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Afhandling
om

B r E n d e v i i n,
i Særdeleshed
om

dets Nytte og Skade
for Mennesket og Staten,
af

Rudolph Buchhave,
Doctor i Loegevidenstaben«

Et Priisskrift,
som vandt

det Kongelige LandhimsholdningsrSelstabs
Zdie Guld-Medaille,
i Aaret 1788,

4^e Dmd.

X

Frigidus, O pari i fugite hine, låret angvis in berber*
Vir g . Eclog. z.

Fortale.
Offfertfø for tn Deel Aar siden har Let Kongelige LandhuuLs

HMngs-Selffab udsat solgende Spsrsmaal:
" Hvorvidt er Bremdeviiner efter sine forstiellige Sorter,
"Landers, Koloniernes, Fremmedes, saaleLes som de alle her
* bruges, nyttigt eller stadeligt for Mennesket og Staren? Der' som det er ffadeligt, hvab Skade virker eller foranlediger bee
” da for den danffe Stat og dens Zudvaanere L Almindelighed;
"men cr der nyttigt, hvori besraaer dets Nytte?"
Da hervaa i'met fyldcstgisrende Svar hidindtil er indlsLet tU L-elffabet, og SpsrSmaalets Vigtighed for Menneffcne
og Stite', dog udkræver saadant er, allerhelst da Brændeviinetl

er blank Almnen blevet saa almindelig en Drik; har jeg, for at
bidrage efter Kraftrrrre til Selffabets priLvcerdigste Hensigt,
paaraget mig nærværende Afhandlings Marbeidelft, hvori jeg
med en »pynter Still har sggt at fremføre de faa Tilfælde, i
hvilke Brændevunet kan anvendes med Nytte og tillige at vise
C iden til ben Fordærvelse, som ei allene enkelte Personer paadr
> ved denne hidsende Drik, der nu med sin Udbredelse
fv
have naaee den hoiesie Spidse, men som endog bersver Staten en utallig Hob Mennesker. Det er altsaa derr
yderste Tib at tale herimod, og vise den vigtige og skadelige Indflydelse, som denne almindeliggiorre Drik virkelig har paa S^tet,
selv, at give 2sdvarfler og underrette de Ukyndig herom. Hae

jeg hermed fyldcstgiort der priselige SelssM Snske og forssaffet Afhandlingen den foronsste Fuldkommenhed, er mit SiemeL

vpnaact, cg jeg kan da have den upaatvivlelige Forsikring, at
samme Selskab vil, formedelst sin Lekiendke Nidkierhed og sine
rocsvcerLige Desiræbclser ssge, ved denne ?sfhandlingsBekien-t»
tziorelse og Udbredelse at forhverve Staten de Fordele, som delt
hidindtil har tabt, at forskaffe sig selv den sande Glade, at
Millioner Mennesker vorde reddede, og mig den fuldkomne og
oplivende Fornoielse, som tt Middel at have bidraget hertil-
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Første Afdeling.
Brandeviinets Navn, Opfindelse og Udbredelse.

nogen Genstand eller Frembringelse i det store
Bcextrige af alle Ting, som kunne nydes, bekommet et

almindeligt Bifald,

til Trods for Lægernes Modsi-

gelser, saa er det Brændeviinet overhovedet, under
hvilken Skikkelse, Farve og Smag, det end bliver

fremstillet, da det ej allene er blevet bekiendt i ethvert
Land i Europa, men endog for de fleste Folke - Arter
af de andre Jordens Dele, endog for dem som ej kiende dets Frembringelftsmaade.

Brændeviinet er en Drik, der er frembragt ved
Kunsten af alle Kornarter og Frugter, som fremfvres

af Jorden.

Da den sande Historie om Brændevii-

netS Opfindelse fejler vs, er det ikke lettelig mueligk
at angive, hvor det fsrsk er opfundet og blevet Menli
neskene bekiendt, hvorfor man ogsaa for dm stsrstc
Deel maae holde sig til Formodninger.

Z26

Fsrste Afdeling.

EndDsnt denne Drik har været ubckisndt for

de seldsie Folk, da den ikke nævnes af de græffe og
romerffe Læger, Hippocrates, ArifrorheleS, GalcUUS, CelsitS og flere, mane dens Opsindelft dog være

temmelig gammel, siden man sinder Spor af den for

lam) Tid siden i Arabien, hvor man fortæller, at Lægerne have betient sig af den for ar berede Essenher og
Tinkturer eller de hos os saa kaldede Draaber, hvor

med de have helbredet Syge og derefter bekiendrgiort
Len for Egypterne.

Theophrastus Paracelsus angi-

ver, at Opfindelsen er ffeeti Arabien, og Morhoff
Lekræfter saadantn) ester den Jmlienffe Skribent Alex-

onder Tassan, der paa denne Maade udtrykker sig:
» Brugen af Brcendeviinet er forsi bleveu bekiendt for-

medels! nogle arabiske Skribenters, fbm ferst. have

37 inbført det i Lægekunsten,

, hvilket vedvarede indtil

" Italienerne i Mvdena sendte det i skor Mængde Lill

v Aftenlandene (2Lbendlandern). ”
I Europa har Brcendeviinet ikke vceret bekiendt

-lmrgere,

end hemmod zoo Aar;

thi Raimundus

Lullins fortcrller: At det i Aaret 1310, da han leDede endnu, ikke havde vceret seek i Europa, men tovt
Lerester i Aaret izi 5, tilkiendegwer Arnold de Vil
la Nova, at have kiendt det,

da han tillige melder:

At Krmdffaben herom er kommen fra Araberne tilEuropæerne og saavit man kan formode, ftrst til Italierierne.

Hvor-

s) De trtinsmutatione metailorum p. 110,

Brcendevinets Navn, Opfindelse, rc. 327
Hvorledes Araberne have kaldt denne Drik o§
Hvoraf Ve have bekommet den er ubekiendt, men i

Europa, ventelig i Italien er den fsrst kalder vinum
aduftum, brcxndt Viin^ og siden, ventelig af Læ
gerne, Spiritus vini, til er Beviis, at man dcc
fsrst har tilberedt den af Viin eller Viinbcerme. Det

te stadforster ligeledes Morhojf, efter Alex. Taffans
Sigende, som fortæller: At da der engang i ganske
Italien var et overordentlig frugtbart Viinaar, for
dærvedes megen Viin for Modenerne formedelst en rin
ge Asscrtmng.

Ved en tilfældig Anledning, beredte

de Brændeviin deraf, og da Venetianerne bemærkede

ar de tydffe Bergfolk elffede disse Vare,
giort til et Handelsvæsen og drevet videre.

blev de?
Brcrnde-

vinet har ogsaa faaet Navn af Livers Vand, Aqva-

Vitæ eller Aqvavit; thi man havde i Begyndelseti
ganske besynderlige Begreber om denne Drik.

Læ

gerne saae at den bevarede Kiod fra Forraadnelse som
blev lagt deri, og droge deraf den Ugrundede Slutning, ar intet kunne være bedre til at bevare Menne
skets Liv end denne Drik.

Da Raimund LulliUS og Arnold de Villa No
va havde lært at tiende Brcmdeviinet, og selv sysselsatte sig med Chemien, gav saadant dem Anledning

til at indfore vore nu brugelige EsseuHer og Tinkturer.
Di-se Essenher komme endnu mere i Mode, da Theophraskus Paracelsus derefter i det 16de Aarhundrede
skrev saa meget om Legemernes Essenher, hvorunder
han dog virkelig forstod noget mere, end farvet Brcm-

devirn.

Endelig opstod i det

æ 4

17 de Aarhundrede
Frantz

Z28

Fyrste Afdeling.

Frantz de fa Bsl Sylvius som ved at drive den varme

Læqem-.'.ade ril det Hojeste, bragte disse Midler endnu

me - e? Brn-' hos de Syge, hvilke Stahl, Hofman og
deres blinde Tilbedere endnu ere alt fer gunstige.

Man seer alksaa at bergerne forsi have anordnet

Bccendevimet, som en Lægedom, og at det derefter
har udbreder sig til alle Folkeflægter, og fra et Læge
middel blevet en daglig opmuntrende Drik.

I Sær-

deleshed har den store Bersmmelse, som Sylvius og
hans Tilhemgere have lagt paa de hidsende Lægedom
me, der skulle være gode ralle Sygdomme og drive
Gisten fra Hiertet, foraarsaget at delte Middels Brug,
der baade Dulle være sundt hg opmuntrende, har ef-

terhaanden udbredet sig videre sg videre,

og at det

paa en Tid af i oo A ar, men fornemmelig i de sidste
Halvhundrede Aar, et blevet almindeligt iblant Alrimen.
Dog har Misbrugen længe været kiendt, og
Meest i indeværende Aarhuudrede tiltaget.
Snsimilchb) siger: at Brugen af Brandevim hav i zo
Aar taget meget tik, Accise- Registeret beviser det^

at mangeTsnder Kom mere, end for 40 Aav, uden
yoget Forhold imod Jndvaanerne^ er forødet. EndMonde det er bekiendt, at mange af de nordiske Folk
have v«ret hengivne til Drik, og Saxo c) allerede i

sin Tid bencvvner en Dranker,,, der paa ingen Maade^
Mdyg ved Livsstraf kunde holde sig derfra^
Dog
har

b) Gsttliche Orbmmg
udkøM 1-741.

1 Th»

547«.

Den første Udgave

Brsndevinets Navn, Opftndelse, re. 3 29
Har dette Fyldene ikke bestaaet i andet end Al og Msd,
da Vinen paa den Tid var rar og Brændeviner nkiendt.
Endnu i det

1 6de Aarhundrede har BrcmdevmetS

Brug ikkun vn-et maadelig i Danmark.

Henrich

Smidt, som forft har ladet trykke noget over Lcegekonsten i Danmark, i Midten af det 1 6 de 2!arhundrede

nævner Brændeviinet, ej som en misbrugt, men som en

bekiendt Drik, og tilraader det som et Lægemiddel.
Pontoppidan ci) anfsrer^ at der i et siort Convent^ilde, som i 2raret 1598 blev bsldet i Everdrup

her i Sielland blev, soruden 2 Tender Rostokker-Al
og 5 Tonder Indenlands Al, ikke drukket mere, end

3 Porrer Brændevim, der ikke kunne vcere ~ Dees
af det, som siden er bleven fortærer i siige Samlinger.
I det i 7de Aarhundrede er denne Drik bleven

at fremmede
Krigsfolk, særdeles de Polske Hielpetroppev, som
kom hertil i Midten af det forrige Aarhundrede, have
Her ril Lands qiort denne Drik mere almindelig, og i
denne saavelsom andre Henseender mere have ødelagt
end hiulpet Dannemark.
Af Thom. Bartholins Efterretning f) sees, at de Danske i Midten af det foralmindeligere.

Pontoppidan troere),

rige Aarhundrede vel have vidst at uddrage Brcmde-

vim af alle Frugter, Albærme, Levningerne af Mbler og Pcerer, hvoraf Mosten cr udtrykket, saaog af
Byg oz Rugmen de havde endnu ikke giort det til

æ 5

fa a

d) Entropi; Philadelpln Oekonomisse Balance, ø. 179.
«) Sammesteds S. 181.
Mtdki.ua Danoi\ Domed, pflg. 14^ 339. 340.

Forste Afdeling.

3 30

saa almindelig en Drik som andre Folkeslag, f. Ex^
Russerne og de paagrcmdsende, hvorom Bartholin

melder Z).

I indeværende i tzde Aarhundrede er denne
Drik kommen til sin sisrsre Hsjde.
Det ganske Norden er yderft hengiven hertil, og der gives faa koldr
Egner Europa, i hvilke Folket jo holder Vrcmdevittet for en uundværlig Ting.

I Tydffland begynder

Smagen for Brcendevinet at yttre sig meget.
I det
Nedersa6)siM siger Zimmermann ii), holder man det
for en almindelig Panace, endog iblant Konerne, der
give Lægerne, naar de forundre sig over, at den Sy
ge ikke imodrager Legemidlerne, det underlige Svar:

"Han drikker jo Brcendeviin".
I Polen bliver det
tapperlrg drukket.
Dannemark giver ikke Polakkerne
noget efter.
De drikke det endog fastende om Morgenen, og ved Bordet bliver iblant Almuen lagt et
lidet Glas Brændeviin ovenpaa enhver Ret, som
man troer at være ufordojelig.
Saavel hos os som

i Sverrig blive de saa kaldede Liqveurs anbudne, for
end man sætter sig til Bordet, for at aabne Maven.
Fyldenet har for længe siden naaet den
Grad t
Siberien.

Nordmændene troe, at et Selffab af go

de Venner ej kan bcstcrae,

Bacchus.

uden man oposrer sig til

Findlapperne begynde alt at drikke Bran-

devim, naar de ere 2 Aar gamle, og deres ufornufrige Hengivenhed derfor, er saa stor, at man maae
for-

g) I- c. pag. 340.

h) Von der Ersahmng in der Arzneyk. 2 Th. .S. 22 L.

B rcendevinets N a vr:, O psindelft, rc. 3 3 1
fo rb y d e J n d fs rs e le n a f d e n n e D rik .

H o s J iS lc rn d e r-

n e e r d e n n e B ro e n d e v iin s d rik k e n e n a lm in d e lig L id e n -

fk a b ,

0 3 G rø n læ n d e rn e v ild e s n a rt fa a e

paa,

n a a r d c r b le v d e m o v e rflø d ig e re tilb ra g t.

S m a g d e r-

End

Det

n u i A a re t 1 7 2 2 k ie n d te d e e j B ræ n d e v in e ti).

e r b e m æ rk e r a f fie re e n d a f B a ro n H o lb e rg k ) ,

at

F o lk e t e r ste d se m e re h e n g iv e r ril F y ld e rie o g D ru k k e n -

-s ta b ,

jo k o ld e re E g n e d e t b e b o e r im o d N o rd e n .

I

H o lla n d o g a n d re L a n d e d rik k e Ø jjc fk n u h in a n d e n til

v e d a t n ip p e 2 o G a n g e a f e t G la s ,

s o m d e S v e n ffe

o g o ste ta g e 8 L o d a f d e t s tæ r 

u d to m m e p a a e n g a n g ,

ke ste K o rn b ræ n d e v iin p a a fa s te n d e M a v e I) .

hos de S v e n M og

os,

d rik k e d e t stæ rke ste B rc e n d e v iin ,

v ik ,

b liv e u d le e tc .

ta g n e fra d e n n e L a s t,

at

s o m m a n k a ld e r A q v g -

s o m b ru g e d e t a lm in d e lig e re o g

o g d e d e rim o d ,

s v a g e re ,

Baade

h o ld e s d e t fo r e n R o e s ,

D o g e re S w e jtz e rn e ik ke frie -

e n d s V io n d t d e b o e m e re S y d lig .

D e re s e g e n L a n d s m a n d Z im m e rm a n n ,

h a r a n g iv e t

d e re s U d s v æ v n in g e ? h e ri.

I n o g le B e rg la n d e i C a n -

lo n B e rn , s ig e r h a n m ),

b liv e r a a rlig d ru k k e t K irs e -

L c e rb rc e n d e v iin fo r e n fo rs k ræ k k e lig P e n g e s u m ;

Bon-

D e rn e U d h u le e n d o g u n d e rtid e n S u k k e rto p p e p a a d e re s
F e s td a g e ,

h v o ra f d e b e tie n e s ig is te d e t fo r P o k a le r,

til

V id e re m e ld e r h a n :

At

a t d rik k e B rc e n d e v iin e t a f.

d e n a fs k y e lig e S y g e fo r B ræ n d e v im s d rik k e n et* i C a n -

to n B a s e l sa a s tæ rk ,

a t a l S træ n g h e d a f A v rig h e d e n s

A n o rd -

i) E gedeS N eln tksn a n ga a en d e den g rs nla n d ffe M is s io n s D e «
g y n d e lft og F o rtsæ tte lse , S - 6 5 .
k ) Z h a ns egen N ejsebeskrivelsr.
l)

L in n . A m o e n . A c a d e m . V o l. V IL p .

tn

) V o n d rr E rfa h r , 2 T h . S . 2 0 2 .

70.
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Fsrste Afdeling.

Anordninger imod denne skadelige Driks Salg, hid
indtil har været fmgteslss, idet en ualmindelig Mæng

de af Landfolk blive derved gamle og uduelige i deres

heste Aar; men at de flovste Drankere i Schweih bos
i Thurgane, hvor Bsnderne oplægge Brændevinet ej
allene blot i Flasker, men i Fade.

De Nordameri-

kcmM vilde Folk, finde faa stor en Smag i denne far
lige Drik, at de overlade gierne bered Koner ril Frem

mede for ct Glas Brcendeviin.

De have ssrst lært

Fyldenet af Engelænderne, og elD nude ftcrrkeDrik

ke faa overmande meget, at de fatte en 2Ere deri, at
kunne drikke meeft n).

Saaledes har Brcendevinet indtaget alle Folke-,
siag, som have faaet Smag derpaa.

Den opmun

trende, forfrWnde og styrkende Kraft, som bemærkes
efter dets Nydelse, synes at have givet dem Tilbojelighed til denne Drik, da Smagen ikke har kundet gisre det.
Menneskene have stedse ssgt at opmuntre sig
ved de berusende Sager, og nisten ingen Folkeart
mangler dem, men bruger dem naar de ere trætte, ud

mattede, bedrevede, for at opmuntre Sindet og at
forfriske Legemet.
Disse Ting bede ogsaa hastig paa
Legemers og Stelens Kræfter, hvilket Spisevarens ubx
rette senere, og ej heller saa tilstrekkeligen.
I Jndien er en Rod som kaldes Bethel > hvilken Folkens

der tygge i Munden; den forfrisker paa en forunderlig
Maadenaac de udstaae de stærkeste Arbejder,
bort-

n) I. A. linjer Samsung kleiner Skriften, 2 Tl> S. 45-

5^

BrandevinctsNavn,Opfkndelft, rc. 333
bortjager Mattitzhed og opretter Avlelysten.

Den kan

gisre rusende, naar der ædes meaer deraf; ja deraf ril-

laves ved Kunsten en berusende Drik.
Den lægges i
Kar, og naar den har giæret, giver den en Art Al.
Herhid kan man henfore ChineserneS Rod som kaldes
Gimfer, oq af Japanerne Nifi, som ligeledes op

vækker AvleWen og gior rusende, ligesom og Tyr
kernes Opium.

Anden Afdeling.
Brandeviinets Frembringelse.
Brcrndeviinet bliver som bekiendt frembragt nf Vextriget, formedelst Blanding, Gicering og Destillation.
De Legemer som fertil øre begvemme, kunne
inddeles i 3 Slags.
Til der fersie kan man henfsre
alle de Ting hvis Safter for sig selv, uden nogen anden
Tings Tilsætning, som kan befordre Giæringen, ere

beqvemme til at undergaae en Gicering, der maae ril-

berlig bestyres, at den ej overganer ril den fimre eller
raadne Gicering.
Hertil henseres Safterne af alle
Frugtarter som have en ssdagtig Smag, frembringe
ved Gicering en Art af Virn og altsaa give noget BrænDeviin.
Disse Arter ere 2Ebler, Pærer, B!omtner, Ribs, Soelbeer, Stikkelsbær, Tyttebcec,
Mulre-

334

Anden Afdeling.

Multebcrr, Tranebær, Hæggcbær, Hyldebær, Ber--

berisbær, Bollebær, Kirsebær og vilde Kirsebær (prunus padus), Slaaen, Enebær o. a. f samt Levnin
ger afalle Frugter naar Saften deraf er udpresseto),
saavelsom Figener, PHerskener, Llprikoftr, Viindruer.
Af samme Beffaffenhed ere Rodebeder, Hvideroer, Guleroer, Redderne af Angelica, Sukkerrodder, Pastinakker, Sillerie, Bierneklov (herao
leum fpondylium) m. m.p), men da disse Frug

ter besidde ikkun lidet af Olie og Salidele, lonner det
sielden Umagen og Bekostningen at tillave Brændevtirr
deraf for sig selv, hvorfor man plejer at sætte Malt til
disse Sager, og lade dem giære tilsammen, for da at
bekomme mere og stærkere Brcmdeviin.
Til der andet Slags hsrer Urternes fortykkede Safter, saasom
Sukker, Honning, Manna, som ved Tilsætning af
Vand kunne gaae i Giwring,

og hvoraf Destilateu-

rerne undertidell beticne sig.
Til det tredie Slags
henregnes alleKornftugter, saasom Hvede, Rug, Byg,
Havre, Boghvede og Bcelgfrngter, Kartssier og

Jordcebler,

saavelsom

de udenlandske Kornverrev

MaiS eller Tyrkisk Korn og Riis, hvilke alle have

en

o) Naar man vil udlokke Brcendeviin af disse benævnte Frug,
rernes Levninger bor man ssge at efterfgfge deres Erempel i Viinlandene, disse presse de aftrykkede Druer fast
tilsammen i et Kar, bedække dcm at ingen Luft kommer
dertil, og efterat de nogle Uger ere fomiie i dm tilbørlige
Giæring og give en viinagtig Lugt, fylder man Kiedelen
dermed, gyder noget Vand dertil og destilerer Brændeviin
deraf.
x) I Viinlandene bliver Brandeviinet fSknernmelig beredek af
Vline, de aftrykkede Druer vg Vlinhmme.

Brcendevinets Frembringelse. ZZ5
en meelagtig Egenffab, der er tienlig til ak give Bræn-

deviin as siAMen alle disse Ting maae, fom forhen er sagt, bringes i Giæring fsrend deraf kan destil

leres Brcendeviin, og det bliver da stedse en vigtig
Omstændighed at træffe det Ajeblik, da Giceringcn ee
paa der bojeste og færdig ar ophore, da der maae kom
me i Kiedelen for at destilleres, thi ellers bortryger
en stor Mængde af de flygtige Dele, hvoraf Brænde
vinet bestaaer, og man faaer da ved Destilleringen en
mindre Mængde deraf.

De almindeligste Kornarter, som hos os blive
anvendte til Brcendeviin, er Byg, Rug og Hvede,

naar disse sidste ikke ere L for hsj Priis, da Erfarin
gen lærer, at Hveden giver mere og behageligere
BrcmdevLin end de ro fsrsie Arter.
Man har ogsaa
hos os i endeel Aar begyndt at destillere Brcendeviin
af Sukkervand,

Sukkerskum,

Mallast og Sirup,

ligesom i Vestindien, hvilket har faaetNavn afRum.
Ligesom det der bekommes af Riis og fores til os, kal
des Arak; der af Enebær Genever, og det af Sædearterne Kornbrcmdeviin.
Da Kornbrcmdevim er en
Lndenlandff Frembringelse,

vil jeg korteligen bersre

de vigtigste Kunstgreb, som derved bor iagttages naar

man vil vente at foretage denne Forretning Uden Tab.

Det er bekiendt, at alle Scedearter have en sej,
slimagtig og klistrende Egenflab, som hindrer den ud
fordrede Gicering ved Brændevnnets Tilberedelse
Det blev derfor nodvendigk, ar man maatte finde paa

et Middel, hvorved dens Sejhed og Klebrighed kunne

derages,
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betages, og de ffiulte Salt - og Olicdeele ktlnne giores

loft og virksomme. Hertil hielper den saa kaldede Maltgioren, hvortil Bygget egentlig bliver brugt q), og
hvorved Saltdeelcne, formedelst Skovningen eller Udblodningen i Vand forsi oplofts 03 sættes i Virksom

hed, dernæst borttages dens naturlige Sejhed og Klebrighed, naar dette sisvede Korn derefter bliver tant i
en eller flere Hobe, indtil nogle Spirer, halv saa lange,
som Bygkornet selv, ere udffudter), da det gnides ud
fra hinanden,

udbredes tyndt og hastig vinMø-Tc^:

Den paafolgende Torring over Varmen gier det allene

Dorere til at grovmales.

Saaledes forandres

ved

disse Forandringer

Byggets naturlige Sammenhæng og Beffaffenhed,
og dets Bestanddele udvikles paa bøn Maade, at da

del i sin naturlige Tilstand var sejt og klebrigt, og
nesten uden Smag bekommer det nu en sod Smag,
■ der viser, at den rette Grad afMaltgiæringen er truf
fen; bliver denne ikke iagttagen, saaer det gemeenlig
en syrlig Smag og giver hverken godt Al ikke heller

den tilborlige Moengdeaf Brandevims).

Man

q) Det er forssgt at malke Hveden som enten for sig eller med
Bygmalt blandet, giver behageligt Brembeviin.
r) Noale Maltgisrere holde for ak man ej kan rette sig efter
Spirerne, men de flække nsgie Korn paa langs, og naar
de da see at Roden indvendig i Kiernen har naaet Midten
(hvilket jeg ikke forstemer) lade de det ej gros længere.
s) Man kan vel faae Bramb-vimaf Kornarterne uden ar mal«
te dem, men man ftaaer da meer i Fare for, at Mæs?»
ningtn
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Man veed ikke, om den Tilberedelses-Omgang
er frembragt ved menneffelig Eftertanke, eller ved et
Tilfælde, desuagtet vide vi, at den gamle Opfindelse,

naar den med Flid og Forsigtighed bliver fuldbragt.,
er Grunden til det deraf tillavede gode Al, og tillige

Aarsag til den Giærmg, som bor foregaae BrcmdeviinSbrænden.

Naar dette saakedes udgrsede dg tsrrede Kortt^
som nu kaldes Male, bliver derefter grovt malet, faaee
det Navn af Skraae.
Til dette Skraae tages t de
fleste Lande forstiellige Deele af de andre Kornarter,

fornemmelig Rug og Hvede,

fom ligeledes ffraaes;

thi endffiondt det er uimodsigeligt,

ak godt Malt er

giftigere og bedre til Brændeviinsbkættden, end de an
dre raae Kornvarer, saa er der ligesaa Uimodsigeligt,

aten god Maltgisren udfordrer ligesaa megen, om ej
niere, Bekostning end alle de andre Arbejder, som fo
rekomme ved Brændevirnsbrændingen.
Denne mejsommelige og kostbare Maltgisren, har formodentlig

ledet gode Huusholderes Opmærksomhed til at gisre
Forssg, oni man ikke med noget mindre Malt kunde

bringe

ninqen vil gaae over i den suuke Viæring, og da bekommer
Nkati en ?Edike; for ak forekomme dette, maae Mæffr
ningen forsodes med almindelig brunst Sirup som opisfes i Vand, blandes Web Mæskningen cg omeSreS det'Ured.
Blandingen tildækkes da vel, og naar ben hak
saakedes staaek i 24 Timer, giver bet got Brændevun.
Forholdet af Situpen hi Kornet er omtrent t Lyd- ri!
hver Tsnde.
Bind.
$
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fringe den svrige skraate Seed tillige i Gicerina? og
man seer, at det har lykkedes dem, at have lært at un
derstotte Maltgioren ved et kortere Arbejde.
Til en

Deel Skraae tage de fleste en lige Deel af Rug eller
Hvede, eller en lige Deel af begge disse Kornarter.
Her i Kisbenhavn tage nogle Brændevinsbrændere
i 8 til 2 O Skpr. Hvede og 2 til 3 Skpr. Malt hvortil siaaes undertiden 2 Tdr. godt Al, andre tage 2 6

Skpr. Hvede og 5 Skpr. Malt, og andre 2 8 Skpr.
Hvede og 4 Skpr. Malt, hvoraf man seer at Forhol
det er ikke meget forffielligt.
I Sverrig tages 4
Dele Rug til 1 Deel Malt, Beregningen af Forde
len giores saaledes: At Z Tsnde Malt som omtrent

vejer 90 Pd. giver 18 Potter reent Brcendeviin, i
Tonde Rug 24 Potter og Hvede 30 Potter, hvil

ken Beregning kommer omtrent overeenS med den som
Brændeviinsbrænderne gisre her i Byen, da deaf
oventil benævnte Blanding efter hver Skieppe bekom
mer 7 til 8 Potter BrænDeviin til 7 Grader.

