
451

Math em atisk Betragtning
over

den Mangde og Vagt af Levnetsmidler,
som

udfordres til et Mennesscs daglig nodtorftig Underholding.
Ved

Niels M o r v i l l c.

^^aadelighed t Mad og Drikke bestaaer i del for den menneskelige Narur 
passende Maal af Fødevare, og retmæssige Forhold mellem sammes faste og 
flydende Dele, i Overeensstemmelse med den Forhold, som befindes mellem 
Menneskers Legems faste og flydende Dele (*),  der bestandig bsc vedligeholdes. 
Det er alrsaa Bestemmelsen af Fodevarenes Vægt, samt Forholden mellem 
Tyngden af deres faste og flydende Dele, der giver det physiske Maal paa 
Maadeligheds Bestemmelse; og Hensigten med denne min Afhandling skal 
derfor væve, ar beregne det for Menneskers Narur bedst passende Maal paa 
Vagten af daglig sornodne Fodevare, fmel faste som flydende Dele.

(*) Et fuldvoxen Menneske veier igo Pund; deraf de 45 Pund faste Dele, Blodet 7» 
Pund, øvrige V«dsker 65 Pund. iLlem Pag. 364. bruget regnet Diodels Tyng» 
de kil 55 Pund.
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452 M. Om den Mcengde og Vttgt afLevnetsmidler,
Det er bckiendt at Sanctorius har i 30 Aar opofret alle timelige For

lystelser, alene for. at afvcie det menneskelige LegewS Oeeonomie, og bestemme 
saavel Vcegten af de Fodevare, der udfordres ril et fuldvoxeu Menneskes dag
lig nodrerftig Underholding, som han har udfunden at være g Pund, fom og 
Forholdem mellem faste og flydende Dcle, den han bestemmer al være som 3 
til 5; saa at el Menneske behover dagligen 8 Pund Fodevare, hvoraf de 3 
Pund skulde vcere faste Dele, og de 5 Pund flydende Dele; denne Forhold 
har han siuttet, ved ar afveje Legemet« daglige Indtægt og Afgang, samt 
den uformærkre Uddunstning; men da den af ham bestemte Vægr af fornodne 
daglig Fodevare er ved Iagttagelser afpasset i en varni Himmelegn, og ci kan 
passe sig saa vel for de kolde som varme Lande, men maa forandre sig efter 
Luftegnens Beskaffenhed, og desuden maa være ulige stsrre for dem, fom 
have ftrængt Arbeide, end for dem, som cre i Stilhed, har jeg efterssgt, 
<it udfinde en nærmere Bestemmelse, ved at anvende de af Al'SNt Berntft'll 
Bergen udi hans Skrivt, kaldet Danmarks og Norges frugtbare Herlighed, 
snforre Spiisningstaxter. Af alle i dette Skrivt auferte SpnSningSlaxrcr 
synes den Pag. 633 benævnte Krigs -Udfpiisningsraxt at være den meest be
stemte, og den, hvorefter man sikkerst kan giere Beregning over, hvor stor 
Vægt af Spise og Drikkevare eller, faste og flydende Dele, der udfordres ti! 
en fuldkommen Karl. Bemeldte Krigs-SpiiSningSkaxt er folgende: En Per
son gives Dag og Nat Brod 2 Pund, Al 3 Potter, Kiod 2 Pund, og Smsr
2. Pund, hvortil fsieS: om Fiskedagerie, eller naar Kiod ci kan haves, gives 
saa megen Fisk, Ost eller anden Victnalie istedet for Kiod og Swor, som til 
LivetS Ophold lizesaa meget kan forsiaae. Desuden har Arent Berntsen i 
foregaacnde forklaret delS rette Ligning, hvorvidt Proviant af et Slags istedet 
for et ander, fom ikke haves, bor ar spises, og blandr de mangfoldige anforte 
an feer jeg fom de mærkeligste: ar en Tsnde Torsk med Hoved og Been er be
regner til 380 Maaltider, uden Hoved og Been til 490 Maaltider, ud5N 
Hoved men med Been ril 430 Maaltider. En Tsnde Tronhicmsk Sild er 
beregnet til 904 Maaltider til Frokost.

