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Oplysning og Forbedring
vedkommende

Brcrndevnnsproveren og sammes Anvendelse.
Af

Frantz Henrich Muller.

tredie Dec! af den ny Samling af det Kottgelige Danfke Videuskakg- 
Selffabs Skrivkcr findes den Afhandling, jeg i sin Tid har havk den TEce 
ak forclcefe hoibcmeldte Selskab, om Maadcn og Midlerne hvorved ak under- 
soge og vurdere alle i Handelen forekommende Sorter Brcendevine og fammes 
Beskaffenhed med videre.

Hvad nu angaaer den egentlige Underfegelse og den dermed brugte For
holds Rigtighed, da er jeg overbevirst pm, at den i alle angivne Tilfalde fiaaec 
sin P'.sve. Men i Anledning af ar jeg ved dokke Arbeide, hvis ^lan jeg 
formedelst adffillrge derved medende Hindringer var nodt til uden lang Opfert- 
tclfe at fuldfsre, ikke fik Tid nok ar agte paa alle de deraf siydende (tørre For
dele for det Almindelige, ligesom og al et Arbeide, dcr faa aldeles grunder sig 
paa Eifaringer, bchsver Naturen til Hiclp, hvilkel ikke paa alle AaretS Tider, 
cnd ikke hvert Aar, lader sig giere; saa har jeg maattct udscette de ved mit 
ferste Arbeide vigtigere Iagtagelsec til en siden mere beleilig TidSpunct, som 
nu forst har aabnet sig for mig.

For
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For da at bringe om meldte min Brændevnnsprøver ril en endnu større 
Fuldkommenhed end hidindtil ved de første Forsøg flpce kunde, har jeg troet, at 

, samme burde ledsages eller forsynes med nogle flere Tillag, som eft.rstaaende 
udvise, og som jea har an fe et førnøbent at tilføje:

1) At en Bcændeviinsprøver i almindelig Forstand betragtet maa vcere an
vendelig ei alene paa de i Handelen førekommende Brændevins-Sorter, 
nemlig de Slags som holde fra 6 til 42 Graders Stmke, men og paq 
dem, som erc af den bekiendke ringeste fil den høistnruelige Grad, hvilke 
b^gge sidste Grader, føm unødvendige i den almindelige Handel, ikke ha
ver været angivne paa min forrige Brændeviinsprever.

2) At Afvigelserne, som dette Fluidum har i Kulde og Heede, bor i Hen
seende til d^reS Bestemmelse kunde giorrs baade i de koldeste og hedeste 
Himmelegne, føavidt en almindelig Handel især kan foranledige; thi for
hen har je.q, i Betragtning af disse sidste Pderligh« der, ikkun berørt Bcækl- 
devinens Afvigelse i Middeltemperaturen.

3) At Brugen af delte Instrument, som jeg siden esicrhaanden har føn,
den beqvem, kan bltve mageligere og »lindre bekosteligt end min første 
Angivelse lærer, paa det enhver, føln omgaaeS med disse Vare, tnaatte 
være i Stand til uden alt for stor Ulejlighed og Bekostning at see sig 
behandlet efter Ret og Billighed. ,•

Disse Udvidelser og Forøgelser-as min BrændeviinSvrøver bor kunde 
vindes, tiaar den af mig giorte Plan til sanlmeS Undersøgelse og Vurdering 
skal medføre fuldkommen Nytte, og maa i mine Tanker cn saadan Forbedring 
blive baade førdeelagttg og behagelig før Vedkommende, allerhelst jeg tillige 
tør sorsikkre, at de af mig i faa Fald forestågne Forbedringer vil bidrage baade 
til Instrumentets større Beqvemhcd og Brugbarhed, men og til en Besparelse 
as 35 til 40 Rdlr.; hvorved er at mærke, at jeg ei har behovet at qiøre nogen 
synderlig Forandring 1 ben af mig engang anviste Plan eller Orden til Bræn- 
devinens lli d rføqelfe i Henseende til Instrumentets enten gradevise Indde
ling eller regelmessige Gradering, heller ikke i dets Anvendelse; men at den 
af mig derved foretagne og udtænkte Forbedring sigter alene til, hvorledes man 
bedre og lettere kan prøve og bestemme Brændevinens Gehalk og Styrke i de 
merst enkelte Tilfælde.