Mceffningen skeer: naar man i et Kar bestan

dig rorer op i det ffraate Malt tillige med Rugen og
Hveden, imedens man lader kogende Vand lsbe efter--

hacrnden derpaa igiennem en Rende.
Man maae bestandig vedblive at røre i denne Blanding, indtil

den paa det nsjeste bliver blandet med Vandet og synes
som en Melk, uden at have efterladt nogen
Klumpe.
Dette Arbejde maae ester Mæskningens
Mængde vedvare 2 til 3 Timer.
Er Blandingen

oplest,

nu bleven til en tynd Pap og hviid som Mcelk, dog

saaledes at det hvide falder livet i det brmme, ril et
’
Tegn,
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Tegn, at det er godt udtrakt^ saa lader Matt efterø
haanden under en bestandig Omrsring sm Sommerett

lsbc koldt Vand dertil, og om Vinteren lunketz indtil
MttMingen bekemmer den Tæthed, at dm kan bære

et srisD 0^3.

Herpaa bliver dett noget tildækket og

man lader Len ftaae cnTirne længere eller kortere efter?

Aarets Beskaffenhed,

da det har en ssd Smag, og

vitser nogle hvnde Plcrtter eller Blærer i Overfladen;

det bliver da igren omrort og man kommer mere varmt
Vand dertil, om det behoves, at det ikke bliver foe
koldt til Gieeringen.
der det,

Naar det da er som man katMcelkevarMt, kommes Giceken dertil/ og

man arbejder det nok engang om, og derefter laver der

Her i Byen vedbliver man at rore deri ind-r

staae.

til det er Mælkevarmt, da Gicerm strap tilsættes.
Man bruger Algicer, Burtdgiær, Albarme ellee
friff Al imod Slutningen og blander den med MæD

ningen.

Ester 3 til 4 Timers Forlsb bemærkes at--

lerede Gioeringen; har det da Varme nok, behsves in
gen mere Tildækning, end et tyndt Dække, men o ni
Vinteren, eller i koldt Vejrligt, maae man efter Om
stændighederne bedække det mere,

ar Giærmgett katt

Underholdes i 48 til 72 Timer.t)

Naar Gicenngen ttu er til Ende, ogMasknittgen er bleven rsclig, og ikke bruser mere; den paa
V 2

Over-

t) Vore ZZrænveLiinsmand lade Mæskningen flade aaben i Lt
før fle 24 Timer, men om Vinteren i kortere Tid, da ds
tildække Karret før ft- med Beceber og derovenpela Med Dæk
kener cilct Sække, hvoteftsr Srk endbn bliver staaenbe l
24 Timer,
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Overfladen flydende Skorpe svinder bort eller aldeles
synker og det flydende bliver klart og giver en viinagtig Lugt fra sig, da er det færdigt at destillere, dier

efter vort Sprog at brande.

Den afgivende Mæskning kommer da, efterat

den er vel omrort, i Kiedelcn, og fyldes paa et godt
Spand nær, op til Randen.
Ilden maae da strap
giøres saa stærk,

at det,

saasnart som mueliqt, kan

komme i Kog, og indtil dette ffeer, maae man nogle
Gange rere op deri, at Det ej brænder paa Bunden.
Saasnart man mærker at det giver Dampe fra
sig, og vi! koge, sættes hatten pna, 03 nUc Sammenfejningerne tilklines med den sædvanlige Dej.

Naar Piberne nær ved Svaletonden begynder at blive
varme, vil det snart begynde at lobe, 03 da maae
Ilden gioreS maadelig stærk, indtil det lober beMNdigen 03 jævnt i en tynd Straale udi det undersatte

Forlag.

Forlaget maae ligge saa norr ved Piberne,

som det er mueligt at det udlobne ikke stal uddunste

sormeget.
Pibernes Afkisling er en vigtig Omstændighed,

i den Henseende kan Svaletonden aldrig være for stor.
Lidet over Midten af samme, eller ved den tredie Deel

ovenfra roenet, indsættes en Hane, hvoraf det varme
Vand, som stedse holder sig overst, kan udlades, 03
andet koldt oventil indsiaaes.
Paa de fleste steder
her i Byen kan det kolde Vand lobe igiennem en RenVe, som over Tenden gier en ret Vinkel, og stiger ned
• '
imod
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imod Bunden af Svaletondcn, Vadet varme Vand,

som er overst, imidlertid lober oven over igiennem en
Fordybnin f i Tendens Kant.
For at forege det over
stigende Brcendeviins Afkioling, har man udfundet
flangformige Piber eller Rer, hvorved O'versiaden

imod det kolde Vand foreges; men samme ere baade
kostbarere, end de Uge, saaog vanffeligere at rense
fra Spanffgrent, som avles deri, hvorfor de aldeles

bor afffaffes.
Ved den forste Destillation eller Brændning,
maae man fornemmelig vogte sig for Blandingens
Svedenhed, hvoraf Kornbrcmdeviinet stedse beholder
den ubehagelige svedene Smag.
I denne Hen
seende har man betient sig af adskillige Opfindelser,

for at forekomme saadant, fornemmelig har Model u)
Udfundet og beffrevet en bevægelig Grund af sammenflættede Metaltraade, som lægges ned i Kiedelen paa en
dertil giort Tresod.

Ved den forste Destillering, som man hos os
kalder ar breende, bekommes ikkuns en svag og blakket Frembringelse, fom kaldes Drank; denne maae
derfor anden Gang destilleres, hvilket man kalder at

klare, da det bliver stærkere og faaer Navn af Brcmdeviin.
Det som da fsrst gaaer over er det stærkeste,
03 optages under Navn af Fordraaber.
Med De

stilleringen selv fortfares saalcenge, indtil de overdrevne
Draaber blive smaae, og VædsVen, som ikke er mere stærk,

C) 3

u) Stralsundischcs Magazin 2 Slklck. S-124-

kaldes
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Det overblevne i Kiedelen kaldes Spol

eller Bcerme, og gives Qvceget ar fortære.

Bliver Brændeviinet andengang destilleret over
kryddede Vexter af Urkeriget, saasom Pommeranz - og
Citronskaller, Camelbark, Blomster og andet, og
derefter blandes med Sukkervand, saa fremkommer
herved, det saa kaldede Aqvavit, hvilket man giver

forffiellige Farver, og, efter de tilsatte Tings Valg og

Mængde, faae baade en fyrffiellig Smag saaog for-

skiellige Navne,
I Henseende ttl Graden afBrændeviinets Styr

ke , der har sin Grund i de spiritueuse Deeles ftørre
eller mindre Mængde, have Chemisterne givet det for-

skiellige Navne.
Spiritus vini tenuior, er det,
som man i Almindelighed kalder Brændevim, og in
deholder omtrent en lige Mcengde af Vand og Spiri-

tus, yg maae holde 6 til 7 Grader ester Grademaalet.
Spiritus Vini redificatus er noget stcrrkere,
vg har hos os saaet Navn af Aqvavit.

Det bekom-

rm6 naar man formedelst Tilblanding af Vand ved en

Maadelig Varme destillerer Brændeviinet, indtil det
Halve.
Alcohol eller Spiritus vini reéHficatis-

fimus, den stærkeste og vandfrie Spiritus,

kaldes

det, som bekommes, naar man ti! reetisiceret Brandeviin kommer Viinsteenssalt og destillerer det i en Glas-

Kolbe ved en mild Barme.
For at rense Kornbrsmdeviimt fra den svedne

Lugt sg Smag, bruges felgende Haandgreeb.

Man

desril-

Brandehiinels Frembringelse,
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destilleret' det adffillige Gange over en lige Mængde
Brendvand ved en meget let Varme, men denne De

stillation maae afbrydes saasnart den overgaaende Fug
tighed bliver mælkagtig, og dens ækle Snrag viser at
det urene Vand opstiger.

Saaledes bliver meget af

det urene olieagrige Vcrsen tilbage i Vandet, som nu

er mcelkagtigt og tykt og af en ubehagelig Smag.

Er Brændeviinet saaledes befriet fra den stsrste
Deel af sit Vand, og fra den ubehagelige Olie, plejer
man gierne at rense det mere ved et Ludsalt, fornem
melig ved Viinsteenssalt, hvoraf man tager 1 til 2
Pund til 8 Potter Brcmdeviin eller 5 Salt imod
Bromdevimet, hvilket Salt varmes og kommes dertil.

Dette Ludsalt trækker Vandet til sig af Brcmdeviinet
som finder ovenpaa, imedens Saltet med det vandige
03 siimige Væsen holder si'g ved Bunden.
Brcende-

vliner bliver derefter ved en lind Destillation assondrer
fra Ludsaltet, men der bliver stedse noget af Ludsaltet

blandet med dette Alcohol, som under Destillationen
bliver gtort flygtigt og giver det en ludagtig Smag, dette
kan dog forhindres, naar man kommer noget lidet
afbrcmdt Vitriol, Allun eller Bittersalt dertil, da

Syren af disse Salte foreene sig med det ludagtige til
er Middelsalt,

og dog ikke mere deraf bliver losladt

cnd det som Alkali trsrkker til sig.
Det Brcmdeviin, som bekowmes paa denne Maa-

de,

er fuldkornmelig reent og klart,

og uden Lugt

og Smag.

0) 4

For
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For at udfore disse Destillationer har man ud-

fundet mange forffiellize Destillcerredffaber.
Imid
lertid holder Suckou v) for, at flige Opfindelser ere
ligesaalidet nsdvendige, som de saa ofte foretagne De
stillationer med Brændeviinet, daman kan bekomme

det meget sterkt ved en eneste Distillation, naar man

allene overdriver det langsomt ved en svag Ild.
Dette ovenanførte, som det vigtigsteafde Haand-

greSe, der ved Brandevnnsbrændningen bor iagtta
ges, har jeg troet mig forbunden til at anføre; men

da mit Forsæt ikke er her at skrive en Afhandling om
at destillere Brcendeviin;
Saa maae man ikke vente
tit finde alle de Nsjagtigheder optegnede, som den dag-

lige Kvelft allcne maae forffaffe,
de finere Betragtninger, som

og endnu mindre

den beffuende Chcmie

kunne fremvise, naar man kundffabeligen vilde afhand-

(e denne Videnskab.

Tredie Afdeling.
Brcendeviinets Bestanddele og andre Cgen<
seaber.
2)vcendeviinets Sammensætning er endnu ikke fuldkommelig kiendU

De Bestanddele, som man i Alminde-

v) Anfaiigsgrilnde hep Oekonomischen und Technischen Chemie. S- 135.
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mindelighed antager, ere:

1) Fine væsentlige Oliedele,

som crc Grunden til der flygtige.
2) Endeel Vand,
fom endog befindcs i det fterkeste Brcmdevim eller
Alcohol,
g) Et Mellemmiddel, som sammenbinder
Oliedelene med de vandige,

/ Materie.

og 4) cn gummiagtig

Det som kan fatte Ild og brænde, er den

fiyglige Deel.

Mellemmidlcr have nogle troet at væ

re cn siin Syre, 03 fastsat B'ecmdeviinetS Bestand
dele herforuden at være Oliedele, fasi eller fix Lust og
Vand, endffient man ikke har beviift, at denne
Luft virkelig er tilstede.
Suckou x) holder for, at
Sukker-Syren, som Bergman har funder iBrændeviinet, foraarsager denne Forbindelse.

Det gum-

mragtige Vasen vises i Brcendeviinet, naar det bliver
behandlet med bidende Ludsalte, der foraarsage det en
sterk Redhed og en egen Skarphed.

Brændeviiners flygtige eller spirirueuseBestand-

deel er i det væsentlige af en Art og af en Beskaffenhed, omendffiont den kan være udrrakt af forffiellige
giærende Materier.
Den giver Brændeviinet sin
Styrke, og dens Mængde deri bedsmmer man sikkerst
af det efter Udbrændingen tilbageblivende Vand.

Denne Bestanddeel er en Vcedffe, der næst Luf
ten, er den letteste, den klareste, den fineste, den mest
enkelte ; den er ganffe forbrændelig, brænder uden

Tcmne med en blaaelig, i Midten hviid, Lire,
P 5

giver

ingen

x) Anfangsgrtinde der Oekonomischen and Technischen Ches
mie- S. 1Z5-
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giver ingen Rsg, og efterlader inlet Bundfald eller Lev-

ning; i et aabent Kar dunster den bort uden nogcn
efterladt Levning, den har en giennemtrcengende, spiritueus og behagelig Lugt og Smag, Under Destilla
tionen gaaer den over i Form af feede olieagtige Stri-

ber og bliver uforandret; den lader sig mest udvide
af Varmen, den koger ved en ringere Varme enb

Vandet/ det almindelige Brcmdeviin ved den i Sobe
og Alcohol ved den 16 5de Grad af det Farenheitiffe
Thermometer; den har megen Foreening med Vandet,

Hvormed den let blandes, og begge disse flydende Væd-

sker indtage ester Blandingen et mindre Rum; den
fryser ikke hos os ved nogen bekiendt Grad af Kulde,
ligesom Viinen, hvori denne indeholdes, fryser vcmffeli-gere, end Vandet; den afbryder og forhindrer Giæring og Forraadnelse, hvorfor man ogsaa bruger den
til at forvare adskillige Ting fra Fordervelse; ved Ud-

dunstningen opvækker den en betydelig Kulde; den oploser enhver Harpix, og drager den ud af de Legemer,
som indeholde den; Brcmdeviinet bliver da gemeenlig
farvet, hvilket sees naar man kommer en eller anden

Vext deri; naar den forbindes med Syrer, bekom
mer man de saa kaldede Naphther, den udjager Saltene af Vandet og befordrer deres Chrystallisation;

hen opleser nogle Salte, andre ikke.
Den Moengde af det stcerkeste Brcrndeviin eller
Alcohol, som blandes med Vand, udgisr Brcendevii-

nets storre eller mindre Styrke, og de forffiellige Gra
der, som man finder ved enhver Art Brcendeviin.
Naar 40 Lod af Alcohol blandes Md 3 4 Lod Vand
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har man det svage Brcmdeviin, som EngeMmarsden kal

der proof fpirit, og som almindelig drikkes y), hvilket dog ikke synes at kunne kaldes svagt, naarVanders

Forhold til Alcohol er som 3 5 ti( 4 ,

franffe Brændeviin forholder sig som

ler som 7 til 9,

da det stærke

3 1 til 4! el

ellev naar man vil sætte det imod

Kornbrcrndeviinet, der ofte har 9 Dele Vand mod 5

Dele Alcohol z).

Syren, som er i Brændevtinet, tr«k-

ker deDyriM Deele tilsammen ; den sammenklumper i
et Aeblik alle det menneffelige Legems bekiendte Vcedffer, undtaget Piffet; den hacrrdgier eller hærder det

samme Lcgems faste Dele og bevarer dem fta Forraad-

nelft,

den hindrer felgelig den raadne Giceriug, men

befordrer Viingiceringen,

f. Ex. t en Breddej.

Alle

disse udvyrtes Virkninger ere overensstemmende med

alle Chemisters Erfaringer, hvorfor herom ingen Tvivl
kan vc?re tilbage.
Alt Brændevnn bliver ved W lde stærkere, da

de vandige Dele forringes.

mere Gummi end den anden.

Den ene Art indeholder
Tafia eller Rum , og

den stcrrkere Ratafia er federe og mere gummiagtig end

Le ovrige Arter,

hvorfor den ogsaa i Henseende til

Mcmgden er fordrageligere at drikke

end de andre.

Schweizernes Kirsebcerbrcrndeviin M l i alle Henseen 
der ikke give det Franske noget efter,
hehggclig Punsch.

og skal give en

Arak er endnu langt stoerkere,
mere

y) Neues verbessertes Dispensatvrium , auS dem Englischen
tibersetzet. Hainb. 1768* Th. 2. S. 315r) Zimmerryann v. d, Erfahrung in der Arznejkunst, 2 Th.
S- 314,
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mere balsamiff,

°g har -n siin og meget flydende

Olie.
Kvrnbrændeviinet derimod gaaer ud paa et
Ubehageligt suurt Vcesen, og er alligevel mere brcm-

dcnde oz hidsigt.
De adskillige kunstige Brcendeviiner, som med

mange Arter af Kryderier gisres mere velsmagende,
bekomme herforudcn det Kryderies Natur, som bli

ver tilsat, der almindelig er bitter eller hidsende. Herhid here alle Arter af de saa kaldede Liqveurs,

Livs-

vande og alle Eisenher, som sælges paa Avothekerne,
der indeholde det rectificerte eller stærkeste BrKndeviin,

mm as hvilke de fleste næsten ikke udvise anden Virk-

ning, end den som Brændeviinet for sig selv foraac-sager i der menneffelige Legeme.

Fjerde Afdeling.
Brcendeviinets Virkninger i det menneffelige
Legeme.
Ethvert Lcegemiddel har sin Maade at virke paa, og
disse Virkninger staae stedse i Forhold med Lcegemid-

letS Kraft og med Mcmgden, som indtages.

Det er

derfor man hos alle Lceger, fom have beskrevet BrcendeviinetS Virkningsmaade, finder baade gode og on-

Le Virkninger,

hvilke stedse have sin Grund baade i
det
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det indtagne Brændeviins Styrke fan og Mængde. Vi

ville altfaa

1) igiennemgaae Brændevtiners fsrste

Virkninger i det menneMige Legeme, naar det ny
des maadeligen, og naar det tages i ftørre Mængde,

dernæst 2) de gode Virkninger, som tillægges det, naar
det bruges som et Lægemiddel, og endelig z) de onde
Virkninger, som det ved Misbrugen frembringer.

A. Brcrndeviinets ferste Virkninger.
Naar et Menneffe, især som er vant til Bram-

deviin, tager en mcmdelig Indgift, finder han foru

den den Pirren og stærke Folelse, som det opvækker i
Munden, Halsen og Madreret, en Varme i Maven

under Brystet.

Denne Varme udbreder sig kort der-

efter over det hele Legeme; Pulsaarerne siaae hastige-

re; der opstiger mere Styrke i Legemet,

og mere

Munterhed i Sindet, som gior det forehavende Arbejde lettere; omsider paafslger Legemets stærkere Ud
dunstning og Blærevandets sisrre Afsondring.

Disse ere de almindeligste Virkninger, som alle

aanderiige Drikke have tilfælles med hinanden, og som
foraarsages paa denne Maade: Naar Brcmdeviinet

tages i Munden, indsue sirax de fineste tilbagefsrende
Sueror en Deel af dets flygtige Olie, som sirax gaaer
ind i Blodet; det samme skeer under Synkningen
igiennem Svælget og Madpiben; i Maven, hvor det

faaer et længere Ophold,

bliver den øvrige Deel af

denne Olie indsuet, saaledes at inden det kommer læn

gere ned i Tantieme,

ere allerede de fleste og finere

Olie-
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Oliedeele paa denne Maade komne ind i Bloder.

W

dette virkelige« ffeer saaledes, overbevises man derved^
at alle de oventil benævnte Tilfælde paakomme strap

ester Brændevmets Nydelse, ja derved, at det forffaft
ser en Munterhed naar det allene tages i Munden

Uden at synkes, eller naar Dunsterne deraf i en længere
Tid kunne finde Lejlighed at trække sig ind i Legemet;

thi ffulde det gaae den almindelige Omvej ind i Blo
det igiennem Tarmerne og Mælkegangene, kunne dis

se Virkninger ikke vise sig faa hastelig o).
De flygtige Qliedeele, fom saaledes komme ind i

Blodet, angribe fsrst Nerverne, som af denne igiennemtrcrngende og ffarpe Deel af Brændeviinet blive
pirrede.

Formedelst denne stcerke Pirren foraarsages

en stsrre Folelse,

der driver Legemers faste Dele til

en sterre Virksomhed, og da Hicrtet af alle disse De
le er det folsomste, tvinges det til at drage sig oftere,

end naturligviis,

tilsammen,

og at fremffyde det

igiennemgaaende Blod og de svrige Vcrdffer med en
sisrre Krast.
stigere.

Pulsflagene findes nu stcerkere og ha-

Blodet trænger ind igiennem sine sædvanlige

Gange med en sterre Kraft og stsrre Gesvindighed.

Alle

L) Nogle ville aldeles nagtt denne Oliens Jndsuelse i Blo
det, og angive, ak Suerorcnes Aabninger trække sig sam.
men og hindre dcUS Indgang, naar de bersres deraf;
men denne Paastand bliver igiendrevet, ttctar Man 6e<
rænker, at denne flyMe Olie baade ved Varmen er giore
flygtigere, saaog ved de killsbende Vædsscr tyndere, ej at
tale om Vanen; og derfor lettelig indsniaer sig baade for<
xyntzek, faaog tilligemed Nceringssafternr.
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Alle de faste Dele, hvorigiennem Blodet lober, ends
og Aarerne selv og Nerverne, ifald man i disse sidste
kan antage nogen betydelig sammendragende oz udvi
dende Kraft, udspiles og udvides til en Grad, som

i Forhold til Oliedeelenes Mængde overgaaer den Na
turlige ;

der opkommer en ftørre Varme i det ganske

Legeme, hos mange en hojred Farve i Ansigtet af
Blodets stærkere Tillob mod Hovedet, end mod de un
derste Dele.
Alle Afsondrings - og Uddunstningsrer
aabnes nu mere i Enderne og igiennemlade en stsrre
Mcengde af de indeholdne Vædffer, hvorved Uddunst
ningen og Afsondringen forsges overalt.

Der afson-

dres i Hiernen en stsrre Mcengde af den saa kaldede
Nervesast, ifald man vil antage den, hvorved Lege

met og Sindet faaer mere Styrke og Sidekræfterne

mere Munterhed og Fasthed.

Man seer da Menne

sket glad og modigt, der synger oste uden at forstaae
Tonekunsten, og leer uden Anledning, det taler frie
re end ellers, ftrglemmer al Fortrædelighed og Be
drøvelse, det bliver modigt til alle Foretagender og dri
stigt i Farer. Formedelst de flydende Deeles forholdsmceffige hastige Lob igiennem Aarerne, og ved disse

stsrre Afsondringer, fornemmelig igiennem Huden og
Vandgangen,

sine Dele,

mister Blodet meget af sine flygtige og
hvoraf det bliver mindre vandigt og

tykkere.

Drikkes en stsrre Mcengde af Bramdeviin,

blive disse benævnte Virkninger stsrre og Blodets Be-

vcegelse heftigere.
Legemets og Stelens Kræfter voxs
i Forhold til den indtagne Mcengde, til den hsjeste
Grad,

352
Grad,
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da begge ligesom overspandes,

og ved det

samme tabe sig saaledes, at de ikke kunne udeve de
sædvanlige Virkninger.
Nerverne, som for gave Lege
met en sisrre Styrke og Folelse, og Sielen mere Krast
og Munterhed ril at virke, tabe efterhaanden denne
deres Virkning.
Dc flygtige Deelc udeve deres Virk
ning i Sielevirkningerne, nemlig i Forestillingskraftcn, i Begierlighederne, i de udvortes Sandser, og

i de vilkaarlige Bevægelser.
ustadig,

Forstandens Brug er

uordentlig og uesterretlig; Menneffet tater

urigtigt, taabeligt og aabenmundet, da det fortæller
hvad der burde holdes hemmeligt; Forestillingerne
ere altsaa forvirrede, der gier alting uden Overlæg,
og henfalder til uiilladte Lyster og Begierligheder.
Der opkommer enMattighed, som giør Kiodmufflerne
ustadige og fficlvende, hvilke derfor nægte de Bcvæ-

gelser, som ellers ere vor Villie undergivne; man
seer da, at de vaklende Been, ej kunne sradigen frembære deres Legems Byrde, at Armenes Styrke er

forringer oz usikker, at Tungen, so-.n ej formaner at
giore de til Talen udfordrede Bevægelser, forandrer
Talens Frembringelse, gier samme stammende, tyk
og uforstaaelig; at Ajenlaagene nærme sig tilsammen
og fremvise ikkuns en liden Deel af de stirrende og
stlvksraaende Ane.
Kort sagt, Mennesket er besAenket og beruset eller drukkent 03 har tabt Fornuf
tens ordentlige og fulde Brug.
Da Legemets naturlige Beskaffenhed, som man

ellers kalder Temperament, har megen Deel i den forMellige Maade, hvorpaa enhver Drukkenbolt under
slige
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slige Omstændigheder fremstiller sig, har Linnæns ik-ke taget i Betænkning at ligne de Beskienkte i etSkienkehuus,

med Heste,

Tyre,

Sviin, Hunde, Ha

ner, Papegsjer o; fiere umælende Dyr 2).

AfMa-

vens Sverveldelse med denne hidsize Drik, og tramps

artige Sammendragelse, opstaaer omsider cn Hikke,

Af Aarernes Udvidelse 03

l)Ekkelhed 03 Brækning.

B oders sterke Tillob til Hovedet, paakommer en Dodsiahed og endelii en rung Ssvn, der li ner et Slag-.
flod, da Lemmernes Bevægelse, Talen 03 de men

neskelige Gierninger ophore.

Saaledes bar et og det samme Middel en mod
sat VirkniN f i Henseende til Indgiften 0; de flydende

Oliedeeles Mcrngde i den taane Drik; det styrker og

svækker,

det asvender Ssvn 03 paafører den,

opvækker Livet og dræber det.

RuuS,

det

Efter saadan en sterk

hvori alle Legemets faste Dele formedelst

B''ændeviinetS Blanding med VcedDrne udspiles oz
Udspændes til den hedeste Grad, paafolger naturligvris en betydelig Slaphed, som hos de følsomme og
svage ej lettelsen overvindes, oz som en igienragcn

Rnus fo oger indtil en vis Grad, da den bliver en

overstsdig Kilde tit meget Ondt.
Egenskaberne af Brændevuns-Syren ere de be
nævnte,

som Olien frembringer, modsatte,

men de

skadelige Virkninger i. det menneffelrgs Legeme tiendes

næppe

e) Arnoenit. Acad. Vol. VI. pag. 19a«

4b« Bittd-

3

354

Fierde Afdeling.

næppe uden under Brændeviinets Misbrug.

Dew

sammentrækker de dyriffe Vædffer og sammenklumper
dem, ben forkorter de faste Deles Trævler, gwr dem
stive og ubojelige, og sammendrager Aabningerne af

alle Aarer og Suerorer.

Formedelst denne sammen-

dragende Kraft kan den forøge Maverrævlernes Virk
somhed , og tillige formedelst sin giærende Kraft, som
Syre, befordre Madens Fordojelse, mennaarBrcmdeviinet misbruges i Mængde,

saa hindrer den ved

den samme Virkning Fordsjelsen; thi ved Sammendragelsen blive Trævlerne kortete og Delene bersre
hinanden i flere Punkter, deres Sammenhæng bliver

fastere, og følgelig aftager deres Bevægelighed, de
blive ffierere og stivere og endeligen gandffe tlMkede

ril al Bevcegelse.