Forbenævnte Krigs - Udfpiisningsraxt for een Perfon Dag og Nar Bred 
2 Pund, Al 3 Potter, Kiod 2 Pund, og S mer Pund, er den Andeel af 
Fodevare, hvorefter jeg sikkert kan beregne, hvad Vagt af Spise- og Drikke
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som udfordres til et Menneffes daglige Underholding. 45Z 

vare, eller faste og flydende Dele, et arbejdende Menneffe i en kold Himmel
egn behover til sin nodtorftige Underholding. Da Vcegten af en dansk Cubik- 
fed Vand er 62 Pund, og en Polte er — ™ Cubikfcd, faa er Vcegten af 
en Potte Vand ™ 62 Lod; men da efter I. Faggots Forssg lige Maal af 
rcent Vand og Al forholder sig i Henftende til Tyngden fom 1559 til 1624, 
saa bliver Vcegten af en Potte Vand, i Forhold til Vcegten af en Potte Hl, 

som 1559 til 1624 > folgeligen veier en Potte Hl X 62 Lod n 64^ 

Lod; men efter en anden bekiendt Proportion besinder jeg denne Vcegt en liden 
Brok mindre, saa man kan antage en Potte godt HlS Vcegt at vcrre 2 Pund, 
hvorved tillige maa agtes, at man herved forstaaer Vcegten af det Slags Al, 
der efter Arent Berntsens Forklaring er af den Beskaffenhed, ar 48 Tsnder 
Malt og 9 Lispund Humle er beregnet til 144 Tsnder Al, der er den samme 
Proportion mellem Malt og Humle, som for ncerveerende Tid felgeS af Kio- 
benhavnS Bryggere, nemligen til hver Tsnde Malt 3 Pund Humle. Da 
der, som forhen meldt, efter Arent Berntsens Beretning, udfordres til 
Krigs-Udspiisningstaxt for een Person Dag og Nat 2 Pund Brod, 3 Potter 
Al, 2 Pund Kiod og I Pund S mor, saa bliver Vcegten af det, fom en 
fuldkommen Karl behover Dag og Nat til Spise og Drikke, 2 Pund Brod, 
6 Pund Al, 2 Pund Kiod, samt Pund Smor, som tilsammen udgior io| 
Punds Vcegt af Spise- og Drikkevare, saa man deraf vil temmelig sikker 
kunne flucte, at en fuldkommen Arbcidskarl maa i den kiolige nordiske Him
melegn behove omtrent 2 Pund dagligcn mere af Fodevare, end som af Sanc- 
torius er bestemt for den italienske Himmelegn, da de 8 Punds V.'vgt af 
faste og flydende Fodevare kan kuns passe sig i en italiensk varm Luft, for den, 
som er i Stilhed, uden at vcere beskieftiget med strengt Arbejde; ikke desto- 
mindre kan man dog, i Henseende til Ferholden mellem de fornodne faste og 
flydende Fodevares Mcrngde folge den af SanctdNi) bestemte Proportion, 
saa at en krigsfor Arbejdskar! vil behove dagligcn henved 4 Pund faste'Fode- 
vare og 6 Pund flydende Fodevare.

Hvad Tcethed og scercgcn Tyngde de faste Fodevare bor have, famt hvad 
Flydenhedsgrad de flydende Fedevare bor have, maa man overlade til den Na
turkyndiges og Lagens neiere Bestemmelse; dog bor jeg ikke undlade at bringe r 

M m m 2 Erin-



454 M. Om den Mcrngde og VrrgL af Levnetsmidler,
Erindring, at der er saa stor Forskicl i de flydende Materiers Flydcnhedsgrad, 
o: naar Vandets Flydeuhed tUkiendegives ved 1000, betegnes Olivenoliens 
Flydenhed ved Linoliens Flydenhed ved 149, hvorom kan eftersees
-n Afhandling af Monier udi Hirt, de Pacademie de Paris for Aaret 1741.

Da et fuldkomment, sundt og velskabt Barn fedes til Verden mcd 8 
Punds Tyngde, der er omtrent eller af den Tyngde, det faaer, naar 
der er bleven fuldvoxcn, saa sluttes, at et Menneske, som er i Stilhed, for- 
rcerer dagligen af Landets Produeter og Fsdevare omtrent saa meget i Vcegt, 
fom •— af hanS egen Tyngde veier, eller saa stor en Vcegt af Spise-- og Drik
kevare, fom den Vcegt, Mennesket havde da det blev fod. Jeg overlader 

» kil Naturforskerne at uuderssge, om denne Scetning kan i Almindelighed have 
Sted i Dyreriget.

Efter saaledeS at have beregnet det physiske Maal paa Maadelighed i 
Mad og Drikke, saavidt samme bestemmes af Fodevarenes Vcegt, vil jeg 
betragte det statistiske Maal paa Maadelighed, der bestemmes ved at ndsinve 
Len Mcrngde raae Kornvqrer, hvoraf samtlige dagligen fornedne Fsdevare og 
Levnctsmidler frembringes, eller hvortil de kan reduceres, saa man bestemmer, 
af hvor stor Mcengde Kornvare de fornedne Fsdevare ere tilsammen frembragte. 
Ved denne Overvejelse vil man scettcS istand til, at oversee, hvilke Slags Fs- 
Vevare der bersver Landet den stsrste Mcrngde Kornvare, og hvilken der er den 
for Landet og Staten fordeclagtigste Brug og Nydelse af Fsdevare.