Jmik»
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Imidlertid har dog denne Forbedring foraarsaget en anden Dannelse af 
BrcendcviinSproveren, og en ny Scala saavel for sammes Anvendelse, som for 
Bestemmelsen af stere Slags Bramdevine og deres forskiellige Afvigelser.

Men for normere at forklare mig i Henseende til hvad der har givet 
mig Anledning til ommeldke Forbedring, maatte behagelig lceggeS Mcerke til 
felgende: For saavidt en Kiober eller Scelger har havt at giere med Brcende- 
vine fra 4 til 36 Grader, har min forhen bekiendtgiorte Prover vcerer ticnlig, 
saalcrnge Undersegelsen af BrcendevinenS Styrke sikedte tillige i c ti Middel- 
Temperakur af Luft og Veirligt; men i Tilfcelde at man vNde undersege og be
stemme saadanne Brcendevine, som holdte over 36 til 72 Grader, eller saa kal
det Spiritus rectificatifTimus, saa var det af mig forhen forcstagne Instru
ment eller Brcrndevimsprover mangelhaft, deelö for saavidt derpaa fattedes 36 
Graders storre Angivelser, naar Underssgelsen eller Proven iVedte midt Vin
ters Tid, og decks for saavidt derpaa fattedes de Grader, som endnu bor lceggeS 
til, i Henseende td Gradernes Afvigelser, naar Proven skedte midt Sommers
eller den hedeste Tid, altsaa maa foreges med 28 Grader, som tilsammen ere 
64 Grader, eller qaaer ri! den 100 Grad inclusive; saa folger af sig selv, 
at en fuldkommen Prover bor, i Henseende ril sin Angivelse, vcere dobbelt ud
forligere end min hidindtil anviste Prover; og naar saadan Fuldkommenhed er 
opnaaet, som jeg haaber, vil min Brcrndeviinsprsver kunde anvendes uden 
Jndskrarnkning.

Vel kunde den af mig angivne Model eller Indretning gisres anvende
lig, naar man vilde forege Antallet af Proverne eller beriene sig af flere enkelte 
og scrrffildte Provere, som jeg fyrhen har viist at maatte slkee med mit gamle 
Instrument i Tilfalde at man vilde gaae videre end at undersoge de hoS oS 
brugelige BrcendeviinS; Sorter, hvorefter Scalen og er indrettet saa udforlig, 
eller om man vilde have saa mange Grader pan et Instrument alene, som da 
nodvendig maatte blive meget storre, hvilket jeg og har qicrt; men baade vilde 
saadanne Instrumenter blive mindre handelige og mere kostbare, end de efter 
Min senere Erfaring behover at vcere, da Omkostningerne derpaa kunde maa- 
fkee belobe sig-til 55 a 60 Rdlr., hvorimod det Instrument, hvoraf her folger 
Tegning, kan giores for 14 Rdlr.; og naar tillige overvejes Ulejligheden, 
som findes i langt hoiere Grad ved Brugen as mit forste fremfor af delte mit 
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sidste, som cr af samme Forhold, vil det let indseeS ak en saadan.Forbedring 
korde blive meget velkommen, ligesom den i sig selv cr let at anvende, og kan da 
dekke mit Arbejde saaledes blive ril Nytte baade for Chemisten (der har at giere 
Med baade de stærkeste or svageste Broendevine) som for Købmanden; thi saa- 
vel den ferste, der er vclbekiendt med de mange scedvanlig medende Vanjkeligr 
heder ved Undersogelsen af de stærkeste Spiritusser, som den sidste, hgaber jeg 
skal stude sig vel ved at bruge dette Instrument baade til Forkortelse og Vin
ding i sit Arbejde.

At man ved denne min forbedrede BrændeviinSprover kan bestemme tre 
og stero Gange saa manae Grader som forhen, er af dobbelt Nytte, deds fordi 
man saavel ved de stærkere som svagere Breendevine maa kunde bestemme den 
Afvigelse, disse ere underkastede ved Afvexling af Kulde og Heede.