B. Brandeviinets gode Virkninger fom et
Legemiddel.
Af de forste Virkninger, som VrseNdeviinet viser

i det nmtneskelige Legeme,

seer man aabenbar,

at

det eb st Lægemiddel, som, ttanr det bruges paa en for
nuftig Maade, del kan have sin Nytte i visse Tilfæl
de, men at bettene sig deraf uden Fornødenhed eller i

Upasselige Tilfælde, kan som en anden virksom Læge-

dom drage ffadelige Fslger efter sig.
Vi vide, at det fsrst af Lægerne er brugt som et

Lægemiddel i adffillige Sygdomme > baade for sig selv,
saaog i de, saa kaldede, Effenher og Tincturer, som

have uddrager den harpi^de Deel afVertcrne, ved

hvis Brug man med cn liden Indgift har troet at

-

kunne
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kunne befne de Syge fra sit Onde , uden at besværs
ham ved stsrre og ubehagelige Indgiftet.
Denne
Maade ar helbrede med Brændevim, er længe blevet;
vedligeholdt 03 udover af Lægerne, ja det har endog
ofte vceret misbrugt og soreffrevet i Tilfælde, hvor det
anrettede meget otrdt.
Desuagtet har dog denne
gamle Slendrian imod al Formodning holdet sig i Vejret indtil de eftertænksomme og forstandige Lceger, der
indsaae de mangfoldige Misbruge, fom derved sVede,
og de mange Kdelæggelser, som derved bleve anrettede,
nyligen dristede sig til, efterhaanden at afkaste dette
Alderdommens ffadelige Aag, og nisten ganffc at
overlade det ril Forglemmelsen, saaat man i de sidst
forgangne 20 til 30 Aar i de fleste Tilfælde ikke har
villet anfee denne Brcmdevims Helbredelse mere for
at være faa sikker og virksom, men ganffe overgivet
den til Fuffere og Qvaksalvere, som endnu dagligen
forgifte de stakkels Syge dermed og tage ofte god Beraling for Umagen.
Af de Virkninger , som Brændevnttet, brugt
fom et Lcegemiddel, forffaffer, og hvilke Lcegerne der
for have kaldet gode, vil jeg anføre de vigtigste, sdm
paa adffilliae Steder ere opregnede^ og som kunne
have sin Grund i Middelets Name og Virknings^
maade.

Formedelst fm flygtige Olie, der i en Hast
grennemtvcenger det ganske Legeme tiWrives Brændeviinet ett opvcrkkettde^ opmuntrende og styrken
de Kl'ast. Allekede i der forrige Aarhundrede har
Z s
TH.
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Th. Bartholin b) tilffrevet det den Virkning, at dethastig oprejser de forlorne Kræfter.
Boerhape c) sigev: Det opvækker Leveaanderne paa en forunderlig
Maade, formedelst Lugten, Smagen og sin Uddunst
ning, da det paa en behagelig Maade pirrer Nerver
ne og Hiernen, hvorved det muntrer Sindet ogSandserne, og forffaffer dem en Læthed.
Det bliver altsaa en tienligere Drik for phlegmatiske, end choleri

ne Personer, hvis fremkrybende Blod det kan sætte
i Bevægelse og opvække hans dovne Muffler, Sand
ser og Følelser.

Linnæus d) angiver, at de Svage

siyrkes naar det indtages, at de Besvimede opvcrkkcs
ved Lugten, og de Udmattede naar det gnides i Haandledene^ og at den af Arbeide tvætte, forfriffes i et
Kjeblik, som ikke i mange Timer kunne forfriffes ved
Mad.

Fremdeles siger han e), at det gror de seen-

drægtige Forretninger i Legemet hurtigere: At de
Mennesker, som forhen vare dovne og seendrcrgtige,
pleje at blive af et muntert og uforfærdet Mod; ja
naar de have taget formeget til sig, gaae de med en

alt for stor Dristighed utcmkte Ting imede.
Af samme Aarsager tilskrives det en hiertestyk-

kende Kraft, da det sætter Blodet i Bevægelse og
opvarmer Legemet f), og ligeledes en Mavestyrken«
de
'

b)
c)
<j)
e)
f)

fordi det, ved ar virke paa Mave-Nærverne, og
ved

Medicina Danor. domett, png. 14.
Eleni Chem. Tom. IL P9g- '25.
Amoenit. Academ. Vol. V 11, pag. 268Ibid: pag. 271;
Ibidem.
• ;
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ved at opvarme, opvækker Madlysten g), kort, naar
der drikkes forsigtigen,
fordriver det Gysninger,
Træthed, Rystelse, ja Bekymringer, Melancholie,

Bedrovelse; det foreger Madlysten, Fordøjelsen,
Blodets Omlob, Ssvnen, Varmen, Farven, Mun-

terheden, (Hæmmeth).

Denne BrændeviinetS Krast,

seger James Lind at forbedre: Den allertienligste Spi

ritus siger han i), fom en Seemand kan bruge, som
en hiertestyrkende Dram i den kolde Vintertid, er
Hvidlogs - Brændeviin, han vil finde en meget mindre Deel deras at varme hans Mave bedre, end bart

Brcendeviin.
Formedelst dets Krast at pirre Maven til en

stærkere Sammendragelse, er det Vmddrwende hos
de Mennesker, som i ovrigt ere friffe, da det fordriver Opblæselser.
Det frembringer, siger bruger k),
en Felelse i Maven,

der drager tvende helbredende

Virkninger efter sig,

da det ej allenesie opvækker et

stærkere Tillob af Vædskerne til Maven, men endog
foreger dens sammendragende Kraft. , Jeg er vis
paa, at man oftere vilde hore Klager over fordervede
Maver, dersom ikke de fleste i saadant Fald helbrede-

de sig selv formedelst Brændeviinet.

De Besværlig

heder, som have sin Oprindelse afOpblceselser, saa-

Z 3

som

g) Linnæus I. c. png. 273. Tb. Bartholin 1. c. pag. 340.
h) Linn. 1 c. pag. 186.
i) Forsøg om de allerkraftigste Midler til at bevare Ssefolke«
nes Helbred. S- 27.
k) Joh. Gottl Klklger Diæt vdcr LebenSordnung. S- 29Z
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som Bugkneb, Brystkrampe, Engbrystiqhed, Vind
kolik, en oppustet Tarms Deel og Vindsotten, vil

Zuckert 1) have fordrevne ved de bittre, krydede, aanderige og Mrpe Mavemidler, ttaav der' forhen er
brugt et afforende Middel; hvilken Maade, at forskcerke BrcendeviinetS Virkning paa, man endog har
brugt i Danmark, i det forrige Aarhundrede m)«,

Astrakte Liqueurs, sizer Fahnep,
naqr de nydes maadeligen n).

fordrive Vinde,

Fremdeles angives det, at befordre Fordojel-

fen o), at forekomme Halsbrynde, da det oplosec
en Deel af Madens Fedme og gisr den beqvemmeve
til at blande sig med de vandagtige Dele.
KisdetS
Forhærdelse ffal man aldeles ikke have at befrygte,

Hvilket ellers steer i det stærke rectisicerte Brændeviin,

eftersom det bliver blandet med faa meget Spet, Ma
vesaft , andre Drikkevare og flydende Materier, hvorved det bliver fortyndet p); det kommer Maven til

Hielp, naar den er belæsset med Flcesk, Meelklumper,
eller anden ufordojelig Mad q).
Det angives ligeledes som et Middel, der be

fordrer Afsondringerne.

Vandet, Sveden, Stoekgangen.

l) Medicimsckes Tischbuch. S. 125.

m) Th. Bartholin 1. C«
n) Magazin ftø die gesammte PvpulLre Arznejk. i B- S»
66.
o) Kroger 1. c. S- 292« 293* F^huer 1. c. S- 66.
p) Krkrger 1 c. S. 292.
g) I. U- Bilgucp Nachricht an das Puhlreum i Absichr her
HypockPttdrss. S> 148«
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gangen, da det pirrer Nerverne, foraarsager det ogsaa, at de uvilkaarlige Forretninger skee hurtigere i
Legemet, hvorved Vandet drives ud.
En Indgift

af denne Drik fordriver Koldpis, naar det er kommet

af Fvrkislelse.
Brondkuuren

Standser Vandet i Legemet, under
kan det fordrives ved dette Middel.

Naar det blandes med Caffevandet, driver det oste
Vandet hos dem, som ere plagede med Steen.
Adelen som boer paa Landet i Sverrig, og ere mere vanle ril Brcmdevun, end til Theevand, besværcs naar
de drikke meget Theevand, for hvilket Onde, Br«n-

deviinet er baade et nsdvendigt og hastigt Middel r).
Den samme Virkning, angiver Kruger, naar man
har drukket for meget Theevand eller Al s),
da der

foroger Legemets Varme, befordrer det ogsaa Uddap-

11 ingen, font i mange Tilfælde kan være nyttig. Der
som nogen drikker overfledigt Brcmdeviin, kiendes det
af Luftens Udaandning igiennem Halsen; Denne
Damp stiger op igiennem Munden, og hænger sig ved
den ligesom en Dunstkreds, hvorved de Mdelige og
smitsomme Gifter, som opkomme af raadne Ting,
drabes, da de ellers lettelig ffulle smitte.
For vore
Skibsfolk, Matroser, Soldater og Bonder, er den
ne Drik det eenefte sveeddrivende Middel, endffiondt

dcr bliver meget misbrugt.

Dets fornuftige Brug,

er meget gavnlig til at afvende den smitsomme Blod
gang, hvormeget endog de fleste ftaraade det t). Det
Z 4

r) Linnæus 1. c. pag. 269.
s) l.c S- 293.
Linnæus I. c, pa£. 269.

stal

géo
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skal ogsaa ester Krugers Sigende u), befordre Uddampn'nien, eller rettere underholde Varmen, naar
man opholder sig i en kold og fugtig Luft.

Ligeledes bliver det roest af Bartholin v) iHy-pochondrie, Vindkolik og Moderbesvær, naar dets
Birkninz bliver fochojet, af andre tilsatte Kryderurter.
Vore Fruentimmer, siger han, komme Anis, Knm-

men, Himensftyd, o. s. v. dertil, naar de klare
det, e^er og de sortte dem derpaa, forcnd de drikke
det; andre for at varme Maven mere, kommer Gen
tian-Rod dertil, som er nyttigt i Pestens Tid.

For

at giøre det Umligt i Skisrbug, blandes det med
SkisrHugs - Urter.
Fahner beremmer det som et
herligt Aenvand og Gurgelvand ved onde Halse,
naar det blandes med Vand, og ligeledes som et blod
stillende Middel i Næsebleden, naar sammenrullede
Klude, dyppede deri, stikkes i Næsen x).
Brcendeviinet angives ligeledes,

at befordre

Swelgangen; thi der stal gives de, som ikke bekom
me Aabnmz om Morgenen, fsrend de have tager en
Slurk Brcendeviin y)»

Nogle holde for, siger Linnceus, at Brcvnde-

viin

driver Orm,

og de almindelige runde Orme
dråbes

u) l c. S 294.
V) 1 c pag 340.
x) Magazcn ffti? bie gesammke populLr« Arznrst. 1 B. S.

62
y) Krkrger L c, S. 293«
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dræbes o tsaa virkelig deraf.
Ssm et Huusmiddek,
bruges Brcendeviin, hvorpaa er fat Hviidlog, imod
Orm.

Dv f tilstaaer denne beromelige Mand, at den

ne Helbredelse udfordrer en stor Indgift, som, paa

den anden Side er skadelig.
Til de smaa Orme,
som almindeligst opholde sig i de tykke Tarme, kan
dette Middel ikke komme, forend det har mistet sin
Kraft, og endnu mindre bortdriver det Bændelormen.

I adskillige Bugsyaer, beskrives det ogsaa, at
have sin Nytte.
Ingen kan nægte, siger finbens
flolpe z), ar Brcendeviin, drukket for sig selv, eller

med styrkende Lægedomme qiort til en Efferch, bruges
med Nytte i Bugleb,

Blodgang og Sveedesyger,

som tilfceldigviis indfinde sig ved Enden af Febrene,
og i andre alt for stærke og Unaturlige Afsondringer,
hvilke alle det stiller og dæmper.
Willis æ) og an

dre have bemærket det samme, og Lmnams 6) for
tæller, at paa en Soereise i Aaret 1742, blev istedet for Brcendeviin givet Vtin til Matroserne som
Mindre ffadeligt i Blodgang; men at denne Sygdom
dræbte manze, indtil man igien begyndte at give

Brændevim.
Brcrndeviinet anprises ligeledes, som et nyttigt
Middel, baade imod Heede 03 Kulden

Z 5

For-

r) Liber de venenis. pag. 572.
s) Pbflrmsc. Rar. Seéh g, c. z p. m. r20.
t) t. c. pog. 27a. Forfatteren holder for, at fmaae Inste-i
tcr (acari) soranrsage denne Sygdou;.
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Foruden andre Midler, som man Har til at befkytte sig for Kulden, angiver Aruger 3) ogsaa Brandeviinet.
Man maae være betænkt paa, siger han,
at giere Blodets Omlob hastigere, som ved Legemets

Bevægelse ikke bliver forenet nok, for at frembringe
den tilborlige Grad af Varme.
Intet er dertil tienligere end Viin og Brcendevirn.
Tusinde Exempler
Leviser denne Driks Uffadelighed i en stor Kulde, og

fortiener stedse,

maadeligen brugt,

Theevandet og Caffedrikken.

at foredrages

Allerede i det forrige

Aarhundrede, har Bartholin Lilraadet vore Folk,
at tage en Slurk deraf ved den umikde Kulde, paa
det at Mavens Varrne kunne underholdes^
^zames
§ind b) tilskriver ligeledes Brændeviinet den Virkning, at give Matroserne Krast sg Munterhed i stærk
Storm, i ondt Vejr, eller nnar be ere blevne vaade
og kolde.
Han lader det tillave paa fslgende Maa-

de : Til cn H Pot tyndt Al, tag 4 Pægel BrændeDiin, lad det gisres ssdt mcd Sirup og syrligt med
HEdike,

saa det bliver velsmagende.

Dette, siger

Han, er en bekiendt Drik i den Russiske Krigshær,

hvor den kaldes Ashbetten.
Denne Drik, holder
han ikke uden Aarsag for at være sundere end bart
Brcendeviin c).
De fleste Fcldrlæger Lilraade denne
Driks Brug.
Lader os betragte, siger Pringle cl),
at Soldaterne ofte maae kæmpe med den stsrste Heeds

og
a) 1- c. pag. 340.
b) Et Forfsg om de allcrkeaftigste Midler til at bevare Ssefolkenes Helbred- S- 20.
c) !- c. pag’. 340.
d) Veobachrungen Uber die Zeankhciten eines Armre. S. 99*
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og Kulde, med fugtig og stem Lilft, lange Marscher,

vaade Klæder, og sparsommeligen Uddeelte Levnets-/
midler.
For at hærde dem imod dette Onde, er det

nodvendigt at de maae drikke noget, som er stærkere
end Vand eller det tynde Al.
I den Henseende raa-

der han ar tilsraae Soldaterne noget BrcendevLin hver

Dag, og om man ej vil gisre det ril alle, dog i det
mindste ti! dem, som ligge i Feldten, eller staae Skild
vagt i stor Kuld, Regn og Taage, eller meget fug
tigt Vejrligt, eller i en Luft, som er fuld af meget
fordærvede Uddunstninger; Giver man Hver Dag
Brændeviin, holder han for at det kunne blandes med
5 eller 6 Gange saa meget almindeligt Vand; men
bekomme de det allene,

som ere i Tienesten, eller

paa Vagt, eller Piqvet, og maatte udsættes for stor

Kulde, Regn og fugtig Luft, i Besynderlighed om
Natten, maatte det allene blandes med f eller Z Vand,
og dersom Luftens siette Beskaffenhed skulle være saa

vedholdende, da maatte dem gives 2 Lod reent Brcrn-deviin.
Monroe e) holder for, at Brcrndeviin er
en af de beste Opholdelsesmidler for Sundheden, naar
Det under Tienesten bliver maadeligen givet til Solda-

rsrne.

De stcerke Drikke maae blandes med Vand

ril en daglig Drik, og i de varme Lande maae Ulla

ges Punsch deraf.

Imidlertid er i koldt og vaadt

Vejrligt, og i de kolde Nætter, et Glas bart BrænLevim meget tienligt for Folk, som giore Tjeneste,
saqsom Soldater og Matroser; thi man bemærker

stedse.

e) Donald Monroe Beschreibunq der Krankheiten i tt den Vrir
thischey Feldtlazerethm inD»ltschiand, S. 192.
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-stedse, at Folkene ere langt mindre hengivne til at be

komme Sygdomme, naar de paa Marschen ere blevne
vaade, eller have stærkt Arbejde, end naar de staae
Skildvagt, eller ere paa Forposterne, hvor de ikkun

lidet bevæge sig, eller lægge sig ned i deres vaade Klæ
der, og at de ikke saa letteligcn pleje at lide af Vejrliget, naar de have giort et stærkt Maaltid, eller
Drukket et Glas Brcendeviin, eller anden stærk Drik,

end naar deres Mave er tom.
Bilquer, fem lige
ledes har været ved Armeen, samtykker derudi, at
Brændeviin paa Rejser i vaadt, stormende og koldt

Vejr, er en nyttig og varmende Lægedom, naar det
bruges maadeligen f).
For endog at forhøje dets
Virkning, har Monroe ladet tilsætte bittre Sager,

saasom China-Bark, Pomeranz-Skal, 0. a., og be
fundet det som et Bevaringsmiddel, baade mod Virkningerne af Forkiolelse, som og mod ondartede Syg-

Domme g).

Ikke mindre nyttigt er Brcmdeviinet til at stukfe Torsten / naar man er bleven varm i stor Heede,
og næsten forsmægter af Torsi, saa veed enhver, hvor

skadelig en kold Drik er.
Ved lidet Brcrndeviin, kan
man undgaae den Fristelse, at drikke koldt, i det Torsten Undres mere derved, end ved nogen anden
Drik d).
De Schweiziske Jægere sige,
at intet
lcedffer Torsten saameget om Sommeren, som Kirse-

bcer-

f) L c. S. 148.
g) Deschreibung ver Krankbeiten. S 292.
h) Krltger 1. c. S- 294. Dilguer 1. c. S. 148-
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bcerbrcendeviin,

hvilket de tilraade at drikke meget

sparfommeligen 1).

De Kisbrncrnd, som rejse igien-

nem Arabielis og Persiens ode Stceder i den storste

Heede, maatte forgaae of Torst og Mattighed, der

som de ej vare forsynede med Brændeviin,

som de

kunne blande med Vandet; thi dersom de drak bart
Vand,

maatte de befrygte de faste Deles Slaphed,

Blodets usunde Blanding og Vandsot, eller en me
get stærk Sveed; men Brændeviinet borttager Mattigheden og stiller Tersten hastig k).
Monro 1) gi
ver derfor det Raad, at naar Soldaterne om Som

meren ere blevne meget varme efter en lang Marsch,

og andre strornge Tienester, Mlle Officererne ssge at
forhindre, at de derefter ikke drikke en stor Mcengde
koldt Vand, og overtale dem til at bie lidet, indtil

de blive kolde,

og til saadanne Tider, naar Brcen-

deviinet lettelig kan bekommes, lade blande lidet der

af i Vandet for enhver Soldat.

Da Brcendeviinet imodstaaer og dæmper Forraadnelse, er det afadffillige Læger, anpriist som et
Forvaringsmiddel imod

farlige

smitsomme Syger.

Linnceus

roeser det meget, for at asvcende den smit
somme Blodgang m).
Der gives mange Fald,
siger

Monro

n), hvor Brcendeviinet kan være me

get

i)
k)
l)
m)
n)

Zimmetmann von der Erfahrung. 2 Th. S- Z29..
Linnæus 1. c. pag. 26§.
1 c. S. 291.
1. c. pag. 270.
Donald Monro Kriegs. Arznej«Wissenschaft. S. ra6
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get helbredende,

Med Vand,

naar det til rette Tid bliver uddeelr

og da bekommer de samme gode Egen-

skaber , som Viincedike; det styrker,

og forebygger

de raadne Sygdommes Opkomst, eller tilintetqLor
Begyndelsen; det forhindrer Virkningerne af Kulde
og Fugtighed, hvilke ere meget almindelige Aarsagec
ril Sygdomme hos Soldaterne i Feldken.
Pringle
samtykker herudi o), og mange Lægers Erfaring vil
bekræfte Sandheden heraf.

Ja, Monro foreffriver

i denne Henseende en Hospitals Drik, som han vil
skulle vcere almindelig, af Riis eller Bygvand med li
det Brændeviin og Sukker p), for ar forbedre BrcmLeviimtS Virkninger ved Uddunstningens Undertryks
kelse, og til at afvcmde Forkislelses-Febre, Skior-

Lug, raadne og langvarige Nervefebre, Fslgerne af

Fvrkislelse i Luften, rilraader Monroy),
derpaa China-Bark, Nelliker, Kalmus,

at sætte
Anglika

og fligt.

Ligeledes kan det ikke nægtes, at Brcendeviinct

kan tiene til Opvarmelse,

Opmuntring og Styrkelse

for den arbejdende Deel af Menneskene, naar det bli
ver brugt til Maade, og jont ét Lcegemiddel.
Franck r), saavelsom andre Larget, nægte ej denne
Nytte.
At Brcendeviinet, siger han, opvarmer
Maven

o)
p)
q)
r)

1. c. S. 23$.
Bescbreib. der Krankheitett S. Z t2 ZtgKrieqS-2lrznej Wifsenschaft. S. 126
System einrr volstandigen medicinischeN Polices, lit Th.
S> 552
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Mamen eg Tarmene, befordrer Blodets Omlob, er
vederqvrrgende, og iden sande Forstand kan være et
LivS Balsom, kan en Læge, der tiender det-Arbejde,
hvorunder den gemeene Mand, liig et mishandlet Ar
bejdsdyr, aldrig nægte, uden at man jo kunde forekaste ham en skolemæssig Egensindighed.
Dette kan

fornemmelig siges om den gemeene Mand, som boer

r kolde Lande, om Soldaten, som ligger i Lejr under
frie Himmel i tynde Klæder, om Skipperen, og den
fattige Daglonner, som nedsvælger den groveste Næ
ring, Uden nogen Tilsætning af pirrende Drikke eller
Kryder,

og maae lcedffe sin Torst med flet Vand,

som strap formedelst det overmande store Arbejde,

drypper igien som Sveed ned paa Ryggen.

Brcmde--

viinet Mffer herforuden den bredtese Daglonner den
vigtige Tieneste, at det svækker Fslelsen til Hungeren.
De som i vore Lande rejse, siger Linnceus s), tage
i ethvert Vertshuus en liden Drik, Uden Drukkenjtkab eller anden Ulejlighed, og vinde Kræfter derved.
Man seer Arbejdere dagligen uskraffet at igientage den
ne Drik, og finder deres Kræfter derved styrkede.
Desom grave i Bergvcerkerne, eller arbejde i vore

Smede-Vcerkstceder,

betiene sig ofte af denne Drik,

Uden hvilken de ncrgte, at kunne taale den Udmattelse

og Sveed, som Ilden soraarsager.
Overalt bekræft
rer de daglige Exempted, at Sveeden hindres ved

denne Drik om Sommeren, da det er bekiendt, jo
svagere et Menneske er, desto tilbojeligere er han til
at

S) 1. c. pag. 26s.
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at sveede.

Bilguer har indseer det samme t)*

thi

han holder for, arvet, maadeligcn brugt, er nyttnt,
niar det n)des, deels for at holde den under A'beidetS
Byrde næsten underliggende Bonde, o i den n Hen be
standig sig bevægende Hyrekud^ i Bevcegelse; deels

for at forgasse ham Roelighed og Sovn for en kort
Tid; naar det kan lidet sammendrage BaadZmandenS
igiennemblsdre 03 flappe Muffler; naar det kan fore
ge Modet for den til Slaget gaaende, men ftygtso'nme Soldat; naar det kan liene ti! at oprette de forlor
ne Kræfter for Soldaterne paa Marschen, ligesom
for de arbejdsomme Daglennere, istcedcn for Viincn,
rrcest nogle Stykker Brod, som nydes derved, og,
kort, naar det bliver maadcligen drukket af enhver,
som dygtig bevceger sig ved Arbejde, som derved spiser

rilbsrligen, o som dertil er vant,

kan Brcmdevii-

riet under disse og flere Omstændigheder have sin gode
Nytte.
I de usunde og varme Himmelegne, hol
der kind for u), at den ellers skadelige Drik,
fi nne forvandles til en ufejlbar Lægedom for Matro

serne, da Opmcrtksomheden har lært, ar Brcrndeviine, naar de cre vel fortyndede, 03 giorde syrlige, naar
de bruges med Maade, ere sunde 03 tjenlige for friffe
o t arbejdende Folk i bedr Vejr.
Han soreslaaer at
komme 21 Pd. rendser Viinsteen ril et Oxhoved as
Vand, hvoraf der bliver syrligt.
Af dette Vand
Mlle gives en tilbsrlig Deel til hver Portion Becendeviin,

da han er stkker paa,

at der ikkun skulle

vcere

t) 1. c. S. 148.
u) Zotssg om de allrrkcaftigste Midler rc. S- 46.
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v«re fda> font jo heller vilde bruge denne behagelige

syrlige Drik, frem for Vand og Rum allene. Paa den
ne Maade,

bliver den gandffe Drik en sund Sam-

tnenscettelft/

der er kislende,

styrkende,

imodstaaev

Forraadnelse og driver Vandet, v)
Udvortes bruges det tettrficerede ellek stcerke
Breendeviin ■, som bekiendt, i adskillige Tilfælde.
Naar en Deel af Legemet er klemt etter knuset (contufa), underlsbet med Blod (fuglllata) eller be
tændt ,

hoven eller svag af Stod og Slag,

brugs

Haandlcegei'ne de oplesende Ting, som ere spiritueuse
eller vellugtende og flygtige til Badning > hvis Damp
gaaer ind i Legemets

opvækker de halvvode Nerver,

hvorved det freer, at Livskraften i den Deel forffaffee

Sundheden igien ved ctt oplose Blodet.

Formedelst

sin sammenklumpende Krast, anvendes det i stærke ud

vortes Blodflod, hvilket det sikkerligen og hastigm
stiller x).
Ligeledes roses det meget, naar det bli
ver indsprøjtet i hule Saar og lagt paa raadne udvor
tes Skader, endog paa Koldbrand, naar der omflaaes
med Klceder y), dog maae der stedse fortyndes med

Vand.

Naar Vandet ej er af ett god Beskaffenheds
har Monro foresiaaer-

at fsrbedre det ved at flaae

en

v) Ibid. S- 54— $7ty Saabclilt benchvlieS i alle Haandlcegemes Osget»
T) Fahner Magazin L c. S- 66.

4d<r Bind.
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en liden Mængde af Brcrndeviin dertil z), da det der
af bliver drikkeligt.

De, fom rejse til Jndierne, ere ofte nodte til

at drikke raadent Vand, som er opfyldt med Orme og
VandlnuS (Monoculis), men disse dræbes strax naar
der bliver flaaet Brændeviin til, og naar der af dette

Vand opkommer Mavekneb,
Slurk af denne Drik, a)

bortjages det ved en

Efterat faa mange og store Mænds Vidnesbyrd

ere lagte for Dagen, seer man alrsaa, ar Brændeviinets Opsi'ndelse ikke er en af de rin zcste, i Hensigt

ril den Nytte og Fordeel,

som det kan forskaffe det

menneskelige Kisn som et Legemiddel,

fo nem'.nelig

den arbejdende og fattigste D?el af Menneffene, som

beboe de nordlige Egne, og som henbrirne deres Liv i
den aabne, fugtige oz kolde Luft.
Men da deter
hidsende og virksomt, udfordrer det ogsaa en sparsom

B'Ug; i andet Fald maae Overtræderne betale deres
dristige Foretagende med en Rad af Sygdomme 03
ubehagelige Tilfælder, der ere naturlige Folger af de
res Levemaade.

Disse onde Følger, som alle ere be

mærkede , 03 grundede paa den ubedragelige Erfaring,

vil jeg i den fslgende Afdeling giennemgaae, og der
efter soge at Udleede de sikkreste Slutninger, som kun

ne tiene i Henseende til denne Lcegedoms rette Brug.

C.

r) Brschrrib der Krankh. S- 290.
e) Linn. 1. c. Vol. VII. pag. 270.

Branded Virkninger i det mennesk. re. 371
C. BrLmdeviinets onde Virkninger af
Misbrugen.
Enhver Ting, som nydes af Mmneffene, hae
fine bestemte Grændser-, over hvilke man ej bor gaae^

uaar man med rilbsrlig Nytte vil betjene sig deraf.
Delte gielder s) allene om Fødemidlerne, mm endog

især om de virksomme Lægemidler, hvilke, i en af
passer Indgift, vg i rette Tid givne, ere helbredende;
luen t en for liden eller for stor Indgift, og i Utide,
tagne, ere enten til ingen Nytte, eller opvække una

turlige Bevægelser, 03 saadanne onde Fetaer,

som

hastigt eller langtsontt styrter Menneskemaskinen til
Grunde.

