sig undersoge med den af mig forbcdrede Brcen
deviins Prover , behover jeg allene at erindre, at den bestaaer (dersom den er 
vel giort) af 2de eller i det hoieste af Zde Stykker, som Tegningen derpaa anvi
ser, hvoraf Graderne fra 4 til 16 ere anbragte paa det forste, fra 16 ril 30 paa 
det anden, og fra 30 ril 44 paa det tredie, de sidste 44 Grader fornemmelig 

i Hen«



TvL Om Maadett at undersoge Brændevine. 211 

t Hensigt til Brændevine of 36 Graders Gehalt, og deres Afvigelse om Som- 
nieren fremfor om Vinteren.

Hvad den Engelffe Brcendeviins Prover altsaa har havt forud for den 
hos 06 brugelige, er allene dette: at man med deres har kunnet angive stcer- 
kere Brcendevine; men endog denne Mangel er ikke allene bleven afhiulpen ved 
den af mig udsundne Forbedring, som siden ncermere skal vifts; men man 
kan og derefter angive langt flere Grader end med den Engelffe Breendevnns- 
Prover

Eftcrat jeg da faaledeS har viift Beskaffenheden faavel af vor egen, 
som af den Engelffe Brcendeviins - Prover, og hvad der ellers i Henseende 
tis begge Prove-Maaders Mangler og Fordeel kan vcere at erindre; bor jeg 
og vise, hvorledes Jnsirumentct i sig selv neiagtigst ffal indrettes, efter den 
herhos vedfoiede Model, og derncest, hvorledes samme paa beste Maade kan 
anvendes.

Fornemmelig har man at paafte, at et faadant Instrument- som giores 
af Selv, forarbejdes forholdsmæssig tyndt og net, og at der, ligesom Reret 
tiltager i Lcengden, bliver tyndere og tyndere, dog altid saa stcerkt, hvor det 
er tyndest, at det under Behandlingen ikke ffal kunne boies eller sammen
trykkes.

Synker bemeldte Instrument Grad for Grad i en lige Afstand, og ikke 
for ncer paa hverandre, veed man, ar det har sin behorige Dannelse; merr 
synker det ved een Grad mere end ved en anden, er det Tegn til, at Roret er 
tykkere paa eet Sted, end paa et andet.

Den sikreste Prove paa Instrumentets rette Dannelse og Tyngde er 
denne: at det i en Blanding af Vand og Spiritus omtrent til 4 Graders 
Styrke , kan, efterat vcere fyldt med saa mange Hagel, indtil Kolben, eller den 
duggede Deel af Provercn, synker under Vcedffen, staac opreist og beholde 
sin Ligevorgt, og derncrst i samme Stilling kan angive 15 til 20 Graders for? 
ffiellige Blandinger, efter den hosfoiede Tabel, hvorpaa Blandingernes Af
vigelser bor vift sig 5 Tomme fra hinanden, og" derncest i lige Distance.

Roret maae oven til vcere forsynet med en fiin og let bevcegelig Skrue, 
som aftages og paascettes, indtil man har anbragt den forste Grad, msn vil 
have paa Instrumentet, da man derefter fcester Skruen med lidt smeltet Tin;
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og for faavidt Instrumentet er meget subtilt, maae det tillige forvares for Stod 
.og Fald med et got og forsvarligt-Futteral.

Det andet og g de Stykke dannes paa samme Maade, fom det forste, 
hvorhos dog er at erindre, at, siden disse skulle tiene til, at angive flere Grader, 
maae de ikke fyldes med saa mange Hagel, fom det forste, men net op med 
faa mange, at Proveren synker med Kolben under den ncermeste Grad af det 
Brcendeviin, man sidst har proberet. Er'Instrumentet as den Beskaffenhed, 
at der paa hvert af dets Stykker ere anbragte 20 Grader, behever man ikkun to 
Prsvere, den forste fra 4 til 24, og den anden fra 24 til 46 Grader, men 
naar der kun kan 14 til Grader anbringes, maae man veere forsynet med 
Zde Stykker, for at kunne angive alle Grader af hvert Slags Brcendeviin.