Kornvare er det vcesemlige Slags af alle Fsdevare, og af den Natur, 
sr alle de almindelige Fedevare, endog Kisd, deraf kan frembringes, saa ar 
alle Slags Fsdevare kan reduceres og forvandles til Vardien as det falles 
Maal, nemlig Tsnde Korn, der i sin Natur er den retteste Unitet, og det 
for Staten bedst paffende Maal paa alle Landets Natur- og Kunstproducter, 
eftersom alle Landets Producter og Vare maae stige og falde udi Forhold med 
en Tends Korns Priis, hvorudover det i forrige Aarhundrede og i aldre Ti
der har varet et almindeligt Maal paa Jordskyld, da en Tonde Korn har 
bemcerket en Tsnde Gammel Matriculs Hartkorn, hvis Tonde Korns aarlig 
Afgivt har voerer beregnet, i Forhold med de under det gamle Matriculs Hart
korn, henregnede Jordejendoms og anden Herligheds aarlig Jndtcrgt. Dette 
har foranlediger mig den Eftertanke, ved Beregning ar reducere der, fom ud- 
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som ttdfordres til et Menyeffes daglige Underholding. 4 5 5
fordres ril et Menneskes daglige Underholding, til Procent af bestemt Mirngde 
Korn, og deraf udfinde, hvad Maal af Korn der dagligen, eller i en bestemt 
Tid, udkkavcs til ar frembringe samme, saavelsom, hvor ulige Meengde af 
Kornvare er SlagS Fødevare udkrarver, fremfor er andet, til sin Production. 
Deslige Beregninger ere i mine Tanker et Middel til at veiledcS til Chinefer- 
urs oeconomiske Ternkemaade, der ere faa betcenkfomme i deres landoeconomi- 

Indretninger og Foretagender, at de lade Canalerne vcere deres Heste, og 
giøre sig en patriotisk Samvittighed af al holde Heste, eftersom de med rette 
ansee, at de tage Brødet af Munden paa Mennesker; en Tanke, som man 
endog skal finde hos en retskaffen fornuftig dansk Landmand, der anfter det 
for sin oeconomiske Pligt, saavel imod Landet, som imod sig selv, at holde 
det scerreste Äntal Heste, som heistnodvendigen behøves til Jordens Dyrknings 