Oventil have vi betragtet Brttndeviinets Bestanddeele, dg deraf udledet dets fsrste og gvde Virk-

vinger, hvilke det, fom et ret brugt Lægemiddel •, ud
viser.
Nu ville vi igiennemqaae de onde Virknins
ger, hvilke det, som er misbrugt Lægemiddel, esters
lader sig i det menneskelige Legeme.
Brcrndevnnets Bestanddele
vcere en flygtig Olie,

have vi feet tit

en fim

en vis Deel Vand >

Syre og ett gummiagtig Materie Efter disse Grund-

deele vil jeg betragte de onde Felger af Brændeviin.

Men da Vandet ikkun en et Fortyndelsesmiddel og den
tilstædevcerende Gummi uvirksom, ja begge ete herforuden i en saa ringe Mænade i Brættdeviinee, at deteS

Virkninger ej kunne ksmme i Betragtning >

blivee

ikkuns Olien og Syren tilbage- hvilke man kan tils
a 3

strive
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skrive de deraf opkommende Virkninger og Folger, da
de begge virke saavel paa det menneskelige Legems fly
dende som og faste Deele paa en forskiellig Maade.

D. Onde Virkninger hos begge Kion.
Et virksomt Lægemiddel, som bruges under de
tilbsrlige Sygdoms Omstcendighcder, og til rette Tid
fejler aldrig sin Virksomhed og gode Nytte; men an
vendes det i et sundt Legeme, og i Utide, bliver det
stedse skadeligt. Hos dem, som daglig og ofte bctiene sig af Brændeviinet, bemærkes en dobbelt og mod
sat Virkning, dog ej paa en og samme Tid og i den
samme Grad. Brcmdcvimets flygtige og brændbare
Olie, sætter Blodet i en unaturlig stærk Bevægelse,
Udvider og aabner Blodaarerne og de fine Vandrer,
følgelig alle de faste Deele, som have en betydelig
Mængde af Blodaarer.
Syren derimod forrykker
de flydende, og sammendrager de faste Deele, sammemrækker Suersrenes flappe Aabninger, gisr Mustel- Trevlerne stive og nbeqvemme til Felelse og Be
vægelse.

Ends^iendt disse Virkninger as BrændevUnet
virkelig ere imod hinanden, kunde man holde for, at
den ene ophcevede den anden, og at Skaden betaf ikke
kunne være saa meget stor; men man ntaae betcenke,
at Virkningerne af begge disse Bestandveele ej skes
paa en og samme Tid. Dett flygtige Deel opholder
sig ej lcrrne i Indvoldene, men bliver ved Varmen
mere flygtig, og ilter i en Hast ind i Bloders Om
lob,
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lob, hvor den strax yttrer sin hidsige Virkning; Sy^
ren derimod, som et fast og uflygrigt Væsen, bliver
lcenge tilbage i Indvoldene, og ikke udett fortyndet og
langsomt sniger sig igiennem Mælkevejen ind i Blo
der, endog længe efter at den flygtige Deels Virknin
ger ere forbi.
De virke altsaa begge paa forskielli-

ge Tider, Fslgerne blive forffiellige, og Virknin
gerne ophæve ikke hinanden.
Af disse tvende Virk-

ningsmaader, kan man udleede alle BrcmdeviinetS
onde Folger, hvilke umiddelbar enten befordres
as enhver Virkningsmaade især, eller af begge tilsammen.
Ved at indtage Brændeviinet, bemærkes
strax, at Spsttet i Munden bliver tykt og flimigtt

Denne sortykkende Egenskab beholder Brcendeviinet

efterat det er kommet i Maven og Tarmene, hvor det

forrykker de sæbeagtige Fuglighcder, font under ForLsjelsen udgyde sig af de der liggende Kirtler, for at

tilberede Næringssaften.

Herudover skeer det, at

disse Vædffer selv hverken kunne tilbørlig blandes imcllem sig selv, ikke heller frembringe saa veen og fuldkommen en Næringssaft, som der udfordreS til LegerncLS Opholdelse b).
At der efter en stor Mængde

indtaget Brcendeviin kan opstaae en brcendende Heede
»Munden, Ganen og Halsen, som Bilguer kalder
Halsbrynde c), er meget begribeligt; men at der af

Halsen sknlde under samme Omstændighed opkomme

en blaae EtU, som endog efter Doden skulle vedblive,
hvilket Almuen deels troer og decks foregiver,

Aa Z

1») Langhans von den Lastem. S- IZ.
c) l. c. S- 147.

have

at
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H a ve seek, e r e n d n u ikke a f tro v æ rd ig e V id n e r b e v iift,
rn d ffie n d t K ru n itz

S k rib e n te rs ,

b e re tte r d e tte

a tte e n e i S ib e rie n ,

m e n e n d o g i R u s la n d c l),

le r d o g L ittd e n fto lp e
N c ru s ,

so m

e fte r n o g le P o lffe

o g G m e lin h a r h s rt d e t b e k ræ fte,

h e ro m e ),

fo rtæ lle r f),

ej

tv iv 

0 3 lig e le d e s L in «

a t h a v e seer e t M e n n e s k e

so m v a r d ru k k e n t a f d e n n e D rik p a a G a d e n i U p s a l,

a f h v is H a ls u d g ik e n h v id a g tig D a m p ,
d e h o s fta a e n d e o ste a t fo rd re M æ lk ,

v a r Ild i H a ls e n p a a d e n E le n d ig e ;

ved den

m en han kunne

k la re D a g ikke see n o g e n ly s

tro e r h a n ,

h a n h e rte ,

o g a t ra a b e , d e e

Lue,

e fh e lle e

a t U d a a rid n in g e n ffu ld e h a v e v irs t d e n ,

tzm d e t h a v d e vcsre t m s rk t.

M a n H a v kcrnge k ie n d t

E genskab,

d e n b ra n d b a re O lie s

a t sæ tte B lo d e t r e n o v e ro rd e n tlig B e v c e -

S else g ) h o s d e m ,

so m d rik k e d e t d a g lrg e n ,

o g o ste

U n d e rh o ld e d e n n e B lo d e rs B e v æ ge ls e lig e s o m i e n h id stg o g d a g lig v e d v a re nd e F e b e r ,

h v o rv e d e n stæ rk U d -

d a m p m n g o g S v e e d h ) b e fo rd re s ,

dem ,

so m d e rtil e re h e n g iv n e a f N a tu re n .

stæ rke U d d a m p m n g
V a n d d e e te f .
D e e l,

fo rn e m m e lig h o s

be re v e r B lo d e t

o g m e d d e m b e it

de

fiin e s ie o g

Denne

n ø d v e n d ig e
n æ rso m ste

d e r s k a l u n d e rh o ld e o g styrke L e g em e t.

B lo 
det

d ) F ranck I. c. 5 5 8 -

e) 1 c- 567.
fj 1 C. Vol. VIL P3F. 2?O.
x ) B a rth o lin J. o p a g . 3 4 0 . < — B ald in g e r N e m s M a g a >
zm ffit A e rzie ,
491.
d ) L in n . A m o e n it. A ca d. V o l, V II. p a g . 2 6 9 . — B a ldinger 1 c.
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Jet bekommer deraf en urigtig Blanding , det bliver
siim igt,

tykt i ) og skarpt,

Vådsker k) i Legemet,
ke Uddampning,

tilligemed alle de svrige

ej allene formedelst denne stær

men endog fornemmelsen formedelst

BrændeviinssyrenS M edvirknin g,

som sniger sig ind

i Blodet; thi, at denne Syre kan fortykke Blodet i

Harerne, tilsiger baade Fornuft og Erfaring,

Brcendeviinet

ikke

umiddelbar

A f Erfaring er det bekiendt,

virker paa

uagtet
Blodet.

at naar man gyder stcerkt

Bræ ndeviin til Blodet, som flyder ud af Aaren, lo-

ber det strax sammen i en haard Klum p, og at saadant
jo ogsaa kan slkee i det menneskelige

Legeme ,

end-

skiendr ikke paa en faa kort Tid og i den G rad, kan

ingen tvivle om , naar han ikkunS overvejet^

at det

indtagne Bræ ndeviin blandes med M aden og Tarme 
nes V«dfker, som fortykkede gaae ind i Blodet, og

tillige erindrer sig de besværlige og langvarige Sygr
domme,

som have sin Grund i Indvoldenes Forstop 

pelse af Brcendeviinet,

og hvori aUe tappre Brande-

Viinsdrikkere styrte sig.1)

A a 4

For-

i) Bilaner L c. S- 147. — Krim er Diæ t. S . 289- — •
F Hoffm ann Med. Rat. Syfl. Tom . I. pag. 360.
k) Tiffot Underretning for Landmanden. S 46 — Panlkzky
Medicinsch Practisch? Beobachrmigen. 1 Samm l S.
8 — Lindenfl. Liber de vene nis pag. 571. 575 576.
Baldinger Arzenejcn i B S- 85* — Neues M agazitl
fftr Aerzte, 6 D . S 492.
D Hoffman t c. Tom. IV Pars IV. pag. 287.— Franck
1. c. S . 555. — van Swieten Commentar Tom . IL
pag. 136. — Thiery 1. c. S . 18 o-
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de Helbredede, har ZLtckert r), og Zimmermann s),
bemærket hojst farlige Tilbagefald.

ge Brændeviinet bestandig,

De som misbru-

siger Zuckert,

opvække

enten et for stærk Blodflod af den Gyldne Aare, ellev
bringe den i Uorden,

de bekomme en brændende og

rrtcraleligen smærtende blind Gyldenaare, og fortredelige

Blodbevoegelser.

Deraf ypkommer Krampe, Skar

nets Hærdelse og Udtorrelse, Bindsel eller Livets gatv
Forstoppelse,
Tarmernes Betændelse,
Hcemorrhoidalfeber, Blodstyrtning, t).

Heede,

Vcedffernes Sejhed og Skarphed give en overfiodig Anledning til adskillige Arter af Hudens Ud

stag,

da denne tykke Vcedffe,

igiennem Sveedehullerne,

som ffal afsondreS

bliver der hængende fast,

forstopper dem, opvækker en Betændelse og Blcegner.
Dette bestandige Udsiag har meest taget Sted i Ansig

tet,

formedelst Blodets stærkere Tillsb til Hovedet.

Af denne Aarsag kan Drankeren sielden Mule sig,
rnen fremsætter almindeligst sin Kobberncese fom et
SUldt.
Denne Næse er enten vsd og hoven, eller

Befat med rede Blcegner paa en blaa Grund, eller

frugtsommelig med andre fmciac Nceftr.

Almindelig

ere Ansigterne rode med saadant Kobberudflag af Fin-

A a 5

ner,

r) Medicinisches Tischbuch. S- 294s) Von der Ruhr unter dem Volke. S- 160.
ty Medicinisches Tischbuch. S. 224. — Franck L c. S- 555*
Krkger Diset. S. 289.
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stede Betcendelsessygdomme d), Brystbetcrndelse,

Sidesting,

Halssyge,

0. ss.

af denne Art e),

fornemmelig naar de ved denne Drik ere blevne hidsige
og dampede, og maae opholde sig i den kolde Luft.
Thi efter en stærk Uddunstning, trækker Legemet over-

fledigere den kolde Luft til sig, og disse Personer sin

de da efter en kort Tid Kuldens stærkere Magt.

Cre

de leende udsatte for Kulden, og tillige beffienkede,
bekomme de en Hengivenhed til Sovn, hvilken, da
den herforudcn er en naturlig Folge af Drukkenffab ,
bliver endnu mere derved foreget,

at Blodet forme

delst Kulden bliver drevet imod de inderste Deele af
Hovedet.

Hvad er altsaa lettere, end da at fryse

ihiel, eller i det mindste paa et eller andet Sted af Le

gemet,

at bekomme Blodets eller andre VcedfferS

Standsnini, hvoraf ofte sees Frost i Hænder og Fodder, som undertiden udarter til Bullenskab og Brand
f), og det er bekiendt, at mange af denne Aarsag

have mistet Fodderne eller andre Legemets Deele, Næ

sen eller »Ørene.
Men vigtigere ere Betændelsessebrene, som heraf have sit Udspring.
Foruden utallige Lceqer, bekrwfter Linnams g), at Brændeviinet,
taget i Ma'Ngde, opvcekker Betændelses-Sygdomme,
fornemmelig hos unge Folk, for hvilke det er meget
stadeligt.

Man har saaledes af denne Aarsag be
mærket

LanghanS 1. c. S- 21.
e) Langhans 1. c. S- 22.
1) KrLger Naturlchre oder Pathologie, III Th. S. 322.
LanghanS!. c. S 21.
5K ) Amoenin Acad* Volt. VIL xsx. 277.

3 go
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mærket Sidesting li) , 'Betændelse i Lungerne i),
Hiernen k),

i Tarmerne 1),

r

hvilke bortsnappe Men 

neskene i deres bests Alder.

Af samme Aarsag blive de,
ril Brcmdeviin,

som ere hengivne

forsi angrebne af de farlige hidsi-

Ze Sygdomme, og komme sielden med Livet derfra.
Da deres ophidsede Blod truer dem med stor Fare, m )
Denne Sandhed er bleven bekræftet ved alle Tiders
»Erfaringer.

Derimod fætter W druelighed og Maa-

Delighed ikke lættelig nogen i Fare for at blive anstukJen.

Hvor farligt det er

Ureen Luft,
x>m n),

at drikke sig beskienket i

har James Lind givet Underretning

da saadant ej allene har opvakt en Feber,

tuen endog inden 4 8 Timer tilvejebragt Dsden.

Som en Folge af Blodspytningen, BrystbeLcendelserne,
Diinselffere

vg Modets Ureenhed , ere alle Brændeplagede med BrysisyZdoM M ,

Lort eller lang Tid bersve dem Livet.

som i

Af disse sindes
anteg-

11) Linn. Amoenit. Acad. Voll. VII. pag. 273. 277. —
Tissot Underretn. for Landm- S. 40.
3) Bi!guer L c. S. 149- — Tissot L c. — Lindenft. Lib.
de venenis pag. 508* — Zimmermann v- d. Erfahr- H
Th. S. Zl8Zklckcrt Med. Tischb- S- 87. — Dal«
dinger Arzneyen , i B- S. 85- — Linn. I. c. x. 27g.
k) Linn. 1. c. Vol. VIL pag- 278.
l) ZSckert Med- Tischb. G- 224. — Krktger Dk«t. S- 289.
m) Zkickert Med. Tischb- S- 79- — Franck 1- c. S. 555.
v) Versuch Qber bie Krankheiten denen die Europårr in heiffen

tzlimaken rc. S - 165.
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den, oftest i de beste Aar, Aarsagen hertil er oftest

Len benævnte Sliim, hvoraf avles Sliimproppe,
(Polype); som samle sig i en haard Klump, enten i
Lunge - Pulsaaren x), eller i Luftrerene y), eller r

Hierte: selv, z)

Lungesygen, som en af de alminde

ligste Sygdomme, der efter BrcendeviinetS Umaadelighed angriber ders Elffere, er en Fslge enten af en

foregaaende Blodspytning a) ,

eller Brystfeber b),

eller Kirtlernes og de fine Aarers Forstoppelse c),

hvoraf avles i Lungen og Luftrorets Grene, Knuder,
oabne Saar, o i en Kerende Feber d), med eller uden

Udspytning af Rodd og Materie. Brystvandsotten har

sit Udftring fra Lungernes Forstoppelse, Aarernes
Slaphed og det gandffe Legems Matbed.
Disse
Sygdomme ere nu omstunder ligesaa almindelige som
og bortrane aarlig en grusom Mængde,
-fornemmelig af det unge og raffe Mandkion.
Ulægelige,

I de saa kaldede ferste Veje i Maven og Tarmerne,

som ere meget folsomme, virker Brcendevii

netS idelige Brug paa en Maade, som falder ud til
Skade for det hele Legemens.
Den flygtige Deel af
Brcmdeviinet, have vi seet at scme Blodet i en hcef-

tig

X) Linn. 1. C. pagt 27Z.
y) Id. L c pag. 277.
2 .) Balbinaer Arzneyen, r D- S- 85'
a) KrKger Diæt- S ZZ6b) Linn 1 c, pag. 273. — ZLckekt Med- Tischh. S. 87c) Linn 1. e.
d) Krligek Di«t- S.
— Langhans v. d. Lastern. S'

2Z-
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tig Bevægelse,

hvorved en stærkere Varme opstaaer

i det ganffe Legeme.

Af denne Aarsag,

saavelsom

af dets Pirren paa Mavens foelsomme Trævler, f0^

nemmes en Varme i Maven, som foreger dens Virk
somhed, til at arbejde paa de modtagne Spiser, men

da denne Virksomhed er ved Kunsten opvakt, fta ta

bes den ogsaa efter en kort Tid, Maven efterlades i
en siappere Tilstand, og mane atter have en nye Op
vækkelse til at arbejde, hvilket Foretagende,

da det

oste igientages, paaforer Indvoldene, m.n især Ma

ven en overmande stor Ufolsombed or Slaphed,
den uden nye Erindringer ej gror sin Forretning.'

at

I

den Grad, sifer Linncmse), som de stærke Drikke

tvinge Nervesystemet nicer eller mindre til Udspcmdel-

se, i samme Grad giore de Nervesystemet i Eftertiden

svagt, naar Virkningen ophorer, ligesom cn Stræn^
der er stærkt spendt, bliver derefter siappere.

Brcrn-

deviinet er altsaa her at ansee, i Henseende til Ma

ven, som Svoben til det matle Bæst, 01 aior ci bel
ler nogen anden Virkning.

Esterat den flygtige Deel af Brændeviinet paa
denne Maade har giort sin Virkning,

efterlader den

iBrcendeviinet vcerende uflyglige Syre, fom veli en
hver Indgift for sig ej

kan være i ftor Mcønzde;

men ved mange igiemaane Jndgifter dog kan foreges
saaledes, at den kan giore sin ffadeliqe Virkning. Den

ne have vi hsrt at bestaae deri, at dm hcerder alle de
faste

c) Amoenit. Acad. Vol, VI. pag. 19$«
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fajle Legemets Dsele, naar de ere uden for Legemes
og ar saadant endog kan ffee i Legemer selv, naar
Brændeviinet bliver misbrugt, lærer baade Fornuf

Thi Sager, som ere skikkede til

ten og Erfaringen.

<lt giøve Vcedfferne tykkere i det menneffelige Legeme ,
forøge vgsaa Elementernes Sammenhæng i Trævlerrie, og ere følgelig i Stand til at giore disse stive.

M Brcmdeviinet kan tilvejebringe dette, vise ej allene
chemiffe Forssg,

men endog den seje Sliim, hvor

over flige Personer pleje at beklage sig. Alle Leeger ere
ogsaa herudi overensstemmende f), og ingen kan næg
te denne Sandhed.

Paa denne Grund, 'endffisnt Brcmdeviinek i

den forste Tid af Misbrugen flapper og svækker Ma
ven , har dog den i Tidens Lcmide samlede Mængde

as Syvlighed den modsatte Virkning, nemlig at sam
mendrage Halsens, Spiserorets og Mavens Trævler>
uq at sammenffmmpe den hele Mave. SaadaNt ffeed
efterhaanden,

i Forhold til det tagne BrændeviiwZ

Mcengde og Styrke,

da man vel ikke kan tilffcive

Brændeviinssyren denne Virkninz allene, men endog
den pirrende og stivgisrende Virkning af dets flygtige
Deel, hvorved Bloders Tillob forsges, Blodvandet
sammenlober, oz Kirtlerne forhærdeZ.
SaaledeS

kan Brcmdeviinet formedelst denne dobbelte Kraft vel

en Tidlanq, oa nydt i liden Mængde, befordre Fordsjelftn,

f) Panlizky Med. vract. Beobacht

i Sermml. S. 8- —
Bisguer 1. c S- 147'
Tissok Underr. for Landm.
S- 46 — Baldinger ArZneyen- S. 85- — Franck
1, c. S, 555. — LattglMs 1. c* E- t4* 1
* 5*
**

Branded. Virkninger L det menneff. rc. zfi;
dojelsen, i det den latter Mavttrcevlerneg Arbejde ved
sin Sammentrykning.
Men saasnart man nyder det
i Overflsdighed, hindrer det Fordsjelfttt netop ved
den samme Virkning, da Trævlerne blive stivere,
haardere og endelig uffikkede til al Bevægelse. Naar
dette skeer i Mavetrcevlerne, sira maaZhdcnne vude
Madpose ved BrcendeviiuetS Misbrug'efterhaandcU

stedse blive nærmere samrncmrakt/ indtil den endelig
hverken har Ruin ril Maden, eller Krcefter mere til
fordøjelsen.
Dette er Aarsagen, hvorfor PrændeviLnsdrikkere i Almindelighed fordrage lidet Mad,' ja
til sidst aldeles intet ander kunne nyde, end flydende
Sager, g).
I Ligene af store Brcmdeviinsdrikkcre

finder man næsten alletider Maven sicerk sammendra

get , og meget mindre, end i den naturlige Til
stand. h)
Drankeres Mave siger Zimmermann,
blwer s aa Lcederhaard, at de stedse maae drikke mere,
uaar Maven skal have den ringeste Folelse deraf i).
Saadant ^ecr ej allene i Maven, som imodrager
Brændeviinet, men endog i Madpiben, hvorigiennem det lob er ved Nedsynkningen. k).
Af hidsige
Drikkes Misbrug holder Nahnys for^ ar denne Syg

dom
k) iZranck L c. S 555. — Der physical, undockonom. Pa
ttie t, 3 B S- Z54.
h) Bleulanv See Sammb auserl. Abhandl. zum Gebrauch
pract. Aerzk, IX B. S- 702.
i) Von der Erfahkung, 2 Th S- 317«
k) Abhandlung von der Ursachen des beschwerlichen Schlingcns, durch M. van Geuns- — See HarlcmerAkhandl«
XI Th. 1 St. S- 3. og Samml. a uset le s. Abhandl.
zum Gebrairche prartischcr Aerzc. 4B. 233.

4de Bind«
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dom har sit Udspring. 1) Vleuland angiver ligeledes

Misbrugen, af de suure og sammentrcekkende, stærke
Drikke,

som Aarsage hertil, m)

Til Exempel an-

ferer han Greven af Bentheims, som bekom ved Mis

brugen af stærke Drikke, en Foryngelse i Spiseroret,
saa at han ikke mere kunne nedsynke nogen fast Mad,
men desuagtet vedblev at bruge stærke Drikke, indtil

han udmattet og udtoeret, endelig dsde.
Opfft«relft faae man,

Ved Ligets

at den Deel af Spisersret,

fom lsber ned bag Luftroret,

var ganffe forænget,

sammentrakt og forhærdet ti! et heenagtigt Væsen.
Da man skar det igiennem Længden,

blev man ikke

ben naturlige Bygning vaer, men dets Huder vare
forvandlede tit en uregelmæssig Klump, n)
Ligesom
andre Læger, har Franck i store BrcendeviinSdrikkete funder Madpiben og Maven næsten ganffe tillukke

de, hvis Hinder vare overalt hovne, og alle Kirt

lerne forhærdede, o)
Denne Forstoppelse og Forhær
delse rækker sig undertiden til Tarmerne selv, da Bil-

guer p) raler om MavenS og Tarmernes Forcengelft ^
der hverken have havt Rum eller Kraft tilovers at modtage Spise og Drikke, at fordsje Maden og at ffaffe

den

l) A. P Nahuys von der tvdtlicke Verhinderung der Så)lingens, bie in der Svejse'ore ihren Sitz Hat- SeeHarlem.
Mhandl. XlB. -Sk S. 179-,
J
v
m) Genees Natuur - en Huis-houkundry - Kabinet, utgegeeven te Leiden 1779 n Deel pag. 209. og Sam ml.
auserles. 2lbhands. zum Grbrauche pcact. 2lerjt. IX B.

S- 702.
n) 1. uir. c. S- 696.
o) 1. 0. S. 555.
P) 1. c. S- 147.
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den bort n iem
H e raf kom m er det, siger h a tt/ a t
B ræ ndevilttS drikkerne Lilsidft ttcEstett intet kuntte tggs
til sig^ uden allene livet a f flydende S p ise r og deres
B ræ ttd e viin .
E r ovenydende E rem pel paa V '^n S e ^
diinetS skadelige V irknin g t Fordøjelses - R e d M b e rn e,
h a r B o e rha ve fo rta lt om P iq u e t, dett berom te s^p-fittd e r a f M elkegangett (d u dtu s th o ra c ic u s ),
D en-tie M a n d va r falden paa detttte underlige M e n in g,
tit m an m aatte befordre S pisernes F ordø jelse , ikk^
ved Legem ers B evæ gelse, inert ene 63 M ette ved de
stæ rke D rikke . T il V eil E nde fo-ordn.'de han cn m aadelrg B ru g a f B rcM d svlitt, og selv foregik sine S yg e
M ed sit eger E xem pel.
E n T iid lang befandt han sig

te t vel derved ; m en esrerhaanden havde B ræ ndeviittek

sam nicntrakt M a ve n og T a rm e rtte , ar hatt ikke kuttde
N yde a n d e t, end B ? æ n ve vrin , in til hatt endelig M id t
t sine F o rre tnin g er blev afm æ gtig 63 dsde.
I. vatt
E ngelen anfsrer lo B eM csrkelsev cs), h vo r B tæ n d eviinetS M isb ru g har foraarscnet scirrhese H arvelset elle r hcrarde K n u d e r i M a v e n , og vatt S w iete tt angi 
ver det sam m e, r)
B .æ nd e viin et q isr pgjacr T ræ v 
lerne D s re i hvilket de Legem er, der bevares t
' tzeviin t K abitteltertte og N a tu ra l - K am m ertte vise.

S v iin , som ftedeS M ed D ra n ken , der es'ter B ræ ndeLiinetS D e stille ring b liver tilb a g s/ have saa M o re
T a rm e , sSm H sjfm an n fo rtæ lle r, at de ttæ ppe tim e

Bb 2

tit

g ) S a m m l. M iseries. A b h a n b l. zum G ebrauch pract. A e rzt.
IX B - G . 7 3 4 - fees. — l van S w ie ce n C o m e n ta ^ T o ni#
li. pag. 1 364

*) Corhent Torti« 11** j?åg«
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til a t sto pp e P e ls e i.

d e r D e th a rd in g ,
fa a ffis re ,

O m en ta p p e r D ra n k e r m e l 
a t a lle

h a n s M u ffe lrre v le r v a re

a t de ikke ku n n e m a le de a n a w m iffe K ro -

ge. s)

F o rh æ rd e ls e rn e e re e j a lle n e fu n d n e t de D e e le ,
fo m B re e n d e v iin e t u m id d e lb a r b e rs re r,

h v o rtil d e t ej ka n k o m m e ,

de In d v o ld e ,

m en endog

i

u d e n fo rty n -

d e t g ien n e m M e lk e g a n g c n e og C irc u la tio n s - V e je n e .

S a a le d e S h a ve a lle L æ g e r fu n d e t In d v o ld e n e s F o rh æ r 

delse o z F o rsto p p e lse t),

v e k irte lm S v ) ,
se t. x )

sig e r L in n æ u s ,

B ræ n d e v iin e t ,

a lle K irtle r ,

b a a de L u n g e n s,

M a v e k irte le n s h o s d e m ,

ro n v a n S w ie lm ,

L u n g e rn e ,

M ilte n s ,

L e ve re n s

og

Ba

h a r i en fo rd ru k k e n K o n e s

o g o v e rh o v e d e t a lle

n æ ste n fo rste e n e d e.

fo rh æ rd e c

so m m is b ru g e d e t. y )

L iig

L e ve re n

og

K irtle rn e h a a rd e

og

d e n sto re M a v e k irte l,

fu n d e r M ilte n ,

ere

e j a lle n e L e ve re n s u ) o g M a -

m e n e n d o g de o v rig e K irtle r i K ry d 

L llle stæ rke B ræ n d e v iin s d rik k c re ,

u d sa tte fo r disse la n g s o m p iin e n d e o g drcebende S y g 
dom m e.