. Pdermere bliver at iagttage, at Gradernes Afdeeling paa ethvert Stykke 
Lor fkee, enten midt Vinters etter formedelst en ved Kunsten frembragt Kulde, 
fom svarer til Jis-Punkten ester Reaumurs Scala, og for at kiende Kuldens 
Formindskelse i de mildere og hedeste AaretS Tider, maae man lcegge Marke 
til, at Brändeviinö Provcren synker i Forhold til de paa enhver af disse Aa- 
rets Tider bekiendte Grader, som ere ligeledes efter Reaumurs Scala den 
9de Grad over Jis-Punkten midt om Sommeren; men den 5te eller 6te i For
eg Esteraaret.

Vil man ved Gradernes Antegning paa Instrumentet folge Naturen, bor 
Gradernes Bestemmelse jEee, efterår det dertil fornodne Vand og Spiritus 
har i det mindste staaet 24 Timer i Kulden, fordi nys giorre Blandinger anta
ge gemeenlig en Varme, som forvolder 2 Graders Forskiel.

Men vil man derimod betiene sig af en ved Kunsten frembragt Kulde, 
maae Karret med den forholdsmæssige BrcendeviinS Blanding sretteS i et andet 
med Jis opfyldt Kar, som dog, hvor noiagtig det end foranstaltes, har sine 
Mangler, hvorfor jeg heller raader enhver, ved saadan Lejlighed ar tage Natu
ren til Vejviser; Thi enten er Kulden af Jisen i en heiere Grad end den, som 
formeldt, borvorre, eller den smelter lettelig om Sommeren, da Proveren i 
ferste Henseende vil stige for heit, og i anden Henseende synke for dybt, og 
forvolder, at Graderne blive sorskiellige, og ar altsaa Umagen med Arbeidet 
og de derpaa anvendte Bekostninger ere aldeles spildte.

Nytten
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Nytten eller Fordelene af Gradernes Bestemmelse paa Gradeerstokken 
er fornemmelig denne: at de vise alle Proportioner af det reneste Vand og 
reneste Spiritus, som de i Handelen forekommende Brændevine indeholde.

Man bor altsaa sammensatte alle de Proportioner, som formodes at kunne 
indtraffe, og jo mindre mmi gior disse Proportioner, jo mere er man i Stand 
til, at udregne Brcendevinenö fpiritueufe Gehalt; ligesom man med en rigtig 
justeret Maalestok kan maale alle enkelte Deele indtil en eneste Tomme. '

For nu neiagtig og i sine behorige Grader at kunne giere den fornodne 
Blanding af Vand og Spiritus; maae man forsyne sig med reent, og fra 
alt Bundfald renset HHand, ligeledes med en fra al vandagtig Vcrdffe, saavidt 
mueligt, afsondret Spiritus. Til hvilken Ende man tager Spiritus reétifi- 
catißimus, og for saavidt samme endnu kan have noget vandagtigt hos sig, 
renser den med scerdeles reent og vel torret pulveriseret Sal Tartari, hvilket i 
saa Fald at Spiritusen derved er bleven befriet fra Vcedffen, viser sig som et 
svommende Pulver i Spiritus. ,

Betreffende Qvantiteten, som deraf behoves til en paalidelig Brcrnde- 
viins Prove, da bor man vare sig om er Kar, enten af Blik eller Tin omtrent 
af 18 Unzere Storrelfe, eller saa stort, at Proveren kan have Rum nok, deri 
ubehindret at synke ril Bunds og at staae under Vcrdstken; men for saavidt 
den af alkoholiseret Brcendeviin sammensatte Blanding altid fatter et Slags 
Bundfald, som ved Proverens Forfcerdigelse ikke maae medtages, maae man 
forsyne sig med en saa stor Qvantitct, f. Ex. i Pot eller ZXXXll af klar 
Blanding, at man med samme kan fylde Karret, uden at tage Bundfaldet med.