Angaaende Indretningen med at vise Brændevinens Grader, deres 
Anbringelse og Maade, med mere, da skeer saadank derpaa, ligesom ved den 
j min forrige Afhandling er anmeldt; det samme gielder og om fammes Brug 
og Anvendelse, i hvilken Henseende jeg vedbliver hvad der er anfort, naar man
1 evrigt ikkun vil lægge Mærke kil den liden Forandring, jeg har funden mig 
nedsaget at giere formedelst en hos os vedtagen Orden i BrcrndeviinSarterneS 
B-stemmelfe, som jeg siden nærmere skal forklare og see at bringe i Rigtighed.

Ved at sammenligne denne med den forrige, vil Forfkidletr ikke alene 
snart falde i Ørnene, men og være faa meget mere niætfdig, som paa denne 
Prover kun, naar den er firesidet, angives mere end tre Gange saa mange 
Grader fem paa den for st e.

Dette Instrument kan have to og stre Sider, ligesom man cr nodsaget 
til at bruge samme til stærkere eller svagere Brændevine.

Paa den tosidede Provcr kan anbringes 13 a 14 Grader, undertiden
2 a Z Grader stere, eftersom Kuglen er mindre og Instrumentet lettere. 
El saadan Instrument kan forfærdiges af Solo for 8 Rdlr., og af Messrng 
for 5 Rdlr.

Paa den firesidede kan anbringes 100 Grader, nemlig under samme 
Iagttagelser som meldt, naar Kuglen ti er for stor, og Instrumentet for tungt; 
Dog kommer det i saa-Fald fornemmelig an derpaa, at Instrumentet ei cr for 
run ir; thi naar Kuglen cr meget stor, hor man tillige giere Reret i Proportio« 
deraf længere. Den





Bramdeviinöproveren og sammes Anvendelse. 75

Den beqvemmeste og tillige den bedste Storrelfe vi man behageligst er
fare af hosfolgende Tegning, der passer saavel for en to- fom fire sidet Prevcr. 
Naar Instrumentet skal vcere varigt, og de derpaa anbragte Betegnelser vcere 
tydelige, famt ler at holde reenligt, bor det vare af godt Solv.

Sammenscettelsen bestaaer af et Ror (Lit. A.) og en Kugle (Lit. B.) 
stum 5 nummererede Lodder; vet forste og tungeste kan kaldes Vandloddet, og 
kan betegnes med 5 eller med Provstens Nummer, det nceste med 1, faa 2, 
faa 3, oq der mindste med 4, nemlig for det fiirsidede Ror.

Roret (Lit. A.) bor vcere af et Stykke fra den overste til den nedcrste 
Ende; den yderste Ende er forfynet med en Skrue, fom tiener til Anbrin
gelsen af bemeldte Lodder; den overste Ende er derimod forsynet med en Tap, 
som holdes aaben indtil Provcrcn er tilsulde graderet, for i Tilfalde at Lod
derne i Dannelsen ffulde blive soe lette til Gradering, at erstatte det ved at 
bmige liden Tyngsel i Roret, i hvilket Tilscelde man kan benene sig af fine 
Hagel; dog kan dette Hielpemiddei ei anvendes uden ved Indretningen af den 
forste Side, eller, i Fald Proveren ved Gradernes Stikning ffulde blive for 
let, ved cndcligst Fcerdiggiorelse, da Proveren ffal have sin rette Tyngde.

ProveroretS tilborlige Stade i Kuglen sees af Tegningen. Dette Ror, 
som gaaer tvers igiennem Kuglen, er formed.1st Lodning paa hver Stde af 
Kuglen be fastet, fa a at samme sidder fast og aldeles ingen Luft kan komme ind 
i Kuglen. De fire Sider paa Roret ttene for derpaa ved Tal at anbringe 
de foiffiellige Grader af Breendevinen eller sammes Afvigninger i koldt og 
hedt Veirligt.

Kuglen (B.) bestaaer af tvende mod hinanden passende Stykker, hvoraf 
dog det ene, for at forekomme Folgerns af Sliid, maa rcekke lidet over det 
andet, og efter Samlingen maa vcere vel loddet.

Paa Overfl-den mod Rorets Side anbringes Tallene t, 2, 3, 4, dtt for
st? for at betegne Graderne af det ringeste Brcendcviin, og de efterfolgende de 
stcerkere Slags.