$) Linn. 1. c. Vol. VII. pag. 276.
t) P a u liz k y M e die p ra ct. B e o ba ch r. i S a m l. S . 8 - — Z u 
cker t m e dic- T iscbbuch. <S - 3 3 5 . — B ilg u e r I.c . S « 1 4 7 .
B a ld in g er A rz n c ic n , i B - S - 8 5 . — E ju sd . N e ttes
M a g a z . fL r A e rzte . 6 B 6 S t- @ .4 9 1 -

U) Hofmann. Medic. Pracl. Sy ft. Tom. IV. Pars H, pog.
266.
v ) S a m m l. auserles. A b h an dl. zum G e b ra u ch
IX B . S - 7 3 4 .
X ) T iffo tS U n de rrcttt. fo r L an dm . S . 4 6 - —

zen- 1. c. —

F ran ck 1. c.

p ract.

2 le rzte .

B a ld in g e r A lt»

p a g. 5 5 5 .

y) Linn. 1. c. Vol. VIL pag. 275. — Act. Paris, 1706.
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domme.
I de nordlige Deele af Tydffland, siger
Langhans?.), hvor de! Mdelige Korybrændeviin blv

ver sierkt brugt, sindes ligesaamange Folk med forsioppede Kirtler som her i Schweitz paa visse Steder,

hvor ben gemcene Mand lever for dm siorste Deel af
Aaret, af Jordæbler.

Da alle disse bencevnte DeeleS Forretninger ere
aldeles nødvendige ril Legemets fuldkomne Sundhed,
seer man lettelig, hvor store Nordener der kunne opstaae, naar de samme formedelst Jndffrumpning,
Samlncndragelse, Foryngelse, Haarheder, Stivheder, Knuder o. s. v., blive forhindrede i den dem til
kommende Tienesie.

Her haves altsaa en riig Kilde

ril utallige Sygdomme og besværlige Tilfælde, hvor

med Naturen straffer Overtræderne.
Under saadan en svækkende og stivgiorendeVirk^

ving paa Maven og de tilhsrende Deele, lider Fordojelscn uendelig meget a) , Mavens og Tarmenes
Trævler, blive snart, formedelst den vedholdende Pirrcn af Brcendeviinet og Vædskernes Sammcnlsb i de
fineste Aarer seje og ufolsomme,

hvorfra den tabte

Madlyst, Mkelhed og Brakning b),

hvoras evede

Brændeviinsdrikkere stedse, fornemmelig om Morge-Bb

3

nen

2) Anweif wie man sich in Nothf- stlbst v. Krankh- befreicn
kZnncn, 3 Th- S. 22.
a) Feanck L c. S- 552- — Tissots Abhandl- v. d. Nerven
und ihre Krankh. 2 B. S- 56.
b) Bilguer I. c. S- 147.
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yen ere plagede, tage'' sin Oprindelse, saavelsom LipetZ Seendrcegtighed pg Bindsel c).

Dette skeer

endnu hastigere, naar man nyder denne Drik fasten

ye, hvilket hos mange er blevet en Skik, thi da vir
ker Bmndeviinet paa den blotte Mave, og disse onde
dirkninger ere desty vissers
Imidlertid troer dog
Almuen, at Brcendeviiflet befordrer Fordøjelsen og

af denne Aarsqg er det antaget ved en almindelig Skik
at drikke Brændevins naar man har nydt haarde Spi--

ser fpr at befordre deres Fordøjelse, men, naar man
betænker at Hrcmdevtinct cj besidder saadan en oplosende Kraft, men heller giør Maden fastere og uops
låseligere d), seer man hvor daarligen de handle ,

sym drikke det pag alle Spiiftr uden Fvrffiel. Pet
er forhen viift, at Alkohol eller det stærkeste Brændes
piin ei oploser andre Ting end Olier og Harpixer, der
ere as samme brændbare Natur, men tvmimod sam-

yrenklumper og hærder alle dyriffe flydende og faste
Deele, hvilke det kan bevare i en og samme Tilstand

bestandig ligesom en mcvgtig Balsom.

Dersom man

altsga drikker Brcendeviin paa feed Mad, er det troesigk gt het kan hielpe nsget til at oploft den, men der-

sdm det drikkes oven paa enhver Spiseatt, gisr det
sytet mmdre end det som man lover sig deraf, tverts
imp) det fastner og hærder disse Spiser mere og forhindrer hen yed Indvoldenes Virkning tilberlige Ud,
grhejdelft»

i««'.'

1

—.... -

y) Bilgucr l c. S. 149« -* Franck V c. S' 5SS*
4) Hofmann M«d. Rat Syd VoU To*i.I. p.360. Tom,
IV. Pan II, pag.338.
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Af denne Madens Ufordsjelighed og længere

Ophold i Maven, opkommer en Gicermg, hvortil den
i Maven samlede Brcrndeviins - Syre ej lidet hielper,
heraf avles Vinde, Opblæselse og Kolik e).
For

denne Sygdom er Brændeviins - Curen almindelig ;
man bruger den og til al Fortræd, bekommer en ojensynlig Virkning heraf, man fatter gode Tanker om
disse gode Egenskaber, gientager Kuren og vinder dog
intet fordeelagtigr derved, Brændeviinet borttager vel
for en kort Tid disse Opblæselser, men samme komme
sirar derpaa heftigere igien.
Jstedet for at afvende

som er Mavens oz Tarmenes Slaphed,
holder man sig blot til Virkningen og forøger Aarsa

Aarsagen,

gen , i det man ssger at stille Virkningen i en kort

Tid; den derpaa folgende Svaghed er immer stsrre
end den, som man ssgte at afhielpe l").
Zimmermann
siger g), at have kiendt en Hypochondrisi, som hver

Aften drak et Glas Brændeviin i denne Hensigt, hans
Onde blev hver Dag stsrre, paa Opblcrselferne fulgte
en heftig Svindel, han steeg bestandig med sit Becendeviin og omsider paafulgte i de tidlige Aar et Slagflod og Dodcn.
Han fortæller fremdeles' om en an-

den ærvcrrdig Hypochondrisi, hvis Frue var undertiden
noget sælsom, for at modtage denne Sorlsomhed tog
han hver Gang en Slurk Brændcviin og taug stille-;
Fruen blev oste sælsom og Hypochondristen tog sig oste
cn Slurk.

Omsider foregedes disse Scelsomheder og
Bb 4

disse

®) Weickard vermischte medic. Schriften, i St» 2io.
f) Thiery 1. c. S. 179«
g) Von der Erfahr- 2 Th- S. Zl6.
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disse Slurke saameget, at hans ærligeHyponchondrist

henfaldt til forfærdelige Bangheder,

2Enqstelftr,

heftige Buqlob, og dm yderfte Fortvivlelse saa ofte
Fruen syntes overmande sælsom.
Brændeviinet siger

Weickard h), gror Spiserne endnu fastere og uoploftligere, det trækker Mavens udvidende Sider noget til-^
sammen, opmuntrer eller pirrer Nerverne, og foraarsager, at Opblæselftrne sor en Deel bliver stedt op
ester, den evrige spiste Mad tilligemed Opblæftlftrne
blive drevne i Tarmernc hvor der er mere Plads for

Opblæselserne,
lighed.

og derover foles en mindre Besvær

Denne Giennemrejse bliver ofte bekiendt-

giort ved en Gurren.
Imidlertid er den ganske
Massa her ligesaa lidet, og endnn mindre, ffikket til

Vi

Mcelksast eller Næring ssm den var i Maven.

Have altsaa intet vundet derved, men fole endnu tilli

ge den Skade, som Brcendeviinet scedvanligm esterlader.
Naar denne Afmarsch af Maven ej fslger,
saa bliver efter nogle Timer, og efter den forste Heedes Bortgang al den forrige Besværing fornyet og

foreger af den efterladte Syre.

Hvad hielper da en

igientagen Dram'? og atter efter nogle Timer? atter
Brændeviin, elendige Nodhtelp' en bedrøvelig SkiebUe, naar man evig skal uddrive Dievle ved BeelzeLu5, Ruus med Ruus.
Mælkssaften som ved Fordejelsen beredes af Maden og natmligviis bov være
rnild, tynd og flydende, ar den lettelrg kan gaae igien«em de sine tiltrækkende Suersr, Tarmhindens Kirt-

ler

h) 1. c. S.2IQ,
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ler og Mælkegangen,

bekommer af Brændevimets

Virkning en urigtig og slet Beskaffenhed, bliver syrlig,

tyk og ubeqvem til ar giennemvandre de fine Ganqe.

At den maae bekomme en Syrlighed af Madens surs
Giæring behsver intet Beviis, da Vandet bliver li-

gesom Kilden er, og Gaubius herforuden tillægger
Mælkesastcn iblandt andre Fejl,

endog denne:

ar

den kan bekomme en SyrlLghed af de nydte suure og
sammenklumpende Ting i), og at den heraf saavelsom
uf Brændcviinet selv der foraarsager alle Legemets

VcedfferS Sammenlobning,

faaer en storre Sam-

wenhceng og bliver tykkere, bevidner qlle Læger, k)

Denne Mcelkesastens tykke og skarpe BeMffenhed drager atter andre onde Tilfælde ester sig.
at nærme sig til Tarmenes Sueror

Ved

foranlediger den

pirrende Syrlighed, at disse trække sig tilsammen, og

tildecls udelukke Mælkesaftens Indgang 1), der blander sig med Tarmenes evrige Ureenhed, hvormed den

gaaer ud af Legemet, som fslgelig derfor ikke faaer fut
tilbørlige (Ræling, tildeels indsniger sig vel noget af
Mcelkesaflen, men da denne er for tyk og uskikket til

at vandre igiennem de fine Gange,

faa opkomnree

der Forstoppelse i TarmhindenS Kirtler m),

hvilke

omsider giermemlade lidet eller intet af denne for Lege-

Bb 5

mets

i) Inftitutio Pathologiae Medicinsk pog. t $t .
k) Hofm. Med, Rat. Syft. Tom, IV, Pars IL pag. 266 &
338. — Langhans 1. c. ®. 13.
l) Lindenft. I. c. png. 574, — Oanbills 1. c. — Langhans
1. c, G- 13.14-

m) E>anbiUZ L c. pag. 153.
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metS Underholdning saa nsdvendige Saft,

Legemets Næring betages.

hvorved

En uudeblivelig Folge

heraf er Mattighed og Tæring.

I Blodets Omlob foraarsager Brcendeviinet
ikke mindre Skade, baade formedelst den siygtigeDeel
der pirrer, og opvækker Blodets hastigere Omlob,

hvorved Aarenes ftderkraftige Trævler udtrækkes oz
mattes, saa 03 formedelst den syrlige og tykke Mælke
saft, hvilken de svage og afmægtige Aarer ej ere i
Stand til at udarbejde til et godt nærende Blod.
Dette bliver altsaa unaturligen tykt og. sejt n), det

gaaer seenere gtennem sine Gange, hvoraf i de finesie opstaaer en Standsning, Forstoppelse, forhindrede Afsondringer og alle Arter af Samlinger og Knu

der i Indvoldene o).

De faste Deele finde alle disse

Forstoppelsers mægtige Indflydelse.
Brændeviinets
forberedende, krumpende og sammentrækkende Krast,
Udbreder sig over dem alle p), Lemmerne blive ej alle
ne stive og vise Alderdommens Besværligheder l-enge
før Tiden q) , men der opkommer endogsaa i dem

Sammendragelser, Forhcrrdelser, Brusk-og Beew-Samlinger.

Mange Bemærkninger lære, at man har fundet

Drankernes Maver unamrligen smaae,

dens Huder
unatur-

a) Baldinqer Artzneien. S> 85- — Hofm. 1. c. Tom. IV.
Pars li. pag 266. — Bilgner L c. S' 147*
o) Gaubius L c. pag. 133.
p) Lmdenft. I. c pag. 570.
<z) KrLgers Dicrt. S. 5Z6.
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Unaturligen tykke,

paa mange Steder bruskagtigen

forhærdede; at Kirtlernes Forhærdelser, Forstoppel

ser, haarde Knuder 03 andre Samlinger af fortykke«

de'Vædffer, ikke ere sieldne i Drankernes ovrige Ind 
volde r), hvilket altsammen viser, at Brændeviinet,

som er gaael fra Maven 0.3 ind i Blodet, jo ogsaa
ytt'-er pe samme Virkninger i de indvendige som i Un
derlivets Deele, hvilke det allerførst heryrer.

Af de tykke og seje Vædffev foreenede med Syv-

ligheden,

avles alle Arter af Steene i Drankernes

Legemer s).

Haller har troet at Galdeblærens Sree-

ne vare saa almindelige iblandt Almuen i Gottingen,

formedelst Brcmdeviinets oversisdige BrUg t) ,

og

Sylvius har, efter Brcendeviinets umaadeligeBrug,
sundet i et Guul - og Vandsottigt Menneffe Leveren

fuld af Knuder besat med Steen og Steenhaarde
Knuder.

Gulsot avkes ofte af denne Drik, da den befor
drer Galdens Sammenlobning, eller forstopper den

almindelige Galdegang (dudtus coledochus) eller

avler

r) Baldingers neues Magaz, får Acrhke. 6 B- 6 St- D.
492. — Hofm, 1, c. 1 om- IV, Pars H pag. 266« — »
Bilgnere. S- *47S) Gaudins L c. pag. 132. §. 284- — * Linn. L c. Vol,
VII pag. 277.
t) Zimmermann v,
Erfahr- in btt Artznejk. II Th« S'
S- Zrr,
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avler Galdesteene u);

paa Flaadcn foraarsager det

oste en almindelig og farlig Skiorbug v).

Mavens siette Tilstand og»den deraf hængende
Ufordsjelighed, hvoraf avles skarpe Vædffer der bringeS ind i Blodet, giver Anledning til de nu saa al
mindelige Gigtsmerter og Podagra x).
Alle Skriibentere angive cn hidsende og yppig Levemaade som

Grunden til disse Sygdomme.

Foruden et umaade-

ligt Levnet og megen Kiodspift, tilffriver Zuckert y)
Fyldenet Aarsagen til Gigt og Podagra.
Han siger,

de Folk ere mest Gigten underkastede som giore stærke
Maaltider, og betiene sig meget ofte af stærke Drikke.
Langhans z) biefalder denne Meening, og Cadogan a)

fom fuldstændig har afhandlet denne Materie, anfs-

rer er ganfice Folkeflag af muntre og arbcjsomme Folk,
som ikke have kiendt Vellysten, ere blevne frie for Gig
ten i Aarhundrede, men ti! hvilke dette Onde er ble
vet af Europæerne tilbragt ved de steerke Drikke.
Men da den overalt amagne fornemme Leve-rnaade, oftere giver Anledning til denne Gigtsygdom
end

h) Linn. 1. c. — Hofm. 1, c. — Sylvius Praxis Med. Lib.
I pag. 302.
v) J. Linds Forsog om de cillerkrastigste Midler. S. 21.
x) Baldinger Arzneien, 1 B« S. 83. — Bilguer L c. S.
149. — Langhans v- d. Lastern. S- 22-26.
7) Medie- Tischbuch. S. 2i z.
i) Anweisung, wie man sick) in einen Nothf- selbsten von den
gefahrl. v. meisten Krankt), besr. rc- 3 Th. S. 22.
s) Zlbhandl. von der Gicht »nd allen langwLrigen Krankh.
S« 17 •
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end den blotte Brcmdevrinssviir, vil jeg allene holde
mig til de Tilfælde sorn umiddelbar flyde heraf.
Naar de Redskaber som ffulle befordre Fordsjelsen, uddrage Nceringssaften af de nydte Spiser oz
arbejde den til et godt og nærende Blod, ere svækkede,
forhærdede og uduelige til deres Forretninger der alle
sigte ril et sundt Legems Underholdelse, og Blodet selv
er af en urigtig Beskaffenhed; er det begribeligt, at
den hele Maffine esterhaanden maae svækkes og aldeles gaae til Grunde.
Denne almindelige Legems
Svækkelse viser sig Uendelig i Askommens Forplantelse.
Thi til at forøge Menneskenes Antal, udfordres frifbc, stærke og sunde Mennesker. Af Skrantninger,
svækkede og syge venter man ikke saadant, og det er
derfor at de Mgtcfolk som ere svækkede ved Fylderie,
sielden eller aldrig faae Bsrn. b)

De som engang ere vante ti! at opvække de flap
pe Nærver og ar befordre Blodets Omlob ved ideligen
at tage af denne hidsende Drik, sinde, naar de nogle
Timer ej have nydt noget deraf, en Besvimelse, Zttren c), og Rystelse i Hænderne d), Lamhed e), en
Mattighed i det ganffe Legeme, Svcskkelse og Forvirrelse

b) Le Deque Prelle Abhandl. von Erhalt, der Gesunth. S.
117.
c) TissotS Underretn. 2C- S. 46.
d) Baldinger Arzen. i B. S- 8Z- — Franck 1. c, psg. 555,
Tissots Underretn. for Landm. S- 47.
e) Abhandl. von den Nerven und ihre Krankh. 2 B. S-56'
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virrelse i Fornuften og i alle Sandserne f),
sindighed og M elan.H olte §) ,

S inds-S ygdom i),

H ypochyndciela),

saa at de ere aldeles

ttte lit al G ierm ng enten sam m e

S indet eller Legem et;

ubegvem -

sVal forrettes tnel>

de blive altsaa gam le for Tid ri

og ere levendedode LceM m er i S taten.

ger B aw inger k ) ,

og

Fylderiet fi<

paaforer overhovedet en tidlia A l-

derdom og gier unge M cnneffer i de beste A ar til garn^
le M crnd, som ere uM kkede til alle borgerlige Forrets

ninger,

og hvilke m an altsaa som M ennesker taber«
at der m enneskelige Legem e forandres

D et er bekicndt,
rned Aarene,

og at der i Stedet for blods og bojelige,

bekom m e stive

oq haarde

Træ vler t

Alderdom m en.

U m aadelrgt B ræ ndeviin befordret altsaa Alderdom m .'tt

og forkorter Livet.

C ranius 1) attfsrek en H ollæ tt-

der af 40 A ar,

som formedelst denne D rik havde

Ansigts - Træ k ,

G ebæ rder,

Anseende 03 graae H aak

som passede sig paa cn 7 0 A ars gam m el M and.

I

den S kaanffe R e-ft fortæ ller Linnceus m ) dm S m aaelæ nderne ,

at han ikke uven Forundring faae M æ nd

iblandt Bendertte soln vare af hans A lder m en m ed
deres graae H aar og S kiæ g,

rystende Lem mer og ryn 
kede

f) Baldittqer l.e. — Tissots Undeeretn. for Landm.
46s
47. — Le Begue von Piefte Afhandl, von Echellt. beL
Gesttndh. S . 117- " Franck 1 c. S $55,
g) Zklckert medic. Tischb. S - 177. — ■ Bllguer L e. S - 157«
Tissets Undettetn. rc. S 4?h) Tissoks Abhandl. 1. c. — Bilguet l. d. pag. 147 1Z7l) ^iffdts Underkettt fot Landm. S - 47«
It) ?lrZNeien L C.

m) De bottline png. 469.

n) 1. L. Vol. Vil. pag. 277.
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kede Ansigt, forestillede Mænd paa 70 Aar, da de
dog neppe vare 40 Aar.
Konerne siger han, saae
bedre ud fordi de holdt sig fra denne Drik.
Det
som sees allevegne, saae Haller i Gottingen, nemlig

at Drukkenboltene havde zittrende Hænder, og spore
de en almindelig Maktighed naar Nerverne ej bleve
opvakte af den farlige Gift 11).

Over flige svage og beklagelige Mennesker, givet?
Linnceus en Beskrivelse: "Hvad er elendigere end et
Menneske,
som daglig misbruger denne Vædffe?
Saadanne ere om Morgenen faa aldeles afmægtige at
de neppe synes at kunne leve i nogle Timer.

Hætt-

derne ryste, Tungen er mat og neppe kan Udfore Ta

len, Madlysten er borte, Ansigtet blegt, en Smerte

gnaver 03 flider der som en Orm.
De ere uffikkede til alle Forretninger, liig er Uhrvcerk,
som sagtes, naar Snoren er flap, indtil de faae sin
sædvanlige Nectar.
Disse have ikke Livet af sig selv
ængster Brystet,

men af Brændeviintt o).»
Alt sacrdcmt paakommer
esterhaanden den svede Dranker, men bliver han det i
en Hast, paakomme farligere Tilfælde: Galffab, Råserie p), Faldsot q) og alle Arter af Convulsioner r),
og Nerve - Sygdomme s).

Lige-

h) Elementa Phyfiologiae Tom. VI. pag. 252.
o) 1 c Vol. VII. pag. 278P) Tissot v. b. Nerven und ihre Krankh. 2 S3- S. 50.
Franck l e. S- 555. — ZLckerr Dræt der Schwang. U.
Sechswochn S- 1589) Bilguer i. c. S 149. — Tissots UudetretN« for Lattdm«
S- 147. — Idem v. d. Nerven u. ihre Krankh. 2B.
vag. 56« — Idem v. b. fallend. Sucht. pag. iZt.
r) Tissot v« d. Nerv. u. ihre Krankt). 1 c.

8) fiffet v. d. Ner«, ti. ihre Krankh- 2 B- S- 56. — Id.
Underrettt«
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Ligeledes er Tcermgen almindelige« bekiendt,
da en af Underlivets Dcele,

formedelst Brændevii-

nets Umaadelighed, og de deraf opkommende Jndvoldenes Forstoppelser, Haarheder, Bullenskab o. s. v.
er bedervet, og drager Legemets almindelige Mager
hedt) ester sig, som man kalder Tæring u), hvis

UUdeblivelige Folge er en ulægelig tærende Feber v),
ofte en Vandsot i Underlivet x), som man kan udle
de ciren fra de sammenlobne Vcrdffer i Kirtlerne eller

fra Vcedffernes siette Blandning og Skarphed, eller
fra Slapheden.

Efter en grundet Erfaring kan man paastaae,
at Brcendeviinet, naar det bliver brugt hver Dag i
lana Tid,

sammendrager og mindregior saaledcs det

Dyrrffe Legems faste Deele, at en besynderlig og ojeusynlig Udtorring af Legemet,

og Vextens Hindring
bliver

t)
u)

v)
x)

Underretn. for Landm. S. 46. — Baldinger Arzneien.
1 B. S. 8ZBartboL med domeftica pag. 340. — Baldinger ncues
Magaz. stir Aerzt. 6 B- 6 St. 49*
1Tissots Underretu. for Landm — Dilguer l. c. S- 147149. — Lindcnstolpe 1. c. 571. — Fahner Magaz. 1.
c. 1 D- S. 62. — Baldinger ncueS Magaz. 6B- 6
St- S- 490'493Langhans v. d. Lasteen- S- 25.
Sylvius Praxis med. Lib. I. pag. 302. — Linn. l. c.
Vol. VIL pag. 274. — Krugers Diæt. S. 536. —
Langhans 1. c. 2 Th. S- 208. — Tissots Underret«, for
Landm. S. 46. — Idem Abhandl. v- der Wassrrsucht.
Lidenstolpe 1. c. pag. S09- 571. — Hofm. M. R. S.
Tom. IV. ParslV pag. 287. — Baldinger Arzen. 1
B. S. 8 g. — Fahner 1 c. S. 62. — Monro v. Wassersuch^ S- zz.
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bliver tilvejebragt, og at Legemet virkelig bliver min

dre og magrere end det forhen var, eller naturligviiS
Mange Erfaringer bevise dette.

burde være.

Dersom man oste vaffer Ryggeir af en HundeValp med Brændeviin, og tillige tvinger ham til un-

derliden at drikke deraf, ex det bekiendt, at han bli
ver en liden Hunpe-Dværg.
Det samme sees hos

Born som tidlig gives Brændeviin, hvorom herefter
fkulle anferes nogle Exempler.
De Indianer som ere hengivne til Drukkenskab,
saaledes som de der ere i Nærheden afHtiDsons-Bay,
ere et magert, lident og dovent Folk, som neppe kan

udftaae Landets raae Vejrligt og er mange Sygdom
me underkastet.
Hvorimod de Indianer, som af
Engellænderne ej ville kiobe Brændeviin ej heller drik
ke det, og som boe længer inde i Landet, ere sunde,
store, muntre og stærke Folk ^).
Votakerne i det
Kosanffe Gouvernement, har Brændeviinet, hvilket
de allerede siden Iwan Wasilienowicz have haft Friehed at hreende i deres Landsbyer, gjort sjenfynligen

mindre i Vexten end deres Naboer r).
Uagtet denne Brcendeviinets Egenskab, at ud-

terre Legemet, er den almindeligste, steer det dog un

dertiden.

y) Sam ml- ncutr u- mcrkw. Reisen, IT Tt> © 201.
2) Schlszer v. d. Uttschadlichk- der Pocken mNusl-u. v RuSl»
BevLlk. S. 35. Not- 7.
4de Bind.

(£ k
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lertiden, at man seer seede Brcendeviinsdrikkere.
Det olieagtige Væsen i Brændevunet, er det som foraarsager denne Fedme og giver mange en anseelig tyk
Mave a).

Linnceus b) tilffriver saadanr en særdeles

Natur som indsvøber de Deele med Fit, der mesi eve
Udsatte for de ffarpe Tings Virkning, hvorfor ogsaa

Masttarmen gemeenlig er sted, og de fleste Dyrs Ny
rer overtrakte med Fit.
Det er bekrendt, at Fit-HLnden under Huden ikke indeholder en bar Olie, men en
Olie som er blandet med en vandagtig Slim c), og

da Brcendeviinet ej allene ikke giver Legemet nogen
Næring, men avler i Blodet mere Slim som i Ste-

det for Filtet lægger sig ind i Fithinden, giver det Lemet en oppustet og bleeg Ansemdeci), der viser, at

Blodet er fuldt af siige vandagtige og usunde Vædffer,
hvoraf alle Arter af Vandsot have deres Oprindelse e).
Deres Antal som bekomme denne Fedme, er det ringefte, de henhore ti! dem som enten meget sildig have

begyndt at drikke Brændevim, eller som tillige have

et til BrændevtinZ - Drikken sig stikkende pflegmagtiff
Temperament, god Ncoring,

og Mangel paa Liden-

ffaber, eller til deres Antal, som man kalder udfyld-

te og fiirskaarne.
Baldmger holder for, at denne
seedgisrende Virkning af Brcendeviinet næsten er alrnindeligere end den udwrrende 5).
Dette maatte da
være

a) Der physikal. il oekottom- Patriot- g B- 0- 354b) 1. c. Vol. VIL pag. 275c) Gaubius inftitutio Pathol. med, pag. 173* §' 37^»
d) Lindenft. 1. c pag. 571e) Langhans 1. c. S- 14«
f) Neues Magaz. ffic Aerzte- 6B. 6 Sk. S- 494-
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Llficeret Brcendeviin, som nogle Gange blev overdrevet paa krydede 2U'ter af Frse dg Urter,

saa at han

ved en gientagen Destillation bekom et stærkt Brændeviin der var svanger med disse Sagers stygtige Olie,

hvilket han kaldte sitSvovel, efter Mmneffenes Sædvane der gierne sælge sine Lægedomme under prægtige

og hemmelighedsfulde Navne.

Dette hidsende Brcen-

deviin blev blandet med 2 Deele almindeligt fransk

Brændevin: ,'^og as denne Blanding blev ej Candidaten mere tilladt at tage i 2 4 Timer end 4 Lod.