Naar man saaledcs har Proveren med det dertil passende Kar, samt 
Vandet og den alcoholiserede Spiritus i Beredskab, bor man tillige forskaffe 
sig et i Glas forvaret Thermometers som kan hcrnges etter nedsynkes i Våd
sken, uden at blive vaadt, dette Thermometer scener man nu og da ned i det, 
efter bestemte Proportioner samckenblandede Vand og Spiritus, for at vcere 
vis paa, at man ved Gradernes Antegnelse paa Instrumentet har een og sam
me Temperatur; thi jeg har ofte erfaret, at fpiritueufeBlandinger etter Brcen
deviin af den starkeste Sort, rage en Slags Varme til sig foruden den natur
lige, naar de handles, enten paa et Sted, hvor Luftens Hede har Indflydelse, 
etter hvor mange Folk ere samlede, endog i et koldt Varelse. Hvorfor jeg
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altid har giort min Gradering i den Grad af Kulde, naar Thermomettet staaer 
paa o Punkten, efter Reaumurs Scala.

Derncrst eratmcrrke, at naar man vil giore de Blandinger, hvori 
BrcrndeviinS Proveren ffal graderes, bor man forsyne sig med ligesaa mange 
Glas, som man har Grader at giore, og som i det mindste mane vcrre 33 i Tal
let , ifald man behever at foretage sig alle Slags Provcr; disie Glas maae 
vcrre aldeles rene og terre, samt hvert iscer betegnede med sit scerffilte Nummer 
fra der ferste indtil det sidste, fem man agter at anbringe paa Proveren.

Da man nu i Handelen ikke burde have ringere end 6 grådigt, burde 6 
vcrre det ferste Nummer paa Proven; med siden det, £om er 6 grådigt om 
Sommeren, vil vcere 4 om Vinteren, faa bor, for at kicnde denne Afrigning, 
begyndes med Nummer 4, saaledeö font Tabellen viser i den Colonne, der er 
bestemt til at angive Brcendevineno indbyrdes Forhold. Men for normere 
at oplyse bemeldte Tabel, maae jeg forklare sammes Inddeeling og Anvendelse.

Man finder da paa denne Tabel eller 'Scala 5 (Solenner, hvoraf den 
forste tiener allene til, at vise en vis Qvantitet, hvori forudsattes en bestemt 
Gehalt af Vand og Spiritus, hvis samtlige indbyrdes Beskaffenhed angives 
i den anden Colonne, og hvorledes famine bor udregnes i en bestemt Qvanti- 
tet , f. Ex. i en Pot, en Virtel, et Anker, et Oxehoved, et Stykfad o.s.v. 
den anden Colonne viser Proportionen afVandet og Spiritus; den tredie Cos 
lonne, sammes Forhold med Gradeerstokken om Vinteren; den fierde, For
holdet i tempereret Veirligt, og den femte, i heedt Veirligt.'

Gielder der derimod allene om at forfcrrdige en Brcrndeviins-Prøver, 
hvorom her egentlig handles, har man ikkun at agte paa den anden og tredie 
Colonne, og i faa Fald begynder man neden fra.

I Henseende til min hermed brugte Omgangsmaade, vil jeg oplyse sam
me med folgende Exempler, tagne, det første af Nummer 4, og det andet af 
Nummer 36.

Man tager da Glasset, hvori den første Blanding No. 4* fikal giøres, 
og kommer deri 8 Unzer reent Vand, og 6 Nnzer alcoholiferet Spiritus , til
sammen 14 Unzer, hvilken Blanding, vel omrørt med enPenneficer, gielder 
for en Qvantitet Brcrndeviin, som i Henseende til fin Beskaffenhed er bleven 
kaldet 4 grådigt, efter vor hidtil brugte Gradeerstok; men da denne Qvantitet 
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ikke er tilstrcekkelig, at fylde Maalet, hvorudi Proveren ffal nedsynkes, og 
man formedelst Bundfaldet bor have noget at lobe paa, maae efter formeldte 
Proportion tages en dobbelt Qvantitet.

Vil man strax giere Prove med denne Blanding, skal man finde, at 
Proveren fynker langt under den 4de Grad, som vil vises, naar den efter 
Blandingen har staaet 24 Timer i den Grad as Kulde, som ester Reaumurs 
Scala betegner Frysepunkten.

Har man endnu ingen Prover, men behover forst at forfærdige fig en, 
er Omgangs-Maaden dermed saaledcs: Forst scettcr man Instrumentet, hvoraf 
Proveren dannes, i den paa ovenanforte Maade afkiolede Blanding, og naar 
samme synker en Linie over Kolben, regner man en Prik med god sort Olie- 
Farve just paa det Sted afJnstrumentet, som er parallelt med Vcedffen. Syn
ker derimod Instrumentet dybere, aabner man den overst paa Roret anbragte 
liden Selv-Skrue, og formindsker eller foroger Antallet af Hagelen, saa 
oste, indtil Instrumentet finder og staaer opreist i Vcedsken, som for benavnt.