Som forhen meldt udfordres til en kcigsfør Karls Befpiisning Dag og 
Nat 2 Punb Brød, 3 Potter Hl, 2 Pund Kiød og | Pund Smør. Fop 
da at udfinde, hvad Maal af Kornvare, der frembringer disse forffiellige 
Slags Fødevare, vides, al ril at beregne hvad Kornmcengde, der.udkrcevcs 
til ar frembringe te 2 Pund Brsd, haves, som almindelig bekiendt, den 
Forhold, at wo Pund Rugmeel giver 133 Pund Brød, følgeligen frem
bringes 2 Pund Brød af 1 T6y7T Pund Rugmeel. Naar man ellers lcegger 
Arent Berntsens opgivne Bestemmelse til Grund, at nemligen til 1 Tønde 
vel igiennembaget Skvfte eller Kavring-Brød behøves D Tønde Meel, og ar 
det bløde Brød skulle veie 9 Lispund, men Kavring- Brød 6 Lispund, faml 
at der af en Tende Rug beregnes 132 Pund fiinr og vel igiennembaget Bred, 
fik man et mindre Udsiag, end som forhen er beregnet; men da her ikke er 
Sporg<maal om fiint Brød, men om alt det Brod, som kan frembringes as 
Melet, hvortil Rugen er malet, saa kan man ei heller grunde nogen Bereg
ning paa disse Arent Berntsens Data, men maae lade dem beroe paa derr 
almindelige antagne Proportion, saaledeS som forhen er meldt, hvorved jeg 
dog tillige maa bcmeerke, at de af Tillet i Paris foretagne nye Forsøg bevidnS 
noksom den Uvished og Ulighed, der findes i Vsegten af det Brød, som er 
bagt af ligestor Maal Deig. Zeg vil alene (inføre dette til Beviis, som Til
let bcmcerker, at af 50 Brød, som bleve satte i samme Bagerovn, og vårs 
alle af ecus Deig, hver til 4 Pund og 10 Unzer, udkom hver Brsd med for-
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456 M. Om den Mængde og Vcegt af Levnetsmidler,
skiellig Vcegt, dec bestod i en Forskiel af 4 j U"zer, og naar Brod vciedes 
strax efter at de vare komne af Ovnen, havde de endnu r kil 2 Unzer at tabe i 
deres Vcrgt, fsr de bleye kolde. Hvad Indflydelse endog Brevets stsrre eller 
mindre Lcrngde har paa dets Vcegt, flutkeg deraf, at 4 Pund og 10 Unzer 
Deig, forn man burde anses at maakte give 4 Pund Brsv, veiede efter at der 
fom af Ovnen kunS 3 Pund og 5 Unzer, fom paa lange Bred giorde cn For- 
stkiel af 1L Unzer paa 4 Pund og 10 Unzer Deig. Alt dette uagtet, vil jeg 
holde mig til det forste Udflag, at uemligen 2 Pund Brod frembringes af 
i Pund Rug me el eller omtrent af i| Pund Rug, hvilket endog bekrcefteS 
af el mig bekicndt Forssg, at af 2 j Skieppe Rug er bagt 79 til go Pund 
Brod. For at udfinde, hvor meget Korn der udfordrcS til at frembringe de 
Z Potter Al, som udkrceveS til en Arbejders Underholding i Dognet, da vides 
af Arent Berntsens Bestemmelser, at til 144 Tender Als Brygning udfor- 
dreS 48 Tender Malt og 9 Liepund Humle; folgeligen r Tsnde Malt og 
Lispund Humle til 3 Tsnder Al, eller -3- Tsnde Malt og 1 Pund Humle til 
hver Tonde Al, den samme Proportion af Malt og Humle, som endnu bru
ges ved Albrygningen i Kiobenhavn; og da en Tonde Al itrdeholder 43 Cu- 
bikfod, folgelig 136 danske Potter, nisa man befinde folgende Forhold: at 
136 danske Potter mane forholde sig til f Tonde Malt, tilligemed 1 Pund 
Humle, ligesom 3 Potter til det fierde Proportionaltal, som blider Sonbe 
Malt, tilligemed 37 Pund Humle; men da der efter Arent Berntsens Op
givende udfordrcS 48 Tonder Byg til at frembringe 52 Tender Malt, der og 
er temmelig noie overecnsstemmende med hvad fom tiu almindeligen regnes, 
uemligen, at af 8 Tsnder Byg faaes 8 Tender og 4 Skiepper fuldkommen 
godt Malt, faa sluttes, at Tonde Malt, fom udkrcrves til 3 Potter godt 
Al, frembringes af 7~ Tonde Byg, eftersom 48 : 52 — : tIt paa det
norrnieste, og folgeligen behoves til 3 Potter godt Al 77 Skieppe Byg; men 
da Borgten af en Tonde Byg er zzz ig6 Pund, faa bliver Vcegten af tt7 
Skieppe Byg — >4^ Pund, fa a man paa det ncrrmeste kan regne, at de 3 
Potter godt daglig Al udkrcever i4 Pund Byg, og at del O.vantnm raae Korn
vare derved giores krafteSleS til videre Brug for Menneft'ct. Ontendft'iendt 
man herimod kunde indvende, at det Ovcrblivende, nemlig Masken, kan des
uden tiene til Fode for Koer, til MelkningenS For mere I fe, faavrlfom og til
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font udfordres til et Menncstes doglige Underholding. 457 
SvNnS Feedning, saa er bet dog en Brug deraf, fom ei umiddelbar tiener 
Mennesket til Fode, og Betingelsen desuden af det Slags, fo tu ei er forno
den, da Halm- og Heefoder, fom er ubrugelig til Menneskets Underholding, 
kan udrette det samme; man kan derfor med rette ansee den Mcrngde Korn, 
fom ved Albrygning er giert kraftesløs og uduelig kil videre Brug for Menne
sket, maa regnes som et virkeligt Tab og Afgang i Korrnucrugden, eftersom 
famine ved denne Forvandling ganer gandske ud af den Product-Classe, som 
umiddelbar foder og underholder Mennesket.

Endnu staacr tilbage at bestemme, hvor stor Mcengde Kornvare man 
kan regne der udfordres til nt frembringe 2 Pund Kiod, som dagligen udkrar- 
veS til et arbejdende Menneskes Underholding. Omendskiondt jeg indseer, 
at dette maa kunne bestemmes paa mange forskiellige Maader, saa er jeg dog 
uvis em, at udfinde den rigtigste Bestemmelsesmaade. Dersom et Faenød, 
hvilket som helst, kunde til oeconomrsk Fordeel beständigen fodeS med Korn, 
saa vilde det ei vcrre vanskeligt at udfinde, hvad Mcrngde Kornvare der ved 
dets Underholding gik med, og hvorledes det Hele skulde lignes paa Voeqten 
af hvert Pund Kisd; men da det Kiod af Dyreriget, som udfordres til Men
neskets Underholding, ikke nødvendige» behever at betragtes som et Product, 
der er frembragt af Kornvare, eftersom det endog kan produceres uden Hielp 
af Kornvare, nemligen deels af Halmfoder, deels af Hoe og Gras, eller og 
produceres deels af Foder, deels af Korn; stuit s, at man ikke med fuldkom
men Rimelighed kan, ved at flut te fra den anvendte Kornmcrngde, giøre Be
regning over hvad Borgt af Korn, der bor regnes at vorre forloren imod bestemt 
Borgt af Kiod, fem tiener til Menneskets Underholding. Ligefaa lidet vil 
ni au af Kiedets forholdsmorffige Priis imod KornvareneS Vcrrdie kunne flut te, 
hvormange Pund Korn der regnes imod visse Pund Kisd, eftetsom der er in
gen stadig Forhold imellem Kornets og Kisdets Priis, hvilken Ustadighed hid
rører af Kornvarenes faavclfcun Foderets ulige Morngde, i Forhold til Ind
byggernes Antal, faovelfom og i Forhold til det Antal Fårehoveder, der cre i 
Landet. Kornpufen for sig betragtet beroer paa mangfoldige Omstcendigheder, 
faavel den Maengde, der fra forcgaaende Aar haves i Forrgad, fom og ben 
Mer node, der i indeværende Aar er avlet, famt Folkemcenqdens Størrelfe og 
Kornvarenes udenlandske Priis, fmclfoni Courfen og Handelsbalancen.