Af

Spisevare maatte.han ej nyde mere i samme Tid end 6

Lod af vel giennembagte Tvebakker, eller i Stedet for
det halve af Tvebakkerne 3 Lod fersk Steeg.

De

Personer paa hvilke han giorde Forsoget, og som xaa

denne Maade bleve mæffede, befandt sig stedse vel og

bekomme det tykke fyldige Legeme,

de havde ikkuns

lidet Hunger og Torsk, vare stærkere end forhen, kun-

de° foretage srg de stærkeste Arbejder, havde,

delst de sammendragne Svedehuller,

fvl'iNe-

hverken as den

kolde eller varme Luft sior Folelse, og befandt sig allene i ben Hensigt unaturlige, at de af stærke Drikke

meget let bleve berusede.
Da denne Læge var mager
overtalede hans mæ^ebe Patienter ham til at bruge
dette samme Middel,

hvorved han ogsaa efter den

fasisatte Tids Forlob blev saa feed, at han overgik
alle' andre i Legems Tykkelse. Men han vilde endnu

gaae videre med fit Forssg.

I Stedet for 3 Uger

vedblev han at bruge denne Lægedom i en Macmed,
og bragte det dertil, at han ikke fandt mere til Luftens

Indflydelse og kunde leve uden Mad og Drikke, men

hans Legeme blev sicnsynligen tykkere.

Nu opstod

ogsaa
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vgsaa af denne Fedme unaturlige Tilfælde,

forncm-

meligen er besværligt Aandedræt sWi ingen Aareladning og ingen Bevægelse kunde skaffe as Vejen. For
sine Venner yttrede. han sin Bekymring og Frygt for
han kastede sig paa Sengen

at dse af dette Onde,

uden at kunde rejse sig iqicn, og herte. efter nogle Ti-

mer op at leve.

I hele g Dage beholdt hgn uforan

dret sit fyldige og rode Ansigt, da man aabnede ham,
og fandt en unaturlig Mængde Fit baade mellem Muff-lerne og Indvoldene.

Denne Mand dede altfaa uftridlgcn af Filtets

som har opvakt en O.vcevelse
03 en Art af Slagflod.
Aarsagen til denne hastigen
unaturlige Samling,

tiltagende Fedme, soger man at bevise af den sammondragende, sammenklumpende og forftoppende Egenskab, som foraarsager Forstoppelse i alle Kirtlerne i).
Men dette Brcendeviins-Fit er aldrig af den beste Be-

skaffenhed, hvorfor beiwe Maade at blive feed paa r
er Sundheden stedse Mdelig.

Som en almindelig Folge af Umaadeligheden i
Hensigt til denne Driks Nydelse, og af de deraf av
lede onde Vceds?er i Legemet, bckomruer mange Men

nesker ej allene de omtalte tykke og udstaaende Buge

Med oppustede Ansigter,

men endogsaa tykke Been

Cc 3

med .

i) Denne hele Historie fortælles vidtløftigere i BaldingerS
Magaz får Aerzte, 6B« 6 Sk- S-489 til 506.
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med heslige Snar og Huller som vanffeligen læges Ic).

De som blive beladte hermed, kunne anfte saadant for

en Velgierning af Naturen, der herved befrier dem
fra Gigt og andre Sygdomme, som upaarvivlelig vil
de have indfundet sig.
Vedbliver den Syge at^drikke Brændeviin og tillige ftaer at f«ge disse Saar,

faaer han uftilbarlig en anden Sygdom, saasom et
dsdende Slag, Stikflod, Ulægeligt Bnglsb, Gigt,
Vandsot og Kræft i de kirtelfulde Deele 1).

Mange

Exempler paa VrcmdeviinetS dræbende Magt i en
kort Tid, og de deraf opkomne tidlige og hastige
Dsdsfalde, ere optegncde i Lægernes Bsger m). Af
disse vil jeg allene melde det Susmilch har angivet n),

at i London ere allene i Aarene fra i 6 8 6 til 17 5 8
pludselig omkomne i1 57 Menneffer af Fylderie.
Herunder ere ej de indbefattede, som ved Fylderie have styrtet sig i Elendighed,

og ere dode en langsom

Dsd.
Og dog er det nstridigt, at disse Menneffers
Antal er langt ftsrre end deres som pludselig dse bort

rinder Drukkenffabet.

I Havana,

hvor Luften er

meen, opvækker ethvert Fylderie og Drukkenffab ofte

en Feber, der dræber den Syge inden 48 Timero).
De Tranguebarifle Missions-Beretninger fortælle:
at

k) Baldinger1. c.
494.— LanghanS v. d. Lastern S29.
l) Langhans Le. S- Zvm) Le Beque von Presle Abherndl. v- Erhalt. der (sesundhS. 117. — Valdinger Arznejen i V. Pag. 85n) GKtliche Liednung, 1 Th> S. 542o) I AndS Versucls uber die Krankh. denen dis Curop. in
heiffen Klimaten unterworftn sind.
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at Europæerne der ofte misbruge Riis-Brcmdevimet
saaledes, at Malabarerne selv forfærdes derover, og
Bontius toer, at Jorden i Ostindien ikke vilde slugs
fa a mange Lug, dersom de Hollander Matroser ej

drak saameget Brcendeviin.
Ulloa bevidner: at
man finder flere Koner end Mcmd i Peru, fornemmelig fordi disse i deres Ungdom odelcegge sig ved Fyl-Leriet af Tafra.
Endelig haves adskillige Epempler
paa Brændeviinets gienncmtrængende Kraft, og den
Mængde af brændbare Deele son; der har efterladt sig
i de Legemer, der, imedens de levede, ere fyldte
rncd Brcendeviin, og som derfor lettelig kunde forbrændeS.
Saaledes fortæller Wilmer: at man bar fun-

det et Liig af en Kone, fom stedse havde fyldet sig med
Sukker - Brcendeviin,

ligesom Grevinde Zangerina

og hvis dode Krop blev forbrændt til Affe

Bandt,

lige indtil Benene, da der den fslgende Dag hændetseviis opkom Ildebrand i Stuen hvor hun laaes)),
om en ligedan Hændelse melder Dupont q)*

z

Femte Afdeling.
Punschens Skadelighed.
^5 de sildigere Tider har man efter Vestindianernes,

rnaaskee Engelændcrnes, Exempel begyndt at drikke

C c 4

Punsch

p) Philofoph. Transact, Vol. LXIV. pag. 340.
q) Diflertatio de corporis bumani incendiis Ipontamis. Lugd.
Batav.
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Punsch, som syntes at være en mecr anstændig Sel-

ffabS-Drik for ffikkelige Folk end Brcrndeviinet, der

nu var blevet saa almindeligt.

Denne Drik synes og-

saa at være bleven mere bekiendt efterår man fik Smag
paa de udenlandske BrændeviLne,

Arak,

Rum oz

Franff Vrcmdeviirs, allerhelst da Punschen, tillavet

med vort indenlandske svedne Korn - Br«ndeviin ej
kunde blive tillokkende nok.

Denne kræve Punsch, som

bliver tillavet af disse benævnte udenlandffe BrcrndeviinS-Atter, tilligemed udpresse! Zitronsaft, Sukker
og varmtVand, som blandes tilsammen, er egentlig en
Brcendeviinsthee. '
Alt Brændemin er i Henseende
tit sine Bestanddeele 03 sine Virkninger stedse hinan-

dcn ligt, det maae forfærdiges hvoraf man vil, alle-

neste den ene Art kan være stcrrkere end den anden.
Det viser sine Virkninger paa een og samme Maade i

det menneskelige Legeme, enten det bruges for si'g selv

eller blandet med andre Tilsætninger, ja Tilsætninger
ne kunde endog foroge dets ffadelige Virkninger, miav

de ere afen hidsende Egenskab, saasom Zitron-Olie,

der indeholyeS i Skallerne nnar Len udtrykkes eller afrives 03 tilblandes.

Man indvender vel, at Arak,

Rum og Franff Brcendeviin blive giorte ugyldige ved

Theevandet, Sukkeret og Zitron-Saften; men dette
er en ugrnndet Forevending, naar denne Drik ofte
igientageS, fom ofte forleder til Rusen;

thi Bræn-

deviinet viser sin sædvanlige hidsende Virkning,

en

ten

Batav. 1736. — Item Philofopb. Transet. No. 476.

pag. 447*
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ren det tages koldt eller varmt, Zitronsyren foreger
endog den skadelige sammentrcskkcnde Kraft, som vi
for en Deel have tilffrevet BrændeviinS - Syren, og
det varme Vand selv er ikke saa ganffe uffyldigtiHenseende til sin siapgiorende Virkning.
Om Punschen
kan man crltsaa ej domme mildere, end om Brcendeviinet,

da den skader paa samme Maade, ja endog

meer end det almindelige Brændcviin, naar man med
andre Ting gisr den endnu mere hidsende, thi den bli
ver drukket i langt storre Mængde end Brændeviinet.
Man finder sielden et Selffab af almindelige Bræn-

deviinsdrikkere, f. Ex. af 6 til 8 Personer, som faae
det Indfald ak uddrikke 2 Potter Brcmdeviin i 2 Ti-

mer;

men et lige stort Selskab as Punsch- Drikkere

finder man nu omstunder næsten i ethvert sædvanligt

SelsVab, som med Begierlighed inden denne benævn
te Tid og vel for tage 2 Potter til sig af det meget stærke Arak, Rum eller Fransk Brcendeviin, der ofte er
forstærket med Zitron - Olien.
Skulde man da vel
formode ander, end at dette fornemme BrændeviinsDrikkene, eller denne Opfindelse uden Skam at drikke
sig cn Ruu§ i Brcendeviin, maae være ligesaa Mdeligt for Sundheden som den almindelige BrændeviinSSviir,

eftersom Punschdrikkerne tage mere Brande-

viin til sig i Punschen end mange af de svede Brcende-viins-Drikkere.
Det er derfor at Bilguer r) ej har

taget i Betænkning at paaftaae: At Elffere af Pun

schen paadrage sig de samme onde Folger som de fleste

Cc 5

r) 1. c. S. 156.

Brcen-

4io
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Brcendeviins-Elffere tildrikke sig, nemlig foruden de
onde Folger af Rusens, Sielc-Krcefternes Forstyrrelse ,
HiernenL og den ganffe Nerve-Bygnings Svækkelse,
Halsbrynde, Mkelhed, Krampe, Brækning, stive

Trævler, tykt Blod, Sliim, Forstoppelser og For-

1 cerdelser i Indvoldene, Blodspytning, uordentlig
Gylden- Aare, falske Nyre - og Steen - Smerter,
Mavens og Tarmenes Sammensnerpelse og Svæk
kelse, en svag og uordentlig peristaltiff Bevægelse af
Tarmene, Ufordojelighed, Tarmenes uordentlige
Udwmmelse, og altsaa Grund - Aarsagen til Hypochondrie, og de dermed forknyttede Legems og Gemyts

Sygdomme.
Punschen kanderfor saavel hos os som
1 Engeland, og paa Stæderne selv,
2lrak vg

Rum blive tillavede, fortiene Navn af Mord-Di^
velen.

I de varme Lande er Punschen endnu ffadeligere, og Europæerne siges endog at være de seneste
Drankere i Ostindien.
Bernier siger: AtEngellcm-

derne dræbe sig i Bengalen med Punsch.

Cheine

angiver Punsch-Drikken at være Aarsag til de mange
convulsiviske Koliker, Krampe, Konvulsioner og LamHeder i de EngeMe Kolonier, hvor Dsden ikke læn-

ge udebliver. I Jamaica bortgaaer intet Aar, uden
at Rum-Punschen, som man der paa Stedet meget
begvemt kalder Kildevil (Fué diable), bortraner
io o o

Personer.

Endog de ankommende Europæer

kunne fordrage den samme saa lidet,

at de ved den
\

ringeste
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rinaeste Misbrug af denne fordærvelige Drik, falde i
hidsige, og efter faa Timer dedende Febre s).

E. Brandeviinets onde Virkninger i Syg
domme.
Almuen bruger overalt BrændeviineL^ svm et al

mindeligt Lægemrddel mod de fiefte Sygdomme; men
ved denne Fordom om Brændeviinets almindelige Nytte, dræbes aarlig mange Tusinde Mennesker. Lægerne
have optegnet mange af disse Vildfarelser, hvilke vi
her til Advarsel korteligen ville berore.
De som ecngang have havt et Slagstod, staae i

Fare for at faae det igien, naar de enten tage Brcmdeviin eller andre hidsende Sager til sig t).
I hidsige Sygdomme dræber Brcendeviinet man-gc Mennesker, som indtage det i Begyndelsen af Syg
dommen for at drive Sveden, der troes at være saa
vodvendig; thi herved uddrives allene det tynde og
vandagtige af Blodet, det tykke og ureene holdes til-

bage, og andre nsdvendige Udrensninger forssmte,
hvorover Sygdommen sorvcerres u).
Man kan vel

indvende, at mange Sygdomme helbredes ved Sveed
og Brændeviin, men saadant ffeer fornemmelig i de
Sygdomme som komme af en forhindret Uddustning

eller

$) Zimmermann von der Erfahrung. S- Z22. 323.
l) Zuckert Medie Dschbuch. S» 305.
Langhans AmveisunZ. 1 Th. S. 52.

Femte Afdelmg.

412
eller Forkislelse,

Smerter,

saafom falske Side-Sting, Gigt-

Flod i Legemet o. f. fevent) Feberen har

giort Vcedfferne tykke.

Det samme sVeer naar dette Middel bruges i
Betændelses-Sygdomme, Rosen, Sidesting o. f.v),
hvorved Betændelsen allene foreges og drager andre

onde Tilfælde ester sig.
I Blodgang har Brændevimet anrettet mange
Ulykker, og derfor i dcn Sygdom kan ansees for en
virkelig Gift hos de fleste.
At det bruges overalt hos

os af Bsnder 03 Almuen er bekrendt nøk; og hvad det
bar udrettet i Schweitz er fuldkommeligen lagt for Da
gen af Zimmel'mann, som angiverx): atBrændeviinet saavelsom flere hidsende Ting, opvækker en farlig
Pirren i Tarmene, hvoraf Feberen, Smerterne,
Vandbesværligheden foreges, 03 naar de virke som
sannncntrækkende Sager, frembringe de Lamhed,

Gigt, svolne Hænder og Fodder, Konvulsioner, Lem
mernes Mattighed, Vandsot, usund Legems Beffaft

fenhed, Tarmenes Koldbrand.
Den samme fortæller l at Tissot saae en Mand som drak 4 ddd iSt’æiv
deviin i Blodgang, og hastig blev befalden af Hikke,

hvorimod han brugte Annis-Brændevin: udvortes og
indvortes, men der fulgte en Betændelse i Maven,
som bragte den Syge til det yderste y).

De almin
delige

v) Id. ibid. S.9;.
■x) v. d. Ruhr. 142 til 148- 328.
y) Ajmmerm. v. d. Ruhr- S. 161.
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Lelige galdeagtige Blodgange, kunde ved BrcmdeviinetS Brug blive ondartede, dette har Tissot sect z),
at være Det, da Stoelgangene bleve tilbage, og den
Syge dode 4 8 Timer derefter.

I en Samling an-

ferer Zimmermann ej allene sine egne men endog andre
LcegerS Erfaringer herom, med mange ligesaa sande
som overbevisende Exempler.
Store Smerter i Un
derlivet, stærke blodfulde Sroelgange, en stærk Feber,
Sandsernes Forvirring, kold Sveed, ForraadnelseSFeber, Frisler, Misfodseler, Tarmenes Betcmdelse, Koldbrand, Hikke, stor Stoeltrang, ulidelig
Torst,

store Angester,

Blod-Brækning, ulidelige.

Smerter over det ganffeLegeme, Fortvivlelse, Gigt,

Engbrystighed, Seenetrækninger, Konvulsioner, So
vesyge, og endelig den af mange forsnffte Ded, vare

de elendigste Fslger af dette og flere hidsende Midler.

At Brændeviinet undertiden synes at hielpe i
Blodgang, kommer deraf, at man ej veed at skielne
mellem et Buglob og en Blodgang, eller den ubety
deligere og vigtigere Blodgang, thi naar Blodgangen herder, sees ogsaa mange Buglob, som lade sig
ofte sætte ved Brcmdeviin, og give Anledning til den

ne Vildfarelse.

Intet er almindeligere, end at bruge Vrændeviinet mod Kolik, og intet er tillige farligere saalcrnge

rnan ej tiender Kolikens Art.

I Kolik eller BugSmerter

x) Underretning for Landmanden. S-11-
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Smerter, tilvander Hoffmann en sparsommere Brug
af de stærke Drikke, som bruges under Navn af Mahvilke han har bemærker at have tilveje
bragt mere Skade end Gavn af den oberfledige Brug
ee).
I Vind-Kolik dræbe mange Mennesker sig ved
den ubetænksomme Brug af de stærke Drikke og hidvedraaber,

sende Carminativer.

De opvække Tarmenes Betæn

delse i Galde- og Hæmorrhodialkoliker og bos fuld
blodige Personer; eller i der mindste forværre det On
de ved at forege Krampen og Smerterne, frembringe

Angest og Banghed o).
I Kolik dræber
man Folk derved, siger Tissot il), at man seger at drive

Heede,

Vindene bort med hidsende Drikke, men man bor nøje
vogte siq for hidsige og spiritueuse Sager i Kolik, eft

rerdi disse Midler ej allene kunne forværre det Onde,
men endog foraarsage Deden.
Ej mindre ffadeligt er Brcendeviin,

Punsch

og Aqvaviter for dem, som have Fejl i Lungerne og

ere trangbrystede a), Misbrugen af disse Drikkevare
paafsre slige Folk de stærkeste Anfald cif deres Syg
dom, og dersom de ej afsraae fra disfe Tings Brug,

forkorte de deres Dage, og ofte blive et hastigt Rov
for Doden.

I
L) Medic. Ration. Syft. Tom.1V. ParsII. pag. 338.
o) Zr'rckert Medie. Tischb. S 109.
,
ti) Abbandl. uber verschiedene Gegens^nde der ArtznrjwifseUr
schuft. S- 305.
a) Ztlckerk Medic. Tischb. S. 87*
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I enhver Hoste, enten den er tor eller fugtig,
giore de hidsende stærke Brændeviine og Punsch siov
Skade8).
De opvække en Pirren i Lunge-Trævler
ne, hvorved Hosten underholdes, forsges og oste av
le Blodets Standsning og Betændelse i Lungerne,

met) en paafslgende Svindsot.

I den terre gigti^e
og Svindsot-Hoste, cre de paa denne Maade ffadeli-

ge, naar de ej aldeles afffaffeZ, og ej bedre gaaer det
i den langvarige fugtige Hoste, hvor den opvækker
Hostens Heftighed, torrer og forrykker Slimen, gior

Udhosiningen besvwrligere og frembringer en besværlig
Engbrysiighed.

Af Brcendeviineks hidjende Virkning kan man

let siutte,

ligesom Erfarenheden ogsaa viser det, at

det kan være i Stand til at fordrive de af Forkielelse
opkomne Koldftbre, men dets Virkning vil stedse fejle
naar en ureen Mave er Aarsagen, eller Indvoldenes
Forstoppelse og Vædffernes Ureenhed har givet Anledning dertil.
Jblant Almuen er det meget almin
deligt at fordrive Kolden med Salt eller Peber, MuMt og Brændeviin, efter hvilke Tings Nydelse de

lægge sig i Sengen for at svede.

Denne Helbredel-

ftsmaade lykkes ofte hos stcrrke Folk i et koldt og fug-

tigt Klima.

Sygdommen bliver ofte borte uden no

gen paafslgende Skade, men mange Exempler bevise
at denne Kuur har frembragt og efterladt farlige Folger, ej allene haacdnakkede Koldftbre, men endog
-

b) Idem 1. c« S. 230,

.

hidsige
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hidsige Febre, fornemmelig hos terre Naturer eller i
svcekkede Legemer c).

Endogsaa den varme Punsch roses i Koldesygen, naar den drikkes nogle Timer fer Feberens^ Anfalv, og man derefter ssger at befordre en god Sveed

i Sengen.

Men den maae ligeledes bruges med For-

sigtighed ligesom Vrcendeviinet, da den er Mdelig for
dem som ere svage, eller have Lungesyge, Blodsiod
og Krampe.
Overalt kunde disse BrændevimZ Hel

bredelser ikke være ticnlige, Uden for de stærke og sun
de Folk, og i Kolde-Syger som ere fremkomne af
Forkiolelse i en kold og fugtig Luft.

I Galdefebre forbyder Zuckert Brcendeviinet d),
og dette Forbud strækker sig tit den heele Klasse af de

hidsige Sygdomme.
I krampagtige Tilfalde som ofte have sin Op
rindelse fra andre Sygdomme, saasom Gigtsmerter,
Hypochondrie, Moderbesvær, Melancholic', Gyl-

denaare, forstoppede Tider, Steensmerker og Nerve
svækkelse, er Brcendeviinet meget ffadeligt, det bor
altsaa ej heller bruges i Gigt, Fald - Syge, Slag,

o. s. v. ej.
c) 1. C. S. 188d) ZLckert 1. c. S- 198e) Idem I. c. 223. 242. 248. 256. 277- " Weickard l.
c. i St. pag. 98. — Tissot Abhandl. v, t. fall. Sucht.
S. 26z — Idem Abhandl. fiber verschirdene Gegenstånde der 2lrtznejwiffenschaft. S- zsz.
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I alle Arter afBlodstod, Blodspytning, Blodtrækning, Gyldenaare, Moder-Vlodstod, er det en
almindelig Regel for alle Personer uden Undtagelse,
at de maae vogte sig for at sætte Blodet i stærk Bevæ
gelse, 03 altsaa kunde de ikke nyde noget af alt det
fom hidser, hvoriblant Brændeviinet regnes f).

Ligeledes er det ej tienligt, naar Legem 't er fuldt
af ffarpe 03 usunde Væbffer, saasom S'isrbug,
Gulsot, Leverens og andre Indvoldes Forstoppelse,
Krceft oz andre onde Saar §).

Overalt er det Bonden og den almindelige
Mand som i Sygdomme endnu betiene sig as Brcendeviinet. Hvor mange Ulykker disses Fordomme 03
indgroede Meenmaer kunde komme afsted, er enhver
Læge bekiendt i alle Lande, og hvad Brændevitnek har
udrettet i Hensigt til Folkesvrringelsen, overgaaer alt
hvad man kan troe.
Ej bedre ete de af mange ufornuftige Læger oz
Kvaksalvere endnu brugte Tmcmrer og Essenher af
Brændevim, som destilleres over en og anden Art af
Urter og Redder. De fleste af disse Brcendeviins-Arter som man i Almindelighed kalder Draaber, da de
tages Draabeviis, indeholde lidet af det væsentlige af
de Rodver eller andre Ting, hvoraf Ve ere beredte oz
de
f) Ztlckcrt 1. e. S. 22Z.— Langhans 1. e. 4TH. S. 27.
8) Langhans 1. c. 2 Th« S 0.32.— Zuckert 1 e. S. 200.
4de BiuH.

*5) d
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be fleste ere hinanden ganffe lige, hvorfor det i Hensigt til Virkningen nejlen er det samme, enten man for
drer den ene eller den anden Essentz. De ffulle vel
uddrage de væsentlige Dcele af Planterne, men af nogle trække de aldeles intet, og af andre ikkuns de harpix- og olicagtige Deefe ti! sig. De indeholde altsaa
i det hojeste det halve Vcesen af de Legemer, hvoraf de
føve Navnet h).
Man maae betragte hvilken Klasse af Sygdom

me man vil, saa passer vor Effenhkram sig ril ingen, ligesom den fordsrnte Svcdemethode, hvorved alle
de forhen benævnte onde Tilfælde, som foraarsageS as
BrændeviinS-Kurene, kunde bringes tilveje. Dette
kaldes i den egentligste Forstand at kaste Olie ti! Il
den, at forsge Feberen, bringe en ringe Grad deraf
ti[ i)Ct hojefte'ja til Dsden, og sdelægge mange Menneffer, som ellers kunde været reddede. Det er ikke
got siger van Swieten i), at sætte Krydcr til Brcendeviinet, fornemmelig saadanne, som besidde en stor
Mængde Olie, thi da foreger KryderelS Skarphed
dets Skadelighed, og er i Stand ril at opvække hidsige Febre. En langt stemmere og mere vedvarende
Drukkenskab opkommer f.E. afAnis-Brcendeviin, end
af det enkelte Brcendevnn drukket i samme Mcengde.

For-

il) Balbinger Arzenejen, 2 Band. S> 67*

i) Comment. Tom. H pas. 136.
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Foruden alle de legemlige Elendigheder, som den^
ne Driks Misbrug panserer fine Elvere, lider Sin--

der uendeligt derved.
Forstandens Kræfter blive
svagere og Villien værre.
Der opstaaer en Svag-

hed i Dsutmekraften

og en Dunkelhed i Begrebene.

Den forhen fornuftige Mand nærmer sig r Forhold til
Fylderier meer 03 meer til et ufornuftigt Dyr.
Det
te tænker ikkun paa at æde, 03 hiin paa at drikke sit
Brændeviin.
Drukkenbolten bliver enten dorff og
ligegyldig endog i de vigtigste Ting, eller henfalder
til aabenbare Laster, hvorved han paadrager sig den

stsrste Foragt af alle Retsindige og vanærer sin Familie.
De Vildes Gemyts - Karakteer i Amerika, har
paa mange Steder forandret sig, esterat BrændeviinsDrikken er indfort hos dem.
Fylderier har forandret

de Vildes Fejl i Amerika til Laster, som vare dem frem
mede.
Baade i Canada 03 Georgien er tilligemed
Brændevimet opkommet en forstyrret Opfsrsel imellem
Indianerne.
Herimod berømmes Californierne, at
de have meget faa af de onde Egenffaber, med hvilke
de evrige Amerikanere ere brændemærkede, de drikke
heller ikke nogen stcrrk Drik, rhi de bedsve sig allene

paa deres Festdage med den vilde Tobak.

Tyverier

ere hos dem ubekiendte, Klammerier meget sieldne,

og Lemmerne af en Mcmighed leve imellem sig og med

andre i den stsrste Endrægtighed.
De udsve deres
Rasenhed allene mod Fienven, og langt fra alHaard^
nakkenhcd,

Raahed og Grusomhed ere de saa bsjeli-

ge og eftergivne,

at man ester Behag kan overtale
D d A

dem
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tern til det onde Stz qodek).

Disse blive stedse si«r-

ke °q overtydcnde B-viser paa Br«ndevi,nckS Mclia- Indflydelse paa G-myts - Beffaff-nh-den.
Flere
Vidnesbyrd haves endnu herpaa.
Ingen Drik i Eur°va siger Linn«us 1), kan snarer- giete det best- MmneiPc forrykt 03 forandre! til ct B«si, Saaledes leet

»mn wanze i Skimkchusene, vrd Bryllupper og an
dre G>«stebuder, at være ganske forrykte deraf, og ik
ke at have uden den »Vvortes Anseelse af Menneffet.
Officererne 03 Dommerne bevidne:

9(t paa den rid

dadenmDrik var forbuden i Sverrig, fandtes et miti«
bte Antal af Soldater og Bender, som begik ssielmffe

C1 dristig- Foretagender.

D°g strider Almuen f°r

denne indvendig hidstnde J-d, fom for Huus og Re
ligion.

Da d-nn- Drik blev i Aarel 17 3 6 i°>budt

i Engeland , opstod saadan en Bevægelse af Almuen
i London at man maatte hindre et Opror ved at indføre Soldater i Byen.

F. Brandeviinets onde Virkninger hos QvinVekionnet og Born.
Qtt BrcrndeviinetS Nydelse ej er blevet forbe-

holdet Mandkisnnet allene, men at endogsaa Qvindekiennet har fundet Smag deri og ofte overrraad Maad el i ah ed S Grcendser, er en Sag som er alt for bekiendt,

og som altsaa har foraarsaget at jeg ikke kan strive den
ne Afhandling, uden at indlemme en scerdeles Afdeltnz

k) Zimmermann 1.c. 2 Th- S- Z24. Z2Z.
l) 1. c. Vol. VIL pag. 279.