Disse Tal staaer i Forbindelse med forommeldte Lodder, det forste beregnet 
med i, fom det tungeste, for de filtere, og de ovtigc for de andre Sider, hvor
ved jeg maa anmcerke, at Antegnelserne paa Brændevinens G-halt ffe er efter 
den Side paa Roret, der har samme Nummer som Loddet, der bruges ved 
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Proven. Dette Rer tu eb Kugle maa gioreS af fa a tyndt Blik font mucligt, 
dog saaledes nt Tallene derpåa kan anbringes uden tillige at beskadige Reret.

Sadvanlig pleier et vcldannct Instrument ikke veie over et Lod. Iscer 
rnaa i Henseende til Roret bemcerkes, al samme ikke er tykkere end Kuglen, 
og at den Deel af Reret, som flaner over Kuglen, har en Tykkelse; det 
forste Tilscrlde vil gierne foranledige, at Pcoveren vil formedelst Brugen lcrgge 
sig paa Siderne, og det andet, at Graderne ikke folge forholdömcffig efter 
hverandre; det forste Vandheld kan ogsaa mode, naar Roret scrtteS for langt 
op over Kuglen. e

Omtalte 5 Lodder kan forfcrrdiges af Messing, hvilke ere forsynede med 
Skruehuller, passende til Skruer paa Roret etter Prsveren. Det storste Lod 
bruges for at forvisses om, at Proveren er i lilbselig Stand, i hvilken Hen
seende Loddel i Forbindelse med Proveren stut fynke i Vander til en vis Grad 
paa Roret, for Exempel til den anden, og kan den ikke synke stort dybere, med 
mindre Vandet er meget varmt, etter Provercn er Utnt, da famine i faa Fald 
vil efterhaanden soge Bunden. x

Af de 4 mindre Lodder bruges det storste, som er betegnet med No r., 
til at angive de ringeste Brcendevine, hvis Grader ere antegncde fra i til 
flere paa den forste Side, sidon bruges de mindre Lodder efter deres Nummer 
til hver Side, ligesom BccendeviinSprovcren synker dybere.

Til denne her bcssrevne ProverS Anvendelse bor man forsyne sig med 
en Blikkasse, faa hoi og rummelig at Proveren magelig kan stige op og ned i 
den, og naar den er nedladt, have fri Plads oventil af omtrent 4 Tommes Rum.

Denne Blikkasse bor og voere forsynet med et Laag, hvorudi kan haves 
Rum til at glemme omtalte Lodder; den kan og tiene til baade at bevare 
Proveren, og til deri at anstille Brcrndeviinsproven, og maa den i faa Fald fyl
des med det Slags Brcendeviin, fo in skal undersoges.

Med det foran faaledcg beskrevne Instrument, som meldt er, kan nu 
ikke alene angives alle i Handelen forekommende Brcendevine, hvis Grader 
og Afvigninger i de forskiellige Temperaturer gaae fra i til 42 Grader, men og 
alle i chemiske Arbejder behovende Brcendevine, som under Navn af Spiritus 
rectificatiis og rectificatiffimus i Henseende til deres Styrke og Afvigninger 
i Luftens forffiellsge Temperaturer strcekke sig fra 40 til den 100 Grad. Og

er
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er altsaa i Henseende til dette Instruments Stsrrelse, beqvemme Brug og 
ringe Bekostning meget derved vundet.

I Betragtning deraf haaber jeg ar dette Titlceg til min forrige Afhand
ling om min BrcendeviinSprevers Indretning, og Beffaffenhed vil faa meget 
mindre synes ovcrflsdigt.

Som en Folge af denne min BrcendeviinSprovers Forbedring og udvidede 
Nytte bliver da tillige at fremsatte en udforligere og med denne Forbedring 
passende Tabel.