4 5 8 M. Om den Mwttgde og Vcrgt af Levnetsmidler,
Foderets Priis afhanger ci alene af Kornets Priis, men beroer tillige paa 
mange andre Omstcendighedcr, faafom paa den Forsynlighed Landmanden har 
viist i at overgiemme Foder fra foregaaende Aar, faafcemr famme har ind
bragt mere end det nodvendige; endvidere beroer Foderets Priis paa den i 
Landet indavlede Halms Mangde, HeebieringS Mangde og Droielse, fa ritt 
der Anral Hoveder og Creature, der er i Landet; og da alle disse Omstandig- 
heder ere af faa fcrffieUig Beskaffenhed et Aar imod et andet, vil KiodetS vir
kelige Vardie i Forhold til Kornvare af flere end een Aarfng have forfkiellige 
Forandringer, faa man dcSaarfag ei letteligen vil kunne fa ft fatte en i Hen
seende til Vardien bestandig bestemt Forhold mellem bestemt Vagt afKiod og 
Korn. Vel har den gamle Landgilde-Taxr fastsat 3 Faar af lige Vardie med 
en Tonde Byg, en Oxe til 4 Tender Byg, 12 Gas af lige Vardie som en 
Tonde Byg, 32 HonS af famme Vardie fom en Tonde Byg, 16 Snefe 
Liimflords Aal til en Tonde Byg, 24 Snefe TEg af lige Vardie med en Tsnds 
Byg, 120 Flyndere lige med 2 Skieppcr Byg, 32 Lispund Halm af eens 
Vardie med 2 Skicpper Byg, 12 Skiepper Humle lige med en Tsnde Byg, 
en Tsnde eller 30 Kander Honning af eens Vardie med 6 Tender Byg, 4 
Las Hoe mod en Tsnde Byg, en Tonde Hvede af lige Vardie med 12 Skiep
per Byg, en Skicsspe TErter af lige Vardie med 1 Skieppe 2 Fierdingkar 
Byg, en Kalv lige med 2 Skiepper Byg, en feed Koe af lige Vardie med 
Z Tonder Byg, 6 Lam lige med en Tsnde Byg, en Lax eller Arrcte til en 
Skieppe Byg, et fedt Svin til en Tonde Byg, en Tsnde faltet Ters^k af 
lige Vardie med 2 Tender Byg; men jeg feer ikke, at disse Bestemmelser, 
som i forrige Aarhundrede kan meget vel have havt Sted, nu kan passe sig, 
eftersom der ikke befindes den Forhold mellem disse Landprodnctcrs narvarende 
Priis. Ikke alene ere Kornpriftrne nu ulige heiere, end de i forrige Aars 
hundrede have varet, men det meest markclige er, at andre LandelS Fedevare 
har varet i langt mindre Priis, i Forhold til Kornets Vardie, end de nu 
ere, hvortil den fande Aarfag maa ligge i Landets nferdeelagtige Vindfkibe- 
lighed. For dog at erfare, hvad Udflag man faaer efter disse Bestemmelser, 
vi! jeg forsoge Beregningen af et Pund Kiods Vardie, reduceret til Korn
vare. Som forhen meldt skulde en Oxe varet at anfee lige med 4 Tender 
Byg, efter gammel Remerie- og LandgildsspecieS-Taxt» man anfter Middel
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som üdfordres til ek Mennesses daglige Underholding. 4 59
vcegten c,f det Kied, som er paa en Slud, at vare 12 Lispund, naar Hund, 
Indvolde oc| Hoved eve frakagne, fom regnes til Vederlag for Slagtningen; 
sg da 12 Lispund eller 192 Pund Kied maa forholde sig kil 4 Tender eller 32 
Skiepper Byg, fern 1 Pund til det behsrize Antal Skiepper Byg, ril hvis 
Vcerdie Kiodet reduceres, siuttes, ar 1 Pund Kied efter den Proportion 
mnatte reduceres ril lige Vcerdie med J Skieppe Byg; og folgeligen bliver de 
2 Pund Kiod, fom i Dsgnet udkrceveS kil en Arbeidskarls Underholding, af 
lige Vcerdie med | Skieppe Byg, og efter den Regning maatte et Pund Kied 
koste 2? Skilling, naar en Tende Byg koster 8 Mark; men da man ved denne 
Beregning ei har tillige rager Talgen i Betragtning, vil et Pund Kisds Veer
die kunde beregnes til 3 Skilling, naar rit Tende Byg koster 8 Mark, og fol
geligen til 6 Skilling, naar en Tonde Byg koster 16 Mark; faa man sikker 
kan anfee de ril en arbeidende Karl i Dognet udfordrende 2 Pund Kiods Vår
die lige med I Skieppe Byg. Forinden man ellers med den fuldkomne Nsi- 
agkighed skulde kunne bestemme Forholden mellem Kisds og Korns virkelige 
Vcerdie, maatte man have Forssg og Erfaringer om KiodekS Desiclfes For
hold mod Kornvares, naar hver Sort for sig anvendes ril den menneskelige 
Underholding; faavelsom og ved Erfaring undersoge, hvormeget en og samme 
god Jordsmon kunde bidrage kil Menneskero Ophold, i de tvende forfficlliqe 
Tilfalde, naar enken det Hele brugtes alene ril Hollcrnderie, eller naar der for 
det meste bruqkeS til Kornavl; derved sikulde man allerbedst kunne udfinde, 
hvormange Skiepper Kornvare, der for den menneskelige Nodtsrft bor ligneS 
ligegyldig imod et bestemt Antal Pund Kied; tuen denne Bestemmelse er saa 
indvikler og vidt udstrakt, fit den vilde udkræve en sårskilt Afhandling; jeg vil 
derfor, indril noget neiagtigere-bliver bestemt, anfee 2 Pund Kied ot bidrage 
ligefaa meget til et Menneskes Underholding, som f Skieppe Byg. Ihvor
vel dette synes at vare en betydelig Virkning af 2 Pund Kied, at det skulde 
bidrage ligefaa meget kil den menneskelige Underholoing, som | Skieppe eller 
7 I Pund Byg, saa vil man dog efter almindelig Erfaring rilstaae, at Kiod- 
varcs Brug er i Huusholdingen til stor Besparelse paa Kornvare. Dct er 
en Straf, at ikke nyde andet end Vand og Brod, men det vil aldrig kunne 
ansees for en Straf, at drikke Vand kil Kisd, jeg mener Vand, som er kogt 
paa Kiedet; og naar Naturen paa denne Maade forsynes med den Mcengde 
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460 M. Om den Ma'ngde og Vcrgt afLevnetsmidter, 
flydende Dele, som efter det Sanctoriffe Forhold udkreeves i Forhold med de 
faste Dele, saa behøves hverken Øl eller andre spiritueuse Drikkevare.