----------------- 1
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for dette Kisn.
Saa foranderligt Qvindekionnet end
beskyldes for at være i sine ovrige Handlinger, saa be
standigt bar man feet det i at eljre denne Drik, naar det
engang har faaet Smag derpaa.
Iblandt Mandkionnet bemærkes undertiden nogle, som formedelst Ska
dens og Skammens Bevidsthed og gode Venners Er
indringer have været tilbageholdne eller og aldeles
afstaaet fra dens Misbrug, men iblandt Avindekionnet bliver der stedse et besynderligt Særsyn, om man
skulle kunne bemærke een eneste som aldeles skulde for
lade denne kicrre Drik, og da disse Personer ofte kien-

de den Skam der fslger dem ved denne Last, drikke de
sig sielden en fuldkommen oz kiendclig Ruus, men
rage det hemmeligen lidt og oste, hvorved de den hele
Dag igiennem underholde en vis Munterhed, der er

dem desto mere skadelig, jo mere dette Kion er felsommere end Mandkionnet.
Det er en gammel Skik at vaske Ansigtet med
Brændevirn for at faae Huden renere.
I LcmdSby-erne bruges det almindelige Brcendeviin hertil og i
Slæderne det ungerske Vand eller Aqvavit.
Den

Skade som fslger heraf, er en af de mindst farlige.
Det er afgiort, at Brcendeviin sammentrykker Hu

den og gisr Trcevlerne stive, deraf fslger, at Ansig-

tets Rynker forsges , og Fruentimmerne bekomme i en
kort Tid Udseende af et Billede, som medfsrer saadanne BeviiSligheder for Alderen, at man skulde troe
fom Kruger siger m), at det var fundet under Jorden

i Staden Heraclea.^
___

m) Diæt. S- 491.

6
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En vigtigere Fejl er det, naar de frugtsomme

lige misbruge Brrendeviinet.

Det er bekiendt,

at

det som et hidsende Lægemiddel driver alle Blodfiod,
folgelig driver det ogsaa Maaneds-Tiden.

Ere de

frugtsommelige komne hen i den g die eller 4de Maaved,

bliver denne Tid dem stedse farlig, da Blod-

siyrtmngerne ofte indfinde sig og drive Iofteret ud af

sin Boelig n). Denne Sandhed er bekræftet ved utal-

lige Erfaringer,

og man seer noppe en Kone som er

blodrig eller svag

og hengiven til Dmkkenffab, at

bringe noget levende Foster til Verden.

Dette Uheld,

naar der nogle Gange er sVeet bliver omsider til en Ba
ne, saa ofte Frugtsommeligheden opnaaer denne be-

ncevnte Tid, og disse Koner blive derefter stedse uftugthare o).
Man har forhen anpriist mange Ting, som un-

der Frugtsommeligheden skulde besidde den besynderlig

ge Krast, at virke umiddelbar paa Fosteret, at styrke
samme og under Fodsels-Veerne at befordre Fod selen.
Alle disse Midler, hvoriblanr Brcendevunet regnes,

have nu aldeles tabt deres Anseelse, blive anseete som

Gifte, og fortiene alle fornuftige Folks Foragt i denne
Henseende x).

De

h) I. E. Thebesii HeSamrnenkunst. S. 98. i49^~ Zdckert
'Diæt der Schwangerri u. Sechswochner. S- 72.118128«.
o) Id, ibid.
x) Zr'rckert 1. c. S. 158-
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De allerftsrste Forseelser begaaes Under Fedsels-Arbejdet, naar Jordemodrene ej nsje nok ville ag
te paa Omstændighederne eller tage fornuftige Raad
hos Lægerne, men efterår Kræfterne ved alt fov tidlig
Opmuntring til Arbejdet ere forringede hos dcn Fe

dende, give dem uden Forticel af de meest hidsende
Midler, hvoriblant Brændevimtt er ikke det ringeste,

hvilken fordærvelige Skik er bleven almindelig iblant
Almuen i Kiobstæderne og paa Landet.
De udrette
intet mindre cnd at styrke og lette Fodselen, men giore
den langt besværligere, og Barselkonerne elendige, i
det de bringe Blodet i den stærkeste Bevægelse, udmatte Legemet endnu mere, drive en storre Mængde
Blod til Moderen, tilbageholde de sande Veer, foraarsage Blodstyrtninger, Slag og en uformodentlig

Dod.
I Barselsengen selv vift de onde Folger sig

fornemmelig, som dette Forhold drager efter sig, især
om Brændeviinet eller andre hidsende Ting endnu vedblives.
Ofte har man feet Jordemsdrene herudi at
lebc an, ved at opmuntre Barselkonerne ril at nyde
slige hidsige Ting for ar smigre sig ind og vinde deres
Fortroelighed.

Men her maae betcrnkes, at en kie-

len og flint opdragen Kone taaler ej det fom en Ma
troskone uden Besværlighed kan fordrage.
Her opkomme da Smerter, forsioppct Renselse, Betændel
ses - Sygdomme, Frislcr, raadne eller ondartede Syg
domme, Råsene og Dsdencs).

D d 4
I) Zllckert L c. ø. 152. 157. 158-

I

Bar-
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Barselgilderne, som foruden at de give Anled
ning til mange af Barselkonernes Sygdomme og farlige Tilfælde og kunde ansees som en bestandig Kilde

til QvindekisnnetS Svirerie,

fornemmelig i Lands

byerne have fra gamle,Tider været Aarsag i at Zordemsdrene, som ved alle disse Samlinger maae spille den

forste Rolle,

blive mestendeels sordervede, og i det

mindste ved de pan den Tid forekonrmende Forretnin

ger hos de Fodende giorte udygtige.
Modrene som selv give Die eller Ammerne bor

Bcmdeviinet endnu mere nægtes end en frugtsomme
lig Koner).
Denne stærke Drik ophidser Livsaanderne og Blodet, af hvilket Mælken har sit Udspring;

Mælken, som indeholderBrKNdeviinets drukkengioren-

de Kraft, der hastelig giennemvandrer det ganffe Lege
me, opvækker Ho6 det spæde Barn de samme Virkninger, som hos voxende Folk, men hvilke ere saa meget

farligere, som Barnet i den spæde Alder er meer folsomt, end voxende og aldrende Folk.

Boerhave siger:

at de stcerke Drikke, som Konerne bruge imedens de gi-

ve Die, ere en af Hovedaarsagerne, hvorfor saa man

ge Born doe i Vuggen, og endnu en almindeligere
Aarsag til disse Bsrns Svaghed og Udtæring.

Det

er derfor at Ballererd s) kalder de stærke Drikke en
snigende Gift for de voxende, og en virksom Gift for

Modrenes Fostre- og Patteborn.

Herforuden hav
Brcen-

r) Ballererd Abhandb Welche sind die Hauptursach. datz so viele
Kinder sterben? S- 49* “ Rosenstein Anwejs. zur Kent«,
nnd Cuur dec Kinderkrankh. S- 7.
s) 1. c. S. 1 o.
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Brcendeviinel den Egenskab,

at giøre Mælken lige

som de andre LegemSvcedffcr tykkere, som derfor bliver
ufordojeligere i Barnets spæde Mave, og hos Am
Zuckert
men foraarsager Knuder i Brysterne t).
tilraader ligeledes, at holde Ammerne aldeles herfra, da
han anseer det for et sandt Mordmiddel, der gisr Dien
til et virkeligt Gift for Barnet v).

Under denne

Driks Misbrug af Ammerne lide de spæde uskyldi
ge Born heftige og farlige Tilfælde.
Af den ff'arpe
og tykke Mælk bekomme de Mavesyge, Bugkneb,
Senetrcekninger eller Spreminger, Konvulsioner,
Slag og en tidlig Dod v).
Overleve de disse forfte
Besværligheder ere de dog blege og svækkede i den Grad,
at de ved Tændernes Udbrydelse, ved Koppernes og

andre Borne-Sygdommes Ankomst, maae af Man
gel paa Kræfter ligge under og blive et Rov for Dsden x).

Uforsvarligt er det at give Born Brcrndevim,
og uforsvarligere at give dem det, imedens de ligge ved
Patten, desuagtet ffeer dette dog ofte hos Almuen baade i Staderne og paa Landet, ej allene i de nordiffe
Lande, men endog i de mere sydlige.
Zimmermann
fortæller y), at Venderne i Canton Zurich elffe for-

nemmelig Eenebcerbrcendeviinet og give det allerede til

D d

5

Born

t) Linn. L c. Vol. VIL pag. 274.
u) Untcrricht ffir rechtschaffene Aeltem zur diaetetisch. Pflege
ihrer Sauglinge. S. 87-

v) Linn. L c. pag. 273, — Zucker L modo cit.
x) Zklckert 1. c. S« 87y) Bon der Ruhr. S- 202.
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forti ere ct ^alvt 9(ctt gamle*
Det samme fEccv
ogsaa hvS os fornemmelig paa Landet.
Men han
lægger ril, ar Landfolket er meftendeels smukt i Barn-

donnnen, 6g at den største Deel deraf allerede cvc
tige i Middelalderen.
For at fornøje Bornene ftemfcetter den almindelige Mand i Sverrig cn Skaal af

fccnne Drik med Bred i som Bsmme udtomme, me
dens Forældrene paa en Dags Tid nsdes til at vcere
fra Huns og Bsm.r)
Ofte gives Brcendeviinet i

dm taabelige Indbildning: at Bornene ffulle vænnes
til alle Ting; ofte gives det som en Lægedom, der ffal
hielpe i alle Sygdomme, faa ofte disse uskyldige Smaae

have Sygdom eller crc uroelige, ja endog i de KolikSmerter som avles af Syrligheder i Underlivet, og

som borrraner de allerfleste Born; de maae altsaa oftest betale denne Godgørenhed med Livet, og overviirde de denne voldsomme Lægedom, bekomme de dog
et svagt Legeme for deres hele Livstid a), doe bort i
Ungdommen, eller blive Unyttige for det menneffelige

Selffab, i det de blive plagede med Gigt b) og NerveSygdomme c).
Dersom denne Drik gives Bsrnene ligefaavel som de fuldvorne, vcennes de lettelig her

til, saa at den snart bliver deres Livdrik, men mange
«f dem blive herudover for deres ganffe Livstid mindre
af

a) Linn. I e. Vol. VII. pag. 275.
b) Tiffots Underretn. for Landm. S- 546. — Zuckert DrK
der Schwangcrn- S- 72,
c) Tissot l. c. S. 15. 46e) Tissot 1. c. — Zttckert Diat der Schwangern unb Sechs-

wscherinnen. S- 72.

1

F. Brcendev. onde Virkninger rc. 427
af Vexten ci) end sædvanlige«, blive magre, udlsrre-

de og elendige, kunne ej forrette noget betydeligt Ar
bejde, og undertiden blive dræbte formedelst en Art af
Uvterrelse og Snigfcber,

ganske overeenstemmende

med Erfaringen som man har paa smaae Dyr, hvis

Vext snart bliver hemmet ved Brændeviinet.

Det

er en almindelig bekiendr Sag, at man ved at give Hun-

devalpe ofte Brændeviin og oste at vaM dem dermed,
meget kan formindske Vexten og give dem en liden ny
delig Skikkelse.
Det er at formode, at mange af disse

Smcraedyr doe Under denne Vextens kunstige Forhin
dring, hvorfor man maae snffe, at Menneffene ville

lære af BrcmdeviinetS Virkning hos Hunde, hvad dev
kulrde riene dem og deres Born til Fred.

Man har antegnede Exempler paa endeel af
saadanne Dværge, der af denne Aarsag ej have opnaaet

den sædvanlige Vext.

KrLger fortallere), ar have

kiendt en Dreng der efter sin Alder var meget liden,
vi han kunde ej tilskrive saadcrnt nogen anden Aarsag,
end at Moderen ofte gav ham Bnendeviin at drikke.

Saadanr bekræftes i det Svenske Academies Afhand

linger 5), hvor der anfores et Erempel paa 2 Bern,

fem efter deres Alder vare uscrdvanligen smaae, i det

en Pige paa 9 Aar har alleneste været saa stor som en
paa 4 Aar; og en Dreng paa 7 Aar som en paa 2

Aar.

Man angiver ligeledes Aarsagen ikke uden

Grund

d) Ballexerd 1. c. S« 49. — Franck L c. S. 557.— Baldinger Neues Magaz. fur Aertzte. 6B- <8.492.493«
<p DiLt der Lebensordnung,
f) 7de Bind.
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Grund til denne usædvanlige liden Swrrelse, at Moderen, som var fattig, havde bestandig givet disse Bøl li
Brcendeviin at drikke, hvorved deres
vuv fvrhindret.
Endnu ct mærkværdigere Exempel anfører

Linnæus
I Utve6)t saaes et ^?arn paa 2 o 2lar,
fom var bestandig nærværende ved Skibenes Ankomst

og Bortgang, hvor han stedse drak overflødigt Bccm-

deviin indtil sit 7 Aar, hvilket foraarsagede at denne
Unge Person ikkuns var 5 Qvarteer hoj og vejede 2 3
Pund.
Grunden til denne VeptenS Forhindring frnder man i Brændeviinets almindelige ^-irkningsmaade i at fortykke Blodet og at stivgiore Legemets Træv
ler i den Alder, da Blodet baade bsr være flydende
og Trævlerne blsde og eftergivende.

Hidindtil har jeg betragtet Brændeviinets Nyt<
te brugt som et Lægemiddel, og dernæst den Skade
som det ved Misbrugen pacrfsrer sine Elffere.
Jeg
troet altsaa at have besvaret den ssrste Deel af det
Kongelige LandhuusholdinqS Selskabs udsatte Sporgs-

maal.

Det staaer nu tilbage at oplese Sporgsmaa-

kels 2 ben Deel, nemlig: Den Skade som staten
derved tilfsjes og de nmeligste Midler til at forekom
me og hemme den.

Brcrndeviincts Forfalskning og Forgiftning.
For at forhoje Brcendeviinets Styrke og for at
anbefale sig til Brcendeviins - Elskerne cre adskillige
Kunstgreb udfundne som ej alle ere ligegyldige.

g) L c. Vol. VIL pag. 275.
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At sætte Urter og Rodder paa Brændeviinet,
helst af vore egne, der have en Lægekraft, kan ej allene
være uskyldigt men endog sundt.
Derimod ere de
fremmede stærke Kryderier og deres Olier, som ofte
blandes til de saa kaldede franske Liqveurs, formedelst
deres hidsende Egenskab stedse skadelige, hvoriblant
Peberet er det almindeligste som vore Folk ligesom ved
el hemmeligt Kunstgreb forffaffe det svagere Brændeviin en stærkere og mere bidende Skarphed, uden at
BrcendeviinetS Farve og Udseende lider noget derved.
I samme Hensigt angiver Lindenftolpe, at de Svenffe
sætte Kicrldercesie (millepedae, Onifcus Afellus
L.) paa Brcendeviinet h) , hvilket synes at være
mindre (Fatteligt, ends^ient Vandet dog drives sicerkt
ved Brugen af disse Jnsecter.

Chineserne ere blevne ffyldige i en endnu storre
Forseelse. Disse, sorn et gierrigt og trcedfft Folk,
tilberede deres Llrak, som de sælge til Fremmede, af
Squilla og andre Urter, som voxe ved Stranden i) ,
saavelsom af Riis, og under Destillationen tilblande
Tusind-Been (Lepores marinos, vel Holothuriae) som opholde sig i det Ostindiffe Hav, og som
have saa brændede en Skarphed ved sig, at de ved dm
blotte Bersrelse opvække Blærer paa Huden ligesom
kogende Vand, og i det heele Legeme Frost og Heede,
hvilket Bontius har erfaret paa sig selv ir). Heraf
oph) 1 c. pag. 567.
i ) Idem 1. c.

k) Medie, Indor, Lib. 2. Dial. 3. 6c L. 4. Ob£ 7.
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opkommcr Saar i Lungerne, Blodspytning, Svind,
sot og Deden 1).
Af dette BrændeviinZ overordent
lige Skarphed faae Hollænderne, som bruge det giersve , en Sygdom paa Halsen m).
Kiodet af disse Fi
ffe indeholder et ffarpt og bidende Salt, og, naar det
spises, opvækker det en bestig og farlig Brækning n).

I Storbrittanien have Brarndeviinsmcendene
med stort Biesald sat et destilleret Vand af KirslemrbærtrceeS (Prunus Laurocerafus L.) Blade til Bræn--

deviinet.
I Dublin blev man i Aarer 1728 giort
opmærksom paa dette Vand formedelst adDllige Ulyk
ker.
En Kone havde taget 3 Lod af dette Brcmdeviin til sig, da hun allerede efter en fierdedeel Time
blev befalden af en heftig Bugsmerte, mistede Talen,
og dode paa en Tid af en Time, uden at nogen Bræk
ning eller Senetrækninger havde indstillet sig.
En
anden Person, som vilde paa Stedet bevise den beskyld

te Driks Uffadelighed, i det han tog nogle Skeer fulde
til sig,

dode endnu i en kortere Tid, uden at beklage

sig og uden synlige Senetrceknmger, endog udvendig
var intet Tegn tilstede paa en bekommen Gift. Man
giorde med dette Kirslaurbærvand Forssg paa Hunde;
men de dode strap efter dets Indtagelse af virkelige
Senetrcekninger.
Den indgydcde Mælk lindrede Tilfcrldeneo).
To Studerende havde, som Vater be-

mcer-

l) Lidenft. 1. c.
m) Bellili Indicum. C. o. pag. 19,
n) Lemery Diction na i re des Drogues fimples. pag. 306«,
o) Transaft. phiiofoph. Vol. 37. No. 418.
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mærkede, drukket en Kande Mælk, hvori alleneste 3
Blade af dette Træe vare blevne udblsdte, den ene
henfaldt til en Smgfebcr med Afmagte?, den anden
klagede over en heftig Svindel og store ængstelsers).

I Henseende til Brccndevimcts Forgiftning, som
skeer uden Forsæt eller i nogen ond Hensigt, har Ploucquet ved et lidet men mærkværdigt Skrivt giort os opmoerksomme q).

Denne brave Mand faae en Tincrur, som var
forfcerdiger af got Brecndeviin og Gvajaktræe, i hvil
ken den cplcfte Gvajacharpix fatte sig temmelig hvid
paa Bunden, men da der havde staaet nogen Tid,
antog en dunkelgren Farve. Han fandt Vrcendeviinet ganske vandklart og uden der mindste Spor af
Farve. Dog gydede han noget Salmiac - Spiritus
dertil, og inden faa Minuter var Brcendeviinet blank.
Han provede nu adffilliae Brandevirne som holdtes
tilkiobs, og opdagede, at ben samme Gift mere eller
mindre laae Mult i de fleste. ” Denne skadelige Blan” ding, siger Ploucquet, kommer fra Hattens og
” Svaletondens Kobberror, Kiedelen maae stedse vce” re af Kobber og ufortinnet, dog tager det deraf over” drevne eller destillerede Brcmdcvim intet med sig af
” Kobp) Abr. Vateri Diltert med. de kurocerafi indole venenata
exempiis hominum
brutor, ejus aqua enecaror. con
firm a ta. Witreb. 1737.
S) Warn, an das Public, von ein. in manch. Brankewcin.
enrhaltenen Gift, samt ben Mittcln es zu cmdecken un>
auSzuscheiden.
T5bing. 1780. 8vo.
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” Kobberet over i Hatten,

”
”
9
”

ganffe ligegyldigt,

midlertid er det dog ej

enten man brænder Korn eller

Frugter, og giver det overblevne deraf til Kror eller
Sviin at æde, da disse kunde tage Skade deraf,
naar ej den stsrste Reenlighed blev iagttaget.
Hat-

9 ten selv kan ej giore B''ænd.'viinet ureent, naar dcn
” har den sædvanlige Skikkelse, nemlig at dens over-

” sie Bund meeft er flad og Rorene satte allereverst.
” Herimod bliver stedse noget af Kobberet i Rorene op” loft og afffylles ned i Forlaget, da Brcendcviinet
”
”
»
»

qaaer igiennem dem, som ere fulde af mange sure
Dele der egentlig er en destilleret Wdike.
Mm
dette var dog af cn rin30 Betydenhed dersom ej Rsrene efter enhver Destillation indvendig bleve vaade

» af det halvsure Brændeviin; thi i Mellemtiden kom-9 mer Luften dertil, 03 da ansætter sig paa den ganffe
« indvendige Flade af Rorene en Skove af virkeligt
” Spanffgrsnt , som ved den ncestfolgende Destillation

»’ bliver afskyllet, bragt i Forlaget, og altsaa fuld-

» kommeligen blandet med Vrcendeviinet. *

Slette AfdelingBrcendeviinets rette Brug.
$(f det foregaaende have vi sect at Lcegerne have op
tegnet de fleste af de gode Virkninger fom Brcmdevii-

net ved en fornuftig 03 maadelig Brug kan tilvejebringe

Siette Afdel. Branded, rette Brug. 433
ge i det menneffelige Legeme, og ligeledes de onde
Virkninger, som dets Misbrug kan forffaffe.
End-

Dom de benævnte Skribenters baade have bestemt
Maaden at bruge det paa, naar det ffal blive en sund
Drik og komme Legemet til Nytte, saaog tillige viist

at det er Misbrugen allene som gier, at det bliver en

Gift for mange, synes det dog Umagen værdt i Kort
hed at undersøge: Hvorvwt man kan gaae med
ders Brug, naar man dermed ej vil odelceqae
Helbrede« og satte Livet til.
Vor Klodes gamle Beboere i Norden have ej

kiendt ril Brændeviiner meer end til Caffe, Thee,
Sukkeret, Tobakken, Porcellain-Karrene og Silken,
ej heller kiendte de uden faa Arter af Vine og Kry

ber, som nu i det daglige Liv ere blevne os saa almin
delige.
(Det i 4 Aarhundrede blev derefter rigr paa
Opfindelser, som ej alle vare lige nyttige, men tildeels
have ffadet de nordiffe Beboere uenveligen.. Man

opdagede Amerika, man lærte at finde Vej til Ostindien, Brændeviinet, Kruddet, Bogtrykkerkunsten
og Rotte-Kruddet bleve da bekiendte).

Disse vore

cvldste Fædre levede paa den enkelte og meest eensoldige
Maade. Med Vandet som den naturligste Drik, deraf
Skaberen er givet Dyrene, og findes overalt, lædffede
de, ligesom de ssrste Menneffer, Torsten, og med Kisd
og Fist nærede de Legemet.

De nordiffe Folke-Ar

ter behovede i lang Tid ikke anden Drikke, endnu i
Aaret 1.72 2 kiendte de yderfte Nordbeboere, Grsnlcrnderne, ingen af de ved Kunsten beredte Deikke-

4de Bind.
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Vare v), ligesom de sielden vare at formaae til at
smage dem. " Enten Moden eller Hllet har været den
ftrste giærede Drik, som de have smagt, er uvist, dog
lader det til, at Msden maae have været ferst bekiendt
i Norden, siden man finder den oste, menuet aldrig

nævnt i det gamle Skrift Scrmnnds Edda 5).
Bar
tholin troer ogsaa, ar Moden for mange Aachundrede

siden har været bekiendt i Norden t), og holder sig
ril Saxo's Fortcellinz u) om den Svenske Konge Hun

ding ,

som,

da han

ester et falskt Rygte Havde

hort, at hans Ven den Dan^e Konge Haddmg var

dod, druknede sig i et stort Kar, som var fyldt med en
Vcedffe af denne 2Zrt (cereali liquore).
Endnu i
M Arrige Aarhundrede, da Brændeviin endnu ikke var
bleven saa almindeligt, holdtes Moden iblandt Bon-

defolk før en behagelig Drik, der brugtes allene paa
de festlige Dage, hvormed man ffienkede Giester 03
Fremmede, 0 3 hvilken man ssbede med smaae ffaaret
og tilblandet Bred, fornemmelig Tvebakker, endog
hos Stadsfolkene paa Mikkelsaftenv). Af disse tvende Drikkearrer betiente disse Fædre sig ikkuns i Gilder,

Giesrebudder og Sammenkomster til Opmuntring, og
tillavede dem selv, indtil Tydfferne, som handlede her
r Rigerne, gave de nordligere Avlk i2mag paa bedre
Kl-

r) Egedes Relation angaaettde den Grsnlandffe Missions Be
gyndelse og Forts- S- 65.
s) Sandvigs Forssg til en Oversættelse nf ^crwunos Leda,
1 Hæfte S. 133. I36’ J57« l6l‘ T75*
t) BartlwL pag. 332.
u) Hirt Dan. Lib. I.
v) Baithol. 1. c. pag, 33s.
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Dette ffede i Christian den Forstes Tid i

Aaret 1477, som Arrld Huitfeld fortællerx), hvis

ken Handel synes at være vedbleven indtil Enden af

det forrige Llarhundrede, da der pan denne Tid alle
rede vare hcnimod

100 Bryggere i Kiobenhavn,

fom havde lært den Kunst ar brygge ligesaa got Øt

som Tydff'erne'/).

Nordmændene forfriskede sig li

geledes i der i 6 Aarhundrede ved Al,

tilfort fra Rostok,

som blev dem

Sverrig og Vismarr^),

og vente

lig have de øvrige nordiske Folk anseet denne for deres
fornemste og nyttigste Drik.
Menneskene have altsaa fra deres fsrste Oprin

delse ej krendl Brændeviinet, desuagtet have dog de
nordiske som bekiendr været sunde og friske, kiendt lidet til Sygdomme, opnaaet en hoj Alder, været me
get frugtbare og udsendt store Skarer af den overfle-

diqe Afkom, som Landene ej kunde nære og underholde.
Man kan heraf gisre den Slutning, at det menneffeli-

ge Kion ej trænger til Brændevirnet, da det hverken
nærer eller lædffer Legemet, og folgelig, ar der er en
Drik, som aldeles kan undværes for sunde Folk. Brcrndeviinet siger Hoffmann, er aldeles ingen beqvemDrik

til at underholde Legemets faste og flydende Deele, ef
tersom dets Blandning er aldeles uliig Blodets Sam

mensætning a).
Ee

2

Men

x) Dannemarckis Rigis Kronicke.

y) BarthoL 1. c.
z) SuhmS Samk. 2 D.

a) Syfl, Tom. I. pag. 367-

>
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Men da det nu engang er bleven bekiendr, og
det virkelig i adffillige Tilfælde gier Nytte, kan det
ogsaa bruges som et Lægemiddel.
Dog da det er et
meget hidsende Middel, der foreger Bloders Omlob og
Legemets Skarpheder, og disse tvende Omstændigheder

findes næsten i enhver Sygdom, ere Tilfældens virkeligen faa, hvori det bor anvendes.
Det bsr altsaa ej
bruges i nogen hidsig Sygdom, faasom Brystsyge,

ForkiolelseS - Betændelses - Mave - Sygdomme 0. s. v.
hvor Blodet allerede er i en stærk Bevægelse og hersoru

den tykt oz siimrgt, eller Underlivet opfyldt med Ureenligheder; ej heller i Blovflod, da detdriverBlodet stærkere frem 03 foroger Farligheden, ej heller i
Skiorbug, Franzoser, Hudens Udslag 0. s. v. som
alle have cn ffarp Vædffe i Legemet til Grund.
De Tilfælde, som især synes at udfordre denne
Driks Brug, ere de, hvor Bloders Omlob er lang

sommere cnd at Legemets naturlige Varme derved kan
underholdes, eller hvor den udvortes Luft formedelst
sine forffiellige Egenffaber enten berover Legemet sin

eller indforer
smitsomme og stadelige Dunster i Legemet, der kunne
give Anledning til farlige og sdelæggende OmgangsVarme, eller hindrer Uddunstningen,

Syger.