I min forrige Tabel har jeg indffrcenket mig alene til Brandeviin af 4 
til 36 Grader og deres Afvigelsers Bestemmelse i maadelig Kulde og Varme, 
efter det Reaumurffe Thermometer fra 1 til 15 Grader; hvorimod den 
nu af foremmeldte Aarsagec behovende Tabel bor kunde vise Brændevinens 
Forhold i cn hoiere Grad af Kulde, som i de nordlige Egne, der efter der 
Reaumurffe Thermometer haves fra 14 til 17 Grader under Nul, og sammes 
Afvigelser i hoiere Grad af Heede, der i de sydligere Dele kan vcere fra 20 til 
25 Grader over Nul.

Derncest indbefattes ikkun i min forrige Tabel de i Handelen forckom- 
mende Brcendevine, gemeenlig ikkun for den mecste Tid af 36 Graders Gchalr, 
imod at man af forommeldke Aarsager, mi ar en BramdeviinSprever ffal i alle 
Fald vcere tienlig, bor dermed kunde angive langt stcre Grader, der med Af- 
vigninger kan undertiden belobe sig til ioo Grader, og maa altsaa vises paa 
Tabellen. -

For disse tvende AarsagcrS Skyld har jeg fundet at en med ProvercnS 
Indretning passende ny Tabel er nodvendig, og at min forrige Tabel i begge 
Tilfcrlde maatte udvides, decls ved tvende Colonner, og deels med et storre 
Antal af Brcrndeviinsforter; faa at jeg i stede n for Z Colonner paa min for
rige Tabel, nu finder det nodvendigl at anføre 7 paa den nyere, nemlig en 
mere for den koldeste, og en mere fer den hedeste Temperatur; og hvad angaaer 
siere Slags Brcendevine, maa den indeholde deels sex Sorter flere, som jeg efter 
senere Erfaring er blcvcn vidende om at kunde haves og feres paa Fade, decls 
de tvende Sorter, som forekomme i chemiffe Vcerkstcder og formedelst deres 
Tyngde ikke lgde sig fere paa Fade eller bevares anderledes end enten paa 
Bomellier eller i lette Steen kar.

■ K 3 Efter
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Efter den i Handelen vedtagende eller forekommende Inddeling af Br«n- 
deviinssorler vil deres Antal overall kunde foreges med 36 Sorter, nemlig fra 
36 til 72 Graders Gehalt, hvilken sidste er den hsieste fom ved Destilarionen 
kan udbringes. Men da jeg ikke finder en faa yderlig anbragt Inddeling paa 
Tabellen af nogen Nytte, vil jeg alene udvide min seners Tabel forst med de 
Sorter, fom virkelig forekomme i Handelen, og derncest med Antegnelse af de 
tvende Hoved sorter, som bruges i et chemiff Vorrksted, nemlig den ene for den 
Grad af Styrke, som en god Spritus rectificatus stal have, nemlig 50 Gra
der, og den anden for den Grad afStyrke, fom tilkommer en vel destilerel Spirit, 
rectifies ti Hutl, der er 72 Grader, der altsaa udqior 8 Inddelinger stere.

Endnu har jeg funden fornoden al tilfoie den trcdie Forandring i min Ta
bel i Henseende til en sikker Bestemmelse af Luftens Temperatur, og for neis 
at vide, hvad Grad af Kulde eller Heede hver Aarets Tid eller Temperatur 
medforer, faa har jeg neden under hver Colonne, efter Angivelsen af Reau
murs Thermometer, anbragt den Kulde eller Heede, der bor gielde for hver 
Colonne eller Afvigelse.

Med de her giorle Antegnelser kan man da med saa meget storre Vished 
vide, hvad Grad af Temperatur der forstaaes ved Kulde og Hecde m. v., og for 
faavidt findes da ingen egentlig Forandring, men alene en Forøgelse, Sted paa 
min forrige Tabel.

Men en Slags Forandring er jeg dog, keels for Ordens Skyld, deels 
formedelst Forøgelse, nod til at giere, bcstaacnde i Liniernes Cpttclliitg, da 
der ved Tillægget af de stärkere Sorter Spiriius moder den Omstcendighcd, at 
det Tal No. i. bor, ved for st at anføre 11 Sorter stärkere, kaldes No. 12., 
og faa fremdeles.