Af oh foranførte siukteS da, at der til en Arbeidskarls Underholding i 
Døgnet udkroeves i4 Pund Rug, i| Pund Byg, Skieppe Byg, eller 
tilsammen i Z Pund Rug og eller ncesten f Skieppe Byg, eller naae alt ves' 
tucercs til Skieppemaal, da udfordres i Døgnet til en Arbeidskarl Skieppe 
Rug og | Skieppe Byg; men naar Arbeidskarlen fa aer Kiød i den Forhold 
til Brødet, fem forhen meldt, forbruger han kuns 2 Tønder og 5 Skiepper 
Rug, samt 3 Tender Byg aarligen, som stemmer temmelig nøie overeenS 
med det, som findes anført i et dansk Skeivt, udgiven i Viborg 178b under 
Titel: Oluf Pedersens Svar paa SpsrgZmaalet, Hvorledes bruges en 
Bondegaard bedst, indrettet for Provindsen Jylland; og afviger ei heller 
berydeligen fra den Bestemmelse Professor Leganger har opgiven, nemligen, 
et et Mennige i Norge behøver til sin natlige Underholding 6 Tønder Havre 
og i Tønde Byg. Saa meget mere Kiød et Menneffe nyder, saa meget 
mere bespares Kornvarene; men da Msr. Broufionet ved en Memoire udi 
Pariser Videnskabs-Selffabs Skrivter har i Aaret 1785 bemcerket, at den 
Mnngde as Fødevare, som Menneffet bør nyde af Planteriget, ni a a forholde 
sig til den Mcrngde, han bør nyde af Dyreriget, som 20 til 12 eller 5 til 3, 
eftersom de 20 af Menneskets Teender høre til grces- og frugtcrdende Dyrs 
Classe, men de 12 Teender til kiøderdende Dyrs Classe, saa siuttes, at Pro
portionen af Kiødets Vcrgt mod øvrige Fødevares derefter meget vil forandre 
sig, eftersom da de f af Vcrgten af alle de faste Dele, Mennesket dagligen 
nyder, bør vorre Kiødvare, og Resten andre Slags Fødevare af Planteriget. 
Det er ellers mcrrkeligt, at man blandt de gamle Spiisningstaxter, hvoraf en 
stor Mcrnde i Scrrdeleshed forekomme i Arent Berntsens Dannemarks og 
Norges frugtbare Herlighed, ikke forefinder anden Slags Drikkevare end Al, 
og ikke en eneste, hvori Viin eller Brcsndeviin er navnt, (maaskee samme i de 
oeldre Tider er efter Pauli Ord forbeholden dem at nyde, som har havt svage 
Maver); men da spiritueuse Drikkevare nu udgiør en Deel af Arbeidsfolks 
nødtørftige Underholding, er det i mine Tanker vigtigt, ved Beregning at 
undersøge, hvad Mængde af Kornvare der opofres ved Brugen af Brcende- 
Viitt*  Til denne Beregning har jeg fra adskillige Steder erholdet følgende
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fom udfordres til et Menneffes daglige Underholding. 461
Efterretninger, og meget troværdige Erfaringer. Af en Tonde Hvede er 
erholder 60 Porter Brcendeviin til 4 Graders Styrke; af en Tsnde Nug der
imod 54 til 55 Potter Brcendeviin til samme Graders Styrke; af 34 Tsnde 
Hvede om Vinteren, eller 3. Tender Hvcye om Sommeren, samt Z Tonder 
godt Firedalers-Al er brcendt 7 Ankere Brcendeviin, hver til 40 Porter, og 
alt til 6 Graders Styrke; 4 Skiepper Hvede, 3 Skiepper Rug og 1 Skieppe 
Malt har givet 44 Potter Brcendeviin til 6 Graders Styrke.