For siden at anbringe saa mange Grader, som behoves , tager man Gra
destokken esterhaanden af den forste Blanding, og scetter den i den anden, 

' indtil man omsider naaer Enden af Roret, da man imidlertid for hver Grad, 
ligesom ved den forste, tegner en sort Prik paa dot Sted, som har vceret par
allelt med Vcedsscn.

I Almindelighed ete de hos os forekommende Brcendevine i det heieste 
ikkun af 8 Graders Styrke, folgelig kunde man vare tient med en Gradestok 
til 12 Grader; .men i Tilfalde at der i Handelen nu og da forekomme Brcerrdc- 
vine af langt sterre Styrke, som forhen viist, bor man og vcere i Stand ril, 
ligeledes at kunne undersoge samme, og altsaa er det nodvendigt, at man Har 
ligedannede Instrumenter som det ferste, hvorpaa Graderne fra 12 til 46 ere 
anbragte, og hvis Gravering skeer paa samme Maade, og i de dertil passende 
Blandinger, som forommeldt, efter de paa Tabellen anforre Grader afBrcen- 
deviin.

Naar man altsaa efter den anden Colonne paa Tabellen , har forsynet 
sig med er rilstrcekkeligt Middel, til at undersoge Brændevines forskiellige Gra
der, som Proven viser i Kulden efter zdie Colonne, behover man ikke videre 
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Anstalt / for at blive forvisset om Beskaffenheden af alle i Handelen forekom
mende Brandevine.

Foruden alle forommeldte Omstændigheder, deelS i Henseende til Bræn
devinens forfficllige Beff^ffenhed paa een fremfor en anden Tid af Aarer, og 
deels i Henseende til Gradernes Forffiel strax efter Blandingen, og naar sam
me har ligget en vis Tid i Kulden, har man og ved Proven at agte paa, om 
det Brcendeviin, som skal underssges, enten har ligget paa et varmt Sted, 
eller maaffee kan vare blevet opvarmet med varmede Midler, saasom Stene 
eller Metal, i hvilket Fald Proven synker dybere ligesom om Sommeren.

Til at undgaae saadant Bedragcrie, bor man give Brændevinen den 
Temperatur, der passer sig tiU AaretS Tid, hvilket skeer best ved at satte en 
Bouteille af saadant Brandeviin i koldt Vand; marker man da, at dette 
Brandeviin forandrer sig efter en feie Tid, og at Proveren stiger deri hoiere, 
end fer er ffeet, er det et sikkert Tegn, at der har varet Bedragene derunder. 
Bliver det derimod uforanderligt, bchover man allene at agte paa den AaretS 
Tid, i hvilken Proven giorcs ; og paa det at den af mig hosfeiede Tabel kan ret 
forstaaes, maae jeg giere folgende Anmarkning: at de derpaa anbragte trende 
sidste Colonner skulle tiene til, at vise Luftens Virkning eller Indsiydclse paa de 
siydende Legemer paa AaretS forffiellige Tider. SaaledeS viser den gdie Co- 
lonne, hvad Indflydelse den sig til IiSpunkten narmende Kulde har paa Bran
devinen om Vinteren i December, Januarii, Februarii og Martii Maaneder. 
Den 4de, hvorledes samme forholder sig, naar Luften er mere tempereret, 
nemlig i April, Mai, Junii og November, og endelig den §tc Colonne, hvad 
Beffaffenhed samme haver i Julii, Augusti, September og October.

Luftens eller VeiretS Virkning paa Brandevinen kan og beregnes saale« 
deS, som Kulden forholder sig, naar Thcrmometret staaer imellem 2 Grader 
under o, og 2 Grader over o Middel-Temperatur, fra 3 til 8 , og heedt fra 
8 til 14 Grader.