Denne Onisteendighed kunde maafkee let foraarfage en Feiltagelfe, naar 
man efter min forrige Veilcdning til Brændevinens Bestemmelse vilde belie
ve sig af denne Tabel, saafiem naar jeg Pag. 218 anfører det Tilfalde af tvende 
Qvanliteter stank Brcrndeviin at udbringe trende Qvantiteter svagt Brcendcviin, 
og maa da for at gaae frem i Bestemmelsen, efter den af mig i min forriae Af
handling onviiste Ätcthode, og for at finde den deri anmeldte 28 Grads Brcrn- 
deviin, vilde søge frem til detS Linie, som den yde i min gamle Tabel, meu i 
nun nyere den 28de; ligeledes vil og msde en Forandring i Henseende til Co

lon-
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tonnerne, der dog, ved ot sammenligne begge Tabeller med hverandre, snart 
vil indseeS.

Alen for dog ikke ot efterlade noget fom maasikee kunde giere det vanske
ligt for een eller anden ut hitte Rede i de Afvigelser fra min forste Plan, hvortil 
ommeldte Forbedring har givet Anledning, og for ot giere Brugen og Anven
delsen af denne min forbedrede og udvidede BrændeviinSprover med didherende 
Colonner sag let fom nun ligt for enhver, der vil benene sig deraf, ligefom og 
for at vise, at jeg ved denne min Forbedring ei er afviget fra min forrige 
Plan, vil jeg alene fremscrtte de selvsamme Erempler, jeg derved har brugt.

1) Naar man ved Hiclp af Brcendeviinspreveren og derved anbragte Tabel 
vi! af tvende Oxhoveder 28 Graders Brændcviin udbringe trcnde Oxchove- 
dcr 7 Graders Brændcviin, maa man fersi vide Proportionen af Vandet 
og Spiritussen, fom indeholdes saavel i det stærkere som svagere Bræn- 
deviin. Denne Proportions Bestemmelse viser den tredje Colonne hen 
til, hvorefter Brændevinene alene kan og bor angives, og bor de folgen
de Colonner egentlig kun ansees som Bestemmelser as de Afvigelser, som 
Brændevinene have i siorre eller mindre Grad af Kulde, i hvilket Tilfal
de Proven saa at sige tager sin Begyndelse, da ingen anden Vejledning, 
enten i overmaade stærk Kulde eller Heede, var ellers muelig. Men for 
endun tydeligere at forklare mig, vil jeg tage et Exentpel af 28-grådigt 
Brændcviin. Lad os fætre, at dette Brændcviin kiobeS eller sælges mel
lem Julii og September Maaneder, da Luftens Heede bringer Thermo- 
metret, efter den Reaumurske Scala, fra 16 til 22 Grader over Nul, 
hvilken Grad af Heede, og familieø Indflydelse paa Brcen-devinen, famt 
de deraf flydende Afvigelser sindes antegnede i den 7de Colonne at være 
4oj Grad, saa, siden Brændevinens Forhold og Grader ere grundede 
i det Forhold samme haver i Luftens Temperatur, bor man sege i lige 
Linie tilbage til den Zdie Colonne, hvor man da vil sinde, at det Slags 
Brændeviin, som forhen holdt goZGrad, nu ikkua holder 28 Grader; 
skeer Forsoget derftnod i stærk Kulde, hvis Indflydelse paa Brændevi
nen sindes antcgM i 4de Colonne, skal man sinde, at samme virkelig 28 
Graders Bræ-rheviin synes at være 19Z Grad,' hvorved man da heller 
ikke bor blivts siaaende.

Samme
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.Samme Forsigtighed gielder da ligeledes om alle Slags Brcendevi- 
ne, faa at ingen Angivelse kan ligefrem eller i umådelig Kulde ffee efter 
Preveren, med mindre man tillige henseer til den 3bie C Nonne, hvorefter, 
som sagt, den egentlige Grad af Broendevinen ffak bestemmes.

2) Bestemmes Brcendevines Verdis fikkerst, eller giores deraf de paalidelig- 
ste Sammenscettelser, ved ak forandre det stärkere kil det svagere, naar 
man for Exempel af tvende Kvantiteter eller Oxehoveder af 28 Graders 
Brcendeviin vil blande 3 ril 7 Grader. I saa Fald bor man vide hvor- 
mcgct Vand og Spiritus saavel det stärkere som svagere 7 Graders 
Brcendeviin indeholder paa Oxehoved.