Der er bekiendt af Faggots Forseg, hvorover en Tabel forefindes udi 
det Stockholmske Veltenskaps Academics Handlingar, at naar man rager en 
ligestor Mcengde af reneste Vand og af Brcendeviin, saa skal Tyngden gf 
Vandet forholde sig til Tyngden af Brcendcvinet som 1559 til 1450; men da 
en Potte Vand veicr 62 danske Lod, saa veier en Polte Brcendeviin, efter 
benævnte Forhold, 57t Lod; naar man gisr Beregningen efter Krustns 
Hamburger Contorifi, udgiven i Aaret 1761, befinder^man 58 Lod at vare 
Vagten af en dansk Polte Brcendeviin, hvilket sidste Udstag jeg vil benytte 
mig af, for at undgaae ufornsden Brek. Eftersom da den Mcengde Broende- 
viin, som frembringes af lige Maal af Hvede og Rug, forholder sig, i Over- 
esnsstemmelse med foranfsrte, som 60 til 55, eller 12 til 11, men 4 Skiep
per Hvede tilligemed 3 Skiepper Rug, samt 1 Skieppe Malt giver 44 Potter 
Brcendeviin til 6 Graders Styrke, saa kan man ved Beregning fltitte, at en 
Tsnde Rug kan give 40 Potter Brcendeviin ril 6 Graders Sryrke; men da 
1 Polte Brcrndeviins Vcegt er 58 Lod, saa er Vcegten af 40 Potter Bccende- 
viin = 724 danske Pund, og da en Tonde Rug af mellemste Sort veier 208 
Pund, skiondt den og kan vcrre af den Bonitet, at den veier 216 Pund, saa 
sluttes, at der ved 724 Pund Brcendeviins Drikkevare i det ringeste fordestil
leres 208 Pund Brodkorns-Vare, og da 100 Pund Rug beregnes at give 
133 Pund Bred, saa giver de 208 Pund Rug det Antal 276 Pund Brod; 
folgeligen odes 276 Pund Brod ved 724 Pund eller 40 Potter Brcendeviins 
Branding, saa at for hver Potte Brcendeviin, der drikkes, spildes der 
Pund Brod. Naar da en Landarbeider nyder 4 Potte Brcendeviin om Da
gen, foruden sine fornedne Fodevare, der forhen ere beregnede til 10 Pund, 
og Hvorpaa der.ikke savnes Exempel paa Landet, saa fortærer han virkelige» 
en Trediedeel mere, end som til Nedrorft udkræves, og derved bidrager til 
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462 M. Om den Mcengde og Valgt af Levnetsmidler,
Kornvarenes ufornebne Afgang, felgeligen og til Kornprisernes Forhøjelse. 
Vel kunde imod anførte indvendes, at oniendsikiendt en Tende Rug brandes til 
Broendeviin, efterlader den dog mere end Brandeviin til MennesiketS N årring, 
faasom Spel og Drank, som bliver tilovers efter Brcendingen, bliver til Fods 
for Koer og Sviin, hvorved Melkningen forøges hos Koerne, og Fedmen hos 
Svinene, til Menneskers Norringsmidlers Formerelft;-men da det ingenlunde 
kan erstatte det Brodkab, som Brcendeviinkbrcrndingen virkeligen foraarsager, 
og Melkningen hos Koer kan virkeligen forøges ved andre Midler, f. Ex. Klø- 
vergrcesning og Høebicring, Creature kan fedes, uden at det behøver at |Tee 
paa Kvrnvarcs Bekostning, stuttes, at Brcrndevii^slTrrending foraarsager en 
virkelig Afgang i de for Landets Indbyggere nødtørftige Kornvare (*)♦,