Men for at udbringe alle muelige Fordeele af en BrandeviinS-Preve,bor 
man ikke lade det beroe derved, at man kan bestemme de forekommende Bran- 
devines forffiellige Grader, eller hvad Forffiel der er paa eet Slags Brande- 
viin fremforet andet, i Henseende til dets flere eller farre spirituense Dele. 
Men Hoved-Sagen bliver, at man kan giore nogen Anvendelse afPreven paa 
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storre kvantiteter, for efter samme at kunne udregne deres Vardie, eller at 
anslaae dem i Penge.

Da nu Graderne paa Gradeerstokken grunde sig paa en bestemt Propor-- 
tton af Vand og Spiritus, som alle muelige Arter af Brccndevine indeholde 
meer eller mindre efter sammes forskiellige Styrke; faa kan ved Hielp af en 
derover forfattet Tabel eller Scala (som jeg tit den Ende har hosfoiet) lettelig 
udfindes, hvor megen reen Spiritus og Vand enhver tilfa'ldig Qvantitct in
deholder, fra i Pot til et eller mange Stykfade, og det saa meget lettere, 
som man efter Beregnings-Maaden har med hele og ikke med halve Deele at 
bestille, og desuden kan ommeldte Deelings-Maade, saavel paa de mindste 
som storsie kvantiteter, anvendes, om det endog gialdr om ar bestemme Qvan- 
titeren af en Qvintin Spiritus.

Denne indskrænkede Anvendelse af den af mig saaledes forbedrede Brcen- 
deviins Prever og derved anbragte Seala, har da den Fordeel og Nytte: at 
man derefter med Sikkerhed kan bestemme alle muelige i Handelen forekommende 
Brandevines vcefenklige forholdsmæssige Vcrrdie, samt hvor meget man deraf 
bor svare i Told og Afgivt; al man paa en ovcrtydende Maade er i Stand til, 
ved Udregningen, saavelsom ved Hielp af Gradeerstokken, saaledes al blande de 
stärkere Brændevine, at man deraf kan udbringe de svagere; at man forme
delst en regelmcrssig Blanding af 2, Z eller fiere Slags Br«ndevine, kan vide 
deres indbyrdes Gehalt; og endelig, at man kan give Brændevinen den Grad 
af Styrke, som svarer til Indkiobs-og Udftelgnings-Priserne, foruden andre 
fiere Fordeele, som tfcer de Handlende kunne gisre sig, ved en rigtig Brug og 
Anvendelse af denne Brcendeviinü Prever, i Henseende til Besparelsen af 
Fragt, Asseurance, Vodker-Lon, Provision og Omkostninger, inden- og 
udenlands, hvortil endnu kommer, at man ved en neiagtig Prove kan fore
bygge Bedragene ved Indkiobet, og strax komme efter, om noget Bedrageris 
eller nogen Forfalskning ved ruroe Betientere skuldevoere begaaet, medens 
Brændevinen endnu ligger paa Lageret.

Alle disse Omstcendigheder kunde lcrttelig oplyses med sårskilte Exempler; 
men for ikke at blive alt for vidtloftig, helst siden Omgangs-Maaden i hvert 
enkelt Tilfcelde ikke er vanskeligere, end at enhver jo kan hitte Rede deri, ved 
Hielp as liden Veiviisning, vil jeg allene kortelig vise, hvorledes man bor an- 
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vende min hosfoiede Tabel eller Scala , for derefter en gros at kunne udregne 
Gevinst og ForliiS af alle hanfrelsmcessige Brcendevine, hvoraf ct Exempel i 
ethvert Tilfcelde kan vcere nok, til at vife alle ovrige Sorters Forhold i det min
dre og storre.

Forudfcettes nu, at man af 2de kvantiteter stcerkt Brcendeviin vil ud
bringe 3de O-vantiteter fvagt eller almindeligt Brcendeviin til 7 Graders Styr
ke, maae man ferst vide, hvad indbyrdes Forhold Vand og Spiritus har, faavel 
i det 28 fom 7 grådige Brcendeviin, og derncest for at kunne udregne famme 
engros, paa en vis given Qvantitet, f. Ex. et Oxehoved, hvorledes der
med bor forholdes.

Naar man altfaa feer af Tabellens iste Colonne 9de Linie, at 34 «Potter 
Brcendeviin, fom efter zdie Colonne kaldes 28 Gråder, holde efter anden 
Colonne 28 Potter reen Spiritus, kan man let udregne, at naar 34 Potter 
Brcendeviin holde 28 Potter Spiritus, faa maae et Oxehoved, som er 240 
Potter, indeholde 197/7 Potter Spiritus.