Man har altsaa at mcerke, nt Forholdet af det 28 Graders Brcendeviin, 
som findes paa den 28 Linie, og sammes Proportion, der angives under den 
forste Colonne, er 6 Dele Vand og 28 Dele Spiritus, fom efter anden Coloune 
og samme Linie udgior en Qvantitel af 34 Dele, hvilke Dele vi vil kalde Pot
ter, og naar man da fanledes med Sikkerhed vced ar 34 Potter holde 28 Potter 
Spiritus, saa tunn upaatvivlelig et Oxehoved eller 240 Potter holde 1971 Pot
ter Spiritus. Nanr man derncest paa 7de Linie i trebie Colonne finder 7'Gra
ders Brcendeviin efter forste Colonne nt holde 6 Dele Vand og 7 Dele Spiri
tus, fom efter anden Colonne udgior en O.vantitet af 13 Dele, fan vil man fin
de, at naar 13 Potter holde 7 Potter Spiritus, man 240 Potter holde i29T’T 
Potter. Ligesom nu 129^ Potter med bchsrig Tilscetning af Vand udgior 240 
Potter 7- grådig Brcendeviin, fan kan 197^ Potter Spiritus i det 28 - grådige 
Brcendeviin udbringes til 367^ Potter af 7 Graders Styrke, og da et Oxe
hoved 28 Graders Brcendeviin indeholder foruden disse 197^ Potter Spiritus 
ikkun 42- Potter Vand, fa a tuna man for at udbringe 7 Graders Brcendeviin 
endnu tilscette 127,^9 Potter Vand, for at forvandle et Oxehoved 28 Gra
ders Brcendeviin til 7-grådig Brcendeviin. Samme Handlingsmaade kan 
bruges med Ankere og mtndre O.vantiteter.

For at beregne den Kiobendes Tab og den ScelgendeS Gevinst, naar det 
svagere i Handel og Vandel scelges for det stcerkere, for Exempel 12-gradiqt for 
iZ-grådigt, hvilket fan indtrcrffe ved BreendevtueuS Undersogelse om Som
meren, naar man ikke nok agter paa de fiere Grader, som Brcendcvinen da 
har fremfor om Vinteren, som for er anmeldt, da bor man derved forholde
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for
en ny Brcrndtvrins-Prover

Linie. I. Colonne. II. Col.
Qvantitet.

Deele 
eller 

Potter.

Qvalitet eller Grader udi Danmark og Norge.

III. Col.
Koldt.

December
Februari

IV. Col.

Meget koldt.
udi
, Januarii,
og Martii.

V. Col.
Tempereret.
April, Maji, 

Junii, Octos. 
og Novbr.

VI. Col.
Varmt.

Julii, August 
og 

September.

VII. Col.

Hedt-Veirligt.
Julii, August 

og 
September.

Band.
Deele 

eller 
Potter.

Spiritus.
Deele 

eller 
Potter.

i ii * og 6 ere 17 kaldes i 0 2 3 31
2 10 6 16 2 0 21 4 5

3 9 6 , 15 3 i 31 5 61

4 8 6 14 4 2 5 6 71

5 7 6 13 5 3 6 7
~w------ -

9
6 6 6 12 6 4 7 8 i of

7 6 7 13 7 5 8 9 nf

8 6 8 14 8 6 9 i of 125

9 6 9 15 9 7 10 i if 131
IO 6 10 16 • 10 8 ul I2f 15
11 6 11 17 ii 9 12I 131 16!
12 6 12 18 12 10 131 I4I 171