Anførte Beregning vil da give en sikker Overbevisning om, at uumå
delig Brug af Drikkevare formindffer fangt mere Landets Producter, end 
umaadclig Brug af grove Fødevare. Faacc en streeng Arbejder grov Fode og 
tynde Drikke til sin Mad, nemlig faste og flydende Dele efter forhen navnte 
Sanrtoriske Forhold, staaer han es faa stor Fare fer, at nyde mere end det, 
fom hans Natur udkrcever, og er da langtfra ei faa meget udsat for Fraad- 
feries Lyst, som den, der gicesteS med fro?jene Retter og paffende spirimeuse 
Drikkevare.

Uagtet at Brcendeviinsbrcending i Almindelighed, fom forhen beviist, 
fan siges at foraarfage Afgang i de til Landets Indbyggeres Ophold nødtørft 
rige Kornvare, faa kan det dog ikke ncogteS, atlBrcrndcviius nødtørftige Brug 
paa en vis Tid af Aaret, jeg mener i den hedeste Arbejdstid af Sommeren, 
fan vcere Landet til virkelig Fordeel, da en fa are liden Portion Brcendevinr 
vil kunne bespare en heel Potte Hl, og desuden ved maadelig Brug meget 
bedre vedligeholde ArbeidsfolkeneS Sundhed, famt deres Fyrighed og Driv- 
righed til Arbejde. For at herom give en tilstrækkelig OverbeviiSning, vil 
jeg ved Beregning udfinde, hvor stort Maal af Hl, famt hvor stort Maak 
sf fexgraders danstk Broendevim der udfordrer lige mange Pund Korn. Da
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(*)  Dog maa man her tillige fæage Marke til, at ven Dreielss og Naring, fom ved 
Brantsviinsbr«nding frtmbrinneé af Spolen, kan efter Slutning af tilforladelig« 
Data beregnes at vare lige med £ af Brandekvrnec rlkr udgier 16 Procent.
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som udfordres Lil et Menneffes daglige Uttderholding. 46z
48 Tender Malr og 9 Lispund Humle udfordres til 144 Tender Al, ester 
Arent Berntsens Bestemmelse, der ci afviger fra den endnu brugelige Bryg- 
ningsmaade, faa beregnes til en Tsnde Al eller f Tsnde Malt, samt i 
Pund Humle; men da 52 Tender Malt frembringes af 48 Tender Byg, faa 
fanes | Tende Malt af Tonde Byg; og da 1 Tende Byg veier 186 Pund, 
faa veier T4T Tsnde Byg 57fT Pund, hvilket tilligemed Humlens Vcrgk kan 
anfanes for 58 Pund; men da en Tende Al udgisr 136 Porter, faa veier 
det Korn, fom udfordres til en Polte Al, eller Pund; og fom af 
foranførte Beregninger erfares, at en Tsnde Rug kan give 40 Potter banjf 
Brcrndeviin ril 6 Grader, og fslgeligen en Polte Brcendeviin ftembringkS af 

eller Pund Rug, fa a stums, at der udfordres ligefaa megen Rug til 
en Potte Brcendeviin, fom der udfordres Byg ril i2| Potte Al. Naar da 
en Arbeidskarl kan i stcerk Hede spare en Potte Al, ved at drikke en Sobken, 
fom jeg vil regne til ~3 Potte Brcendeviin, faa har Landet virkeliget! vunder 
ved den Huusholding, og det ydermere ved den Fyrighed, fem Brcrndevims 
maadelige Brug giver i de h:de Dage ril Markarbejder, imod at Aldrikmng 
i stcerk Hede foraarsager Ladhed og Ulyst til Arbeide.

Har jeg ikke udretter andet ved disse Betragtninger, faa troer jeg dog, 
ar dette lcerde Selskab heraf vil overbcvifcS om, at den mathemaristke Regne
kunst fan bruges i det physifke og eeconomiske Fag, uden at tiendes, rer fom 
der var alene den pure simple Arithmetik, hvorved man vejledes ril ar udstuds 
sine Udstag. I sin Tid haaber jeg at forelcegge vorrdigere Prever herpaa, da 
jeg med megen Fornøjelse skal forsøge paa, at anvende den marhematiske Ana
lytik i de physifke Tilfalde, og derhos paa saadan Maade udvikle Beregnings- 
udsiagene, at den hele FremgangSmaade i Talcplssningen skal kunne fattsS 
endog af den Natur kyndige, der alene er sver i den simple Regneknnst,
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