Hvorimod, naar man af forste Colonne 30 Linie feer, at 13 Potter Brcen
deviin, som efter tretie Colonne kaldes 7 grådigt, indeholde efter anden Co
lonne 7 Potter reen Spiritus, kan man let vide, at naar 13 Potter deraf hol
de 7 Potter Spiritus, maae et Oxehoved af famine Brcendeviin indeholde 
129/3 Potter Spiritus.

Ligesom nu 129/3 Potter Spiritus give 240 Potter Brcendeviin a 7 
Grader, faa maae og 197^ Potter Spiritus give 367Potter Brcendeviin 
til 7 Graders Styrke, og ligesom et Oxehoved 28 grådigt Brcendeviin inde
holder, foruden disse 197/7 Potter Spiritus, ikkun 42^ Potter Vand, t faa 
maae man, for deraf at udbringe 7 grådigt Brcendeviin, endnu tilfcette faa 
meget Vand, nemlig: 127^«^ Potter Vand, for at af det Oxehoved Brcen- 
deviin a 28 Grader, kan blive som formeldt, et Ovautunr af 367,79 Potter 
Brcendeviin a 7 Grader, og naar saaledes ffeer med 2de Oxehoveder 28 grå
digt Brcendeviin, faaes fret<3tie, og man sparer fra alle fre Omkostninger, som 
vilde mefrgaae, naar man skulde forskrive deslige ringhaltige Brcendevine uden
lands fra, hvilket var fret, fom i forste Henseende ffulde bevises.

Angaaende Tabet, som kan mode, naar man i Handelen faaer en svagere 
Sort for en jicerkere,f. Ex. 12 grådigt for 15 grådigt, fra vil fret efter Tabel

lens
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lens Zdie Colonne 25te Linie befindes, at det Breendeviin, som kaldes 12 grå
digt, bestaaer af 12 Dcele Spiritus og 6 Deele Vand, fom efter iste Co- 
lonne udgior en Qvantitet af 18 Deele.

Vil man nu fra denne Qvanliret af Spiritus , til hvad fom findes i et 
heelt Oxchoved, gisreden Slutning, naar ig Potter 12 grådigt Brcrndeviin 
holde 12 Potter Spiritus, maae et Oxchoved eller 240 Potter af samme Brcen- 
deviin holde 160 Potter Spiritus; faa Ml man ligeledes finde, at en Ovan- 
titet af 2i Potter 15 grådigt Brcrndeviin holder, efter 22de Linie 2den Colonne, 
15 Potter rcen Spiritus, fslgelig et Oxehoved af faadant Brcendeviin 171 Pot
ter Spiritus, som er en Forfficl af n Potter, fom man har faaet mindre, 
ved at modtage 12 isteden for 15 grådigt Brcendeviin.

For nu at udregne dette Tab, behever man allene at vide Vcrrdien eller 
Prisen af det almindelige, eller saa kaldede 7 grådige Brcendeviin, hvoraf et 
Oxehoved, beregnet til 129^7 Potter Spiritus, koster gemeenlig efter forste 
Indkiob med Fragt, Told rc. 80 Rdlr., i Forhold hertil koster altsaa et Oxe
hoved ir grådigt Brcendeviin, som holder 160 Porrer Spiritus, 99 Rdlr., og 
tt Ditto af 15 grådigt, fom holder 171 Potter Spiritus, 105 Rdlr. Heraf 
sees, at naar man faaer 12 grådigt isteden for 15 grådigt Brcendeviin, bliver 
Tabet paa et Oxehoved 6 Rdlr., fom man har betalt for Vand isteden for 
Spiritus.

Saaledes haaber jeg da, tilstrcekkelig at have viist, saavel Omgangs - 
Maaden med den af mig forbedrede Brcrndeviins Prover, fom hvorledes 
samme i de fleste modende Tilfalde best kan anvendes. I ovrigt enffer jeg 
hermed at have vundet mine Landsmands Bifald, fom fornemmelig har varet 
Hoved-Hensigten af dette mit Arbeide.

Ee r Afhand-