13 6 13 19 13 11 14I 151 i81

14 6 14 20 14 12 151 i6f • 20

15 6 15 21 15 12Z 161 17! 211
i6 6 16 22 16 13 171 i81 22 2

17 6 17 23 17 131 181 191 231
18 6 18 24 18 141 191 21 25
19 6 19 25 19 15 20I 22I 26f
20 6 20 26 20 15I 211 23I 281
21 6 21 27' 2l 16 23 24I 3 of
22 6 22 28 22 16j 24I 251 3if
23 6 23 29 23 ’ 17 2)1 27 33
24 6 24 30 24 171 27 29I 35
25 6 25 31 25 18 28 31 3 6f
26 6 26 J 32 26 181 2 9'1 3 21 371
27 6 • 27 33 27 19 3 of 34 2 39
28 6 28 . 34 28 19! 3I1 351 4of
29 6 29. 35 29 20 321 371 431
30 6 SO 36 3D 21I 34 391 451
31 6 SI 37 31 23 351 42 .48
32 6 32 38 32 24I 361 43 50
33 6 33 39 33 26 371 44 52
34 6 34 40 34 27I 39 451 54
35 6 35 41 35 29 40I 461 56
36 6 36 42 36 30I 42 48 581
37 6 37 43 37 3i 431 491 6i
38 6 38 44 38 31I 45 51 6zf
39 6 39 45 39 32 46I 53 65I
40 6 40 46 40 32I 481 55 68
41 6 41 47 4l 33 50 56f 70
42 6 42 48 42 331 52 58 72

50 6 50 56 50 39 62 64 80

72 6 72 78 72 54 • 84 89 100
Ester Reau- murs Thermo- merer.

1 co

H. u# U? £ U? y *
ST -u ss « » 4. c S 00 ” 0 " ■Cow

Ä « @ q. « ® s.’ ” @
• 0 g S* <y S3 »♦ or 2 2 3____2

IT tT Jr S ft



Brcrudevimsproverett og sammes Anvendelse. F r 

sig faaledeS, at manier lcrgge Mcrrke til, naar Undersogelsen (Feet' Midtsom
mer, ar del Brcendeviin, som efter 12. Linie tredie Colonne er 12 grådig, vil 
efter siette Colonne synes ot v«re 14- til grådig, helst om der ligger paa et 
varmt Sred, og det samme ffal proves, ikke fsrst askoles i koldt Vand.

Antages nu ot der kiobte Brcvndeviin er r§-gradig, skal ct Oxehoved 
eller 240 Potter deraf indeholde 17t Potter Spiritus, som bestemmes paa fol
gende Maadc:

Paa 15. Linie i trcdie Colonne sindes 15 Graders Vreendeviin, der efter 
forste Colonne bor bcstaae af 6 Dele Vand og 15 Dele Spiritus, fom udgisc 
efter anden Colonne en Ovantitet af 21 Dele; naar nu 21 Dele indeholder 
15 Potter Spiritus, faa bor 240 Dele eller Potter indeholde 171 Potrer. 
Men for at erfare Forffiellen imellem 12 Graders Brcendeviin, da sindes paa 
12. Linie tredie Colonne 12.Graders Brcendehiin ester forste Colonne at bestaae 
af 6 Dele Vand og 12 Dele Spiritus, der efter anden Colonne gisr en Qvan- 
titel af 18 Dele.

Da nu 18 Dele eller Potter indeholde 12 Potter, faa maae 240 Potter 
indeholde 160 Potter Spiritus, hvilker er 11 Potter Spiritus mindre end i 
det iZ grådige Brcendeviin, som vilde vcere tabte, om man havde antaget det 
urigtig angivne 12-grådige Brcendeviin for grådigt.

Den egentlige Vcerdie af dette Tab bestemmes efter hvad det 7-grådige 
Brcendeviin, som det meest gcengse, i Almindelighed pleier at koste.

Antages nu et Oxehoved 7-grådigt Bra'ndcviin, som indeholder reen 
Spiritus 129I Potter, med Fragt, Told 0. s. v., at koste 80 Rdlr., da koster 
et Oxehoved 12-gradigt, som indeholder 160 Potter reen Spiritus, 99 Rdlr., 
og et Dito tZ-gradigt, som indeholder 171 Potter, 105 Rdlr., hvoraf folger, 
al man ved at modtage 12-grådigt Brcendeviin isteden for iZ grådigt har tabt 
paa et Oxehoved 6 Rdlr.

Pderligere Forklaring om min Brcendeviinöprövers Forbedring og Ud
videlse, samt hvorledes samme bor bruges og anvendes, haaber jeg vil ikke be
hoves, ligesom jeg ikke troer, at dens Fordele og Fortrinlighed fremfor alle 
andre bekiendte Brcendeviinsprovere vel kan ncegtes.

8 For-n? Samling V. D.