Det kan derfor være nyttigt for dem, so n af

Sygdom .eller stærkt Arbejde ere udmattede, baade for
at give Legemet nogen Styrke iglen, og for at under
holde Legemers Varme.
Det er altsaa tienligr for
alle dem, der dagligen maae arbejde sterkr, for at ved-

ligeholde Kræfterne, at de ej aldeles fortæres under Arhejdets Byrde.

Det er gavnligt og nødvendigt for
de
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de friffe Folk, som under smitsomme Syger maae opholde sig i Nærværelsen af de Syge,

eller opvarte

dem, da Legemets Uddunstning herved foreges og be-

fordres, og de ^adelige indtrakte Dunster uddampes.
Del cr omsider nyttigt for dem, som enten maae rejse
eller opholde sig i den kolde, raae og fugtige Luft, da

det opvarmer Legemet og befordrer Uddunstningen,
hvis Undertrykkelse ofte fremkalder Sygdomme.
Brændeviinet bliver derfor at ansee for et Lcege-

middel, men for saadant et, der er mere passende for
et sundt end et sygt Legeme.
Thi de, som virkeligen
ere syge, maae ufeilbarligen sinde sig ilde derefter, naar
ej en stærk og hærdet Natur er mægtig ril at overvinde
den deraf tilføjede Skade.
Arbejdere, Daglsnnere,

Matroser og Soldater henhore ogsaa til den Klasse af
Menneffer, som kunde bruge Brændeviinet og vente

For alle andre, som have en stille og
siddende Levemaade, saasorn Studerende, Skrivere,
Haandværksfolk, saasom: Uhrmagere, Skeædere,
Skoomcrgere 0. s. v. er det ej allene unødvendigt, men
endog ofte skadeligt.
Dog udfordres overalt, at det
Nytte deraf.

bliver brugt med Forstand og Maadelighed nogle Gan-

ge om Dagen ved at spise lidt dertil.
Men da alle
Virkninger af Brændeviinet forringes ved Vanen,
maae man vogte sig meget for ar forege Jndgivterne
enten i Swrrelse eller Mængde, ikke heller at stige fra
det svagere til det stærkere Brændeviin, da deraf lettelig opkommer en ond Vane, der omsider arter ud til
Misbrug; men heller betragte det som et Lægemiddel,
E e
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hvoraf man allene betimer sig, naar man har det ns

digt, og finder en Lindring derved i sine Besværlig
heder.
Det er ikke ligemeget hvordan Breendevimet

er, som drikkes.
Brcmdeviinet er meget forffielligt
baade i Henseende til dees Grad af Styrke, som hænger
fornemmeligcn af den stsrre eller mindre Deel af de
stærke og brændbare Dele, saaog af de fremmede tilsatte Ting.
Styrken allene, men ej Navnene, gier
nogen Forskiel mellem de enkelte Brændeviins - Arter.

Dcn Spiritus, som er i den ene Art Brcendeviin lig
ner aldeles den, som er i en anden Art, man kan altfaa ikke anses den ene at være Helbreden tjenligere end
den anden; thi Bestanddelene og Virkningerne i Le

gemet ere stedse de samme, enten man drikker Danslk,
Fransk, Rum, Genever eller andet Brcendeviin.
Man seer altsaa heraf, at da fornemme Folk holde det
for gemeent at drikke Brcendeviin, troe de at handle

klogere og forfiandigere, naar de i Stedet for dette

tagetil sig et Glas Aqvavit, Ros Solis, Kaneelvand, eller noget som har et ftanff Navn; men alt
dette er i Grunden ikke andet end Brcendeviin og for

retter sin Virkning som Brcendeviin.
Det stærke Brcendeviin gier en stærkere Virk

ning i Legemet end det svage, da det sætter Blodet i

sammentrækker og hærder
Mavens Trævler i en stsrre Grad og i en kortere Tid

en heftigere Bevægelse,

end det svage, og de, som drikke det daglig, vil desto
snarere finde de deraf kommende onde Folger.
Det er
altsaa
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altsaa nsdvendigt at henste til Styrken naar det dag^
lig skal bruges, og bliver da det Brændcvun, som hol-

der 6 Grader nok dct paffeligste.
Alle Aqvaviter,
fom gemeenlig ere 8 til 1 2 Grader, blive derfor til
daglig Brug stedse ffadelige.
Den, som har vant sig

hertil, gisr Maven saa stiv og ufolsom, at man ikke

soler dette stærke Brændeviin mere, men forlanger
stedse noget stærkere, saasom Spiritus vini, Ungerff
Vand og andet af samme Art for at sinde den famine
Virkning som forhen.
De ægte BrændeviinZhelte
seer man stedse ar stige esterhaanden fra det svagere til
det stærkere og ere derved i en Hast bragte af Dage.
Af de fremmede Ting, som enten for at efterlig

ne Franskmanden eller for at give Brændeviinet An
seelse af mere Styrke, ere for den srerste Deel ffa-

deltge, naar de sættes paa eller destilleres med Brændeviinet.

Nogen Nytte kunde de Ting vel nlvejebrin-

ge, som baade have en lægende Krast og tillige ere siyrkcnde, saasom Malurt, Gentian, Chinabark, Nellikcroed o. s. v., men de, som have en stærk og flygtig
Olie ved sig, saasom Kommen, Psmmerantz, Ene-

bær, Kancel, Kardamome, Muffat, Nelliker, men
fornemmelig Peber 0. s. v. give Vrcendeviinet ej alleue en Mrpere Smag, men hidse allesammen i en hoj

Grad, og ere altsaa disse Brændeviine Helbreden skadeligere end de enkelte uden TilsæLning.
Naar man vogter sig for disse hidsende Tilfæt-

Ninger, kan jeg ligesaalidet dadle den fornuftige Brug
af Brandeviinet, som jeg vil biefalde, at man drik-

E e 4
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ker sig fuld og gal, naar Personernes Legems Be
skaffenhed kan taale det.

Syvende Afdeling.
Statens Skade af Brcendeviinets Misbrug, i
Henseende kil de menneskelige Sygdommes
Forogelse og Folke ♦ Forringelsen i
Almindelighed.

JOet kunde synes, at Mennesket havde Aarsag til at
misunde alle de umælende Dyr den Lykke, at nyde en
bestandig Sundhed, imedens de leve, naar det vilde
betragte alle de Elendigheder og Sygdomme, hvoraf det
menneskelige Kion er plaget her i Livet; men det vilde
handle ubilligt, om det vilde skrive denne vigtige ForMel paa Naturens Regning, uden at see tilbage til
de Aarsager, som i Henseende til denne store Naturgave sætter de fleste Menneffer langt under Dyrene.
Indtil denne Time vandre alle Dyr, foruden MenneDne roligen ester den dem ved Skabningen engang
anviste Ledetraad, uden at forlange nogen bedre Skiebve, og opnaae deres Levnersmaal med en Sikkerhed,
der allene formedelst udvortes Tilfælde bliver forstyrret.
Hvorimod Menneffenes Utallige Plager, fornemmelig i
de samlede store SelMber, henrive Menneffene som
rn vedholdende Pest. Vore Lidenskaber og Umaadeligheder
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ligheder have ventelig for bestandig berevet os den kost
bareste Gave, som Skaberen strap Menkede enhver
Skabning ved dens Frembringelse; fra vores Barn
doms fsrste 2Ur, som vi græde os igiennem under
uvidende og selvkloge Opdrageres Hænder, see vi os
omringede af Smerter og Sygdomme, hvori Natu
ren har den mindste Deel, men til hvilke Menneffenes Lidenskaber og Udsvævelser fra de naturlige Love
have givet Anledning, og imod hvis Angreb Naturen
maae forsvare sig. Vilde man foretage sig fra alle
menneskelige Svagheder at fradrage de Sygdomme,
som have sit ferste Udspring fra Umaadeligheden, ffulde man beholde meget faa Sygdomme tilbage, der al
lene kunde ansees som en nodvendig Felge af vort Legems Forgiengelighed og det§ Bestemmelse i Naturen.

Man forestille sig det mandigste Folk, hvis Sundhed maatte være saa fuldkommen som de forske Vtenneskers, der levede ligesom Dyrene af de mest enkelte
Spiser og Drikkevare, og kiendte lidet eller intet til
de sædelige og naturlige onde Ting; man antage tiU
lige, at dette sunde Folk blev forledet ved ondeExempler til at afvige fra denne naturlige Levemaade, og
at omvexle den med et almindeligt og vedvarende Fraadr
serie og Fylderie, da vilde man inden en kort Tid sce
denne Folkeart at svækkes i alle Henseender og at forandre de beste Anlæg til de værste. Man har feet de
sterfte og mægtigste Riger at være deres Undergang
paa det ncermeste, naar Overdaadighed , Fraadserie
og Fylderie ere stegne til det hojeste. Aaarsagen her
til ligger ej faam eget i Giernmgen selv, som i de onde
Ee 5
Folger
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Folger, hvilke den drager efter sig.

Legemets og Sie-

lens Svækkelse cre uudeblivelige Folge-Svende, og Uorden i Tingenes Forretninger ledsage dem.
Herved
siyrtes hele Riger tilbage til sit forrige intet, og Landserobrernes Ssnner blive giorte til Lagernes elendig-

sie Slaver.
Naturen viser en Enkelthed overalt, og straf-

fer dem, som ved Kunsten ville sogc at vige langt fra
dens bestemte Love.

De fsrste Mennesker have læn

ge maattct siukke deres Torst ved det bare Vand , fe-

rend det er faldet dem ind af Planternes forffiellige
Deele at tilberede sig de giærcnde Drikke:
, Most,
Viin; og det varede endnu længer inden Br«ndeviinet blev opfundet.
Ganen, som da allerede længe var
pirret af Al, Viin og Spisernes ForMellighcd,
fandt nu en storre Vellyst ved BrændeviinetS i (tørre
Grad pirrende og oplivende Kraft.
Denne Væds?e,

som for sig selv betragtet er et Lægemiddel og derfor ej
som de ovrige tynde Drikkevare kan nydes i Overfledighed, fandt Behag overalt, sneeg sig ind hos alle Folkeflag, som smagte det, men udbredde tillige overalt
sine giftige Egenffaber.
Spaniernes Grusomheden

opofrede en urnaadelig Mængde Menneffer i det sydliqe Amerika ved deres Sværd og Hunde, og i det
nordlige var Brændeviiner Europæernes hemmelige
Middel til at udmatte og esterhaanden at udrydde det

vilde Folkestag, som var frygteligt og mægtigt. Dette
vilde Folk, som er begavet med de folsomsre Tunger, og
aldrig have kiendt anden Drik end det bare Vand,

ja hos hvilke det ftrst tilbragte Bromdeviin maae have

,

virket
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virket i Halsen som ct gloende Kul, nikkede Europæ
erne Biefald til, og syntes at skatte sig lykkeligt ved

cit kunde bortbytte sin Friehed for saadan en guddommslig Drik.
Selv Hovedmandene for de cmrerikanste Vilde, fole disse Drikkes ulyksalige Folger, og bede
Europæerne, ej at b vin 3 c nicer af der brændte Vand

tit deres Folk,

efterdi de ojenfynligen see, at de ved
Brugen af denne elffcde Gist formindffes og blive Ud
ryddede b).

ropa.

Hvad der er skect i Amerika, (Feer daglig i Eu
I det foregaaende har jeg vrist Brændcviinets

store Skadelighed paa Drankerne ftlv, hvilket af en
sior Mængde Læger er bemærket og eenZstemmig bevid-

nct. Naar man eftertanker ej allene den store Mcengde
asBrændeviinsdrikkere, men endog af dem, som virkeligen misbruge Bræudeviiner t Staten, maae man da ej
troe, at en gruesom Hob Menneffer Ldelæggc sig ftlv,
og at dette Selvmord er at ansee som en bestandig Pest
for alle Stater, hvor denne Drik har faaet Indpas.
Hvorvidt denne (Sætning er sand ville vi i det følgende
foretage os at prove, og vi ville da see ar saadant indtræffer meest i de store Stæder, hvor herforuden sted

se ere mangfoldige Aarsager, der ssrogeDodeligheden.
Til disse Aarsager, for dog at nævne dem,
kan man fornemmelig hcnfore: 1) Hos de Fornemme

Overstodighedcn og Pppigheden i Mad og Drikke, for-

nemme-

b) Zimmermann von der Niche. S. Zv6.
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nemmelig de store og sildige Aftens - Maaltider, hvor
ved Legemet bliver opfyldt med usunde Vædder og

svækket ved ben bestandige Ledighed.

2) Hos de fat-

tige og ringe Nærings-Sorrig og daglige Bekymrin-

ger i Huus-Sagerne.

3) Jndvaanernes sterre Sam-

menpakning i Husene og Mangel paa en renere og frie
re Luft, der fo ederves i Husene afMenneffenes og Dy-

renes Uddunstninger, og udenfor af den tykkere Luft

af Ildstedernes Damp.

4)

An stikkende og smit

somme Syger, der lettere her end paa Landet udbrede sig.

5)

De nyefodde Borns store medfodde

Svækkelse, der foraarsaager atT% Deele i Alminde-

lighcd i det forste Aar blive henrykkede af dem, der aar-

ligen bortdee, da af 10000 bortdse 3000 og un
dertiden lan u derover.

Aarsagcn hertil findes usejl-

barlig decls i begge Forældrenes stsrre Svaghed, der
ej kunde avle stærke Born, deels i de mange Ammer,
der baade omgaaeS fkiodeslos med de fremmede Bsrn,

og miste deres egne formedelst Udsætninger,

deels i

den store Mængde af flette og liderlige Forældre, der

forsemme deres egen og Bsrnenes Helbred.

6) Op-

dragelsens Forsinelse, ved hvilken Bornene hverken ny-

de tilstrækkelige« den rene frie Luft, ej heller den tilborliqe Bevægelse;

disse blive alrsaa svage Mennesker,

der ved de tidlig begyndte Vellysters Nydelser visne i
den blomstrende Alder, blive krafteslose, og forege der

ved Aarsagcn til en tidlig Dod; mange af disse faae
ingen Bsrn og de faa, som frembringes, ere Forældre
nes udtrykke Billeder baade i Legemers Svaghed og LivetS Korthed.

Disse

1
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Disse ere Aarsager nok til en storre Dodelighed
i Slæderne fremfor paa Landet, mange flere vil jeg
lade være urørte for at undgaae Vidtlostighed.
Men

af alle disse Aarsager bliver ingen storre, end de stærke
Drikkes Misbrug, nemlig af Viin, Brændeviin og

Punsch , Der af Lægemidler blive forvandlede til dr«bende Gifte.
At denne Beffyldning mod Brcende-

viinet er grundet, er upaatvivleligen bcviist og lagt
for Dagen ved de forhen anforte Beviser.
London,
Stockholm og Petersborg, have heri overgaaet alle
andre Byer.
I Kiobenhavn drikkes meget Brænde
viin, men om denne Bye i Hensigt til den deraf fly
dende Skade,

viger eller overgaaer disse benævnte

Byer, har hidtil været ubekiendt.

En tilgivelig Nys-

gierrighed har drevet mig til at gisre adskillige Bereg

ninger over de Fedte 03 Dode, saavidt vore i mange
Maader ufuldkomne Tabeller have tilstæder det.
En

Mangel er det i vore Dodslisier at man ej finder som
paa andre Steder de Dode anførte i mindre Afdeelinger efter Aarene, fornemmelig i den spædeste Alder,
da den storfte Mængde doer.
Man kunde da nejere
bemærke Antallets Til - 03 Aftage!se, indtil de una
turlige Aarsager gier en unaturlig Vending i Forsgel-

sen.

I Almindelighed ansores alk Bern fra o til

1 o Aar, da de burde ansættes fra i til 2, fra 2 —
3; 3—5; 5—10; i o—15; 15 — 20; 20
—2 5 og saa fremdeles; at man hvert zteAcrrkunde

see den i det Tidsrum afdode Mængde og tiende Forffiellen desto bedre.

Fode
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Fede - og Dode - Lifter over Bornholm findes

aldrig i vore offentlige Tidender, hvilket meget var at
enffe, da man kan have den Formodning at dette tv
der Land er af alle meest frugtbart.
Nogle Aars Op
tegnelser har jeg fundet ved adffillige Lejligheder,
og sammenlignet Kisbenhavn med disse og andre By

er hvor Dødeligheden er mindre, for nogenledes at kun-

de opklare denne Sag.
Dog kan jeg ej fremsætte disse mine Beregninger med nogen mathemaW Vis

hed, srden samme ikkun eve tagne for er eneste Aar,
nemlig for Aaret 1785, hvilket karr ansees for er af
Mellemanrene i Henseende til Dodeligheden, da ingen
Omgangs-Syger uden Kopperne allene fandt Sted.

At giore flere Aars Sammenregninger, som for at opnaae dens Vished, kunde behoves, har Tiden ikke til?

ladt mig, hvorfor mine eve ikkuns at ansee font en tv
ben Prsve.
Til andre, der have mere Lejlighed til at
beregne vore Rigers Ballance mellem Fsde og Dode,
maae jeg altsaa overlade dette Arbejde, der i sig selv
kan vcrre roesvcrrdtgt og scerdeles nyttigt for Stats

manden.
For at overbevises om at Kiobenhavn, ved at
Mage i Folkemængde, Pppighed og de stærke Drikkes
Misbrug, tillige har tabt en urroelig Mængde Menne
sket, vil jeg i det folgende udlede diffe Drikkes Skade

lighed.
1) Af de DsdeZ store Antal nu omstunder
fremfor i de forbigangne Tider.
2) Af den storre
Dsdeliqhed i Kisbstæderne fremfor paa Landet.
3)

Af Kiennems ulige Dedsfalde efter deres lige Alder
mellem sig selv i KiobenhavrU

4) Af de Kioben-
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Fodte og Dode i Kiobenhavn, fra Aaret 1672 til 1785.
A ar
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F o lk e m æ n g d e n rn e ste n 6 4 ,0 0 0

Folkemængden, omtrent 50,000

AnlilKtkning:

Mellemtallet af de Dsdes Antal multipliceret med 28, viser Folkemcengden.

afvige nurrkelig fra de svrige,

regieret-

De med Stierner betegnede Aar,

og derfor ere at anser for epidemiffe, da cn eller anden Omgangs. Syge har
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1780
1781
1782
1783
1784
1785

A lt: 1 0

Dode-

1 6 7 1 2 5 '8 6 4 0 2

M e llc m ta lle t :

fle re
D ode-

fle re
F ø d te .

56

292
292

-

24

138
362

•
-

756
1422
n8
220

•

1 -

I

531
-

1

1887

1 3 0 L -2 9 O J

Statens Skade af VrandeviLnets :c. 447
havnffe Dode-Lifters Sammenligning med andre store
Byer.
5) Af visse Sygdommes Forogelse 03 stsrre Mængde der fornemmelig have deres Udspring fra

Fylderiet.
11)en Henseende har jeg samlet den iste Tar
belle, der indeholder en Fortegnelse paa Fede ogDode fra 1672 til 17 8 5.

Man seer heraf, at fra

1672 til Enden af det forrige Aarhundrede i alt 2 5
Aar, Z »beregnede, som ej kunde faaes, havedeFsdLeS Antal overgaaet de DsdeS i De 14 2!ar, oz de Do
ves overgaaet de Fedes i 11 Aar, faa at der i alt i

disse 2 s Aar ikkunS haver vceret 1 6 8 flere dsde end
fode, der nuomstunder,anftes foren Sieldcnbed i de

store Slæder, og er stærkt Beviis paa vore Forscedres

tarvelige Levcmaade.
I den ftrste fierde Deel af indeværende Aarhus

drede, nemlig fra 1 700 til 172 5 mangle vi Efter
retning for endeel Aar om de Fodtes og Dodes Antal,
som ingensteds har været at finde.
Beregningerne
for denne fierde Deel blive crltsaa manglende.
I Aa-

ret 1711 indfaldt Pesten, som næsten bortranede L

Deel af Indbyggerne.

Dette Aar som ualmindeligt

kan heller ikke komme i Betragtning.

Men vil man

sammenligne de FsdteS og Dsdes Antal for de ovrige
i o Aar, som haves optegnet paa samme Tabelle, sees,
at Kisbenhavn indtil Aaret 1725 har vceret meget

frugtbart, da det i disse ro Aar har havt 3696 flere

Fodre end Dode.
Derimod

Horer til Side 447.

a b e l l e.
over

vn, fra Aaret
Fedte Dode.
Aar
1672 1419 1030
J673 1351 1119
1674 1347 1165
1675 1267 1700
1676 1248 2617*
1677 1313 4207O
1678 1616 1686
1679 1426 1938
1680 1722 1725
1681 1904 1513
1682 184° 1381
1683 2040 IZ94
1684
1685 1919 1563
1686 1875 1237
1687 2096 1340
1688 2175 1371
1689 1985 3090$
1690
1691 2077 1650
1692 1849 1711
1693 1929 2056
1694 1913 1973
1695 2118 1313
1696 2176 1762
-697 I95 7 2099
1698 1584 2074
1699
Alt: 25 I44546I44714
Mellemtallet:

1781

1788

1

flere
Fedte-

--------- ——

Aar

1726
1727
1728
1729
173c
173‘
1732
1733
1734
173s
1736

389
232
182

-

3

391
459
646 )

1737
1738
1739
174c
1741
1742
1743
1744
1745

356
636
756
804

-

427
138

•

1746
1747
1748
I74S
175c

805
414 2
•

1•

-

|

?((t‘

5

Mellemtaklet:

.6

Zolkemæn

265I

Folkemængden, omtrent 50,000

Anmærkning:

Mrm«ngden.

De med

nfviniffe, da en eller ani

regi«

Statens Skade af Vrcmdeviiliets rc. 447
havnffe Dode-Listers Sammenligning-med andre store
5) Af visse Sygdommes Forogelse 0.3 stsr-

Byer.

re Mængde der fornemmelig have deres Udspring fra

Fylderiet.
I Den Henseende har jeg samlet den iste Ta-

belle, der indeholder en Fortegnelse paa Fode ogDo-

de fra 1672 til 1785-

Man seer heraf, at fra

i 6 7 2 til Enden af det forrige Aarhundrede i alt 2 5
Aar,

3 uberegnede, som ej kunde faaes, havedeFsd-

LeS Antal overgaaet deDsdeS i de 14 Aar, oz de Dsdes overgaaet de Fodes i 11 Aar, saa at deri alri
disse 2 5 Aar ikkunS haver været 1 6 8 flere dsde end
fede, %er nuomstunder, ansceS for en Sieldenbed i de

siore Stader, og et stcerk! Beviis paa vore Forfcrdres
tarvelige Lcvemaadc.
I den fsrsie fierde Dee! af indeværende Aarhus

Vrede, nemlig fra 1 700 ti( 1725 mangle vi Efter

retning for endeel Aar om de Fodres og '-OodeS Antal,
som ingensteds har været at finde.
Beregningerne
for denne fierde Deel blive alrsaa manglende.
I An
ret 1711 indfaldt Pesten, som næsten bortranede f

Deel af Indbyggerne.

Dette Aar soar ualmindeligt

kan heller ikke komme i Betragtning.

Men vil man

sammenligne de Frdtes og Dodes Antal for de ovrige
1 o Aar, som haves optegnet paa samme Tabelle, sees,
at Kisbenhavn indtil Aarct 17 2 5
tne(jct
frugtbart, da det i disse 1 o s2tåv ^ar ^avt Z 69 6 slere

Fodte end Dode.
Derimod

448

Syvende Afdeling.

Derimod fra Aaret i 7 2 6 ti( 1750, som den
anden Fierdedeel af vores Aarhundrede,

har Sagen

taget en anden Vending.
Fra denne benævnte Tid
have de Fodres Antal allene i 5 Aar overgaaet de Dsdes, og i alle 2 5 Aar ere 9062 flere dsde end fodte,
saa at Staden aarlig har tabt 362 Mennesker. Fabriker, Handel og Sejlads har siden den Tid meget

tiltaget, og med disse Folkemængden, hvormed stedse
folger Pppighed, Sviir og Uordener, der drager en
storre Dodelighed efter sig.

Brændeviinets Misbrug

har ogsaa ved denne Tid indsneget sig, der ej lidet har
foroget Dødeligheden.

Dog have i denne Tid ind-

fundet sig 7 Omgangs-Syger, som ej lidet have forsget

de Dodes Antal.

Disse ere med Stierner betegnede.

Dette tilvoxende Antal af Dode har umaadeligen tiltaget i den trcdie Fierdedeel af dette Aarhundrede, nemlig fra 1 7 51 til 1775, og Frugtbarheden
meget aftaget.

De FodteS Antal bar kun i 3 Aar

overgaaet de Dodes, de ovrige 2 3 Aar have alle væ
ret meget dræbende for Staden, som i den Tid over
de Fodtes Antal har tabt 19277 Indbyggere. Otte

Omgangs-Syger sindes vel i denne Tids-Regning at
have indfundet ftg, men de have dog ej været saa overmaade store og farlige, at de kunde foraarsage saa be
tydelig en Afgivt c.f Menneffer, hertil maae altsaa
være de samme virkende Aarsager.
De sidste forlobne 1 o Aar fra 1776 til 178 5,
fom Begyndelsen til dcn sierde og sidste Fierdedeel af

indeværende Aarhundrede, have derimod været over

ordentlig
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ordentlig sunde , naar man allene undtager Aaret
1782, da den almindelige Hostesyge indfandt sig,

der borttog mange gamle og svage Folk. Der ere i disse i o Aar endnu kun dode 1 8 87 over de Fodres An

tal , men saavant bliver neppe at anste som et Beviis
paa vor siorre Tarvelighed og Maadelighed, hvortil

vi endnu ikke have giort uden meget svage Skridt.

J Henseende til Fsdslerne, da have samme i
det forrige Aarhundrede meget nærmer sig den natur
lige Orden i Henseende ril Dødsfaldene, som i de gode
Aar ere til hine som i O til i g.
Af Mellemtallene
sees, at Kiobenhavn iden Tid ikke aarlig har tabt
flere end 8 Mennesker, og i Begyndelsen af indevæ
rende Aarhundrede, har det af de Fodte aarlig havt
et Overskud af 147 Mcnneffer,

hvorimod samme

Mellemtal ved Aarer 1775 forholder sig som 17
til 1 3.

Efter den naturligste Beregning burde i Aaret
1785 været fodle 4595, men der ere ikke fedte
uden ZOO4, fha man heraf seer, at Kisbenhavn li-

gesaa lidt, som andre store Byer, frembringer det fuld
stændige Antal af Born.

Af samme Tabelle, kiendes tillige Folkemæng
dens store og ncestcn dobbelte Forogelse i vores AarHundrede, da samme i Enden af der forrige, ej var
nicer end 50000 Menneffer, der nu er over 94000.

4de Bind.

Ff

450

Syvende Afdeling.

Af den 2den Tabelle, tiendes Forholdet efter

Alderen imellem de Dsde i Kisbenhavn og paa Lan-,
det.
Intet Forhold kan være mere nøjagtigt end
deres som leve et enkelt og naturligt Liv, man finder
her igiennem alle Aldere den allerstorste Overeensstemmelse; hverken Himmelegnene eller nye Nærmgsmidler synes at have Indflydelse paa Forholdet af dem

som dse efter Aldecen.

Levemanden allene,

Livets

moralske Omstcendigheder, Lasten og Dyden, ct ma
geligt Levner og Arbejdsomhed, foraarsage cn ikke li

den Forskiel mellem de doende paa Landet og i de store
Stader c).
Saaledes doer paa Landet en af 42 el
ler 43 levende, i blandede Aar, cn af 38 eller efter beggesMellemtal en af 40; i smaae Slæder over
gives Dsden en af 32; i de store, faafom: Kiobcn-

havn, Berlin, cn af 2 8 ; i de storste Byer, saasom : Rom, London, doer cn af 24 til 2 5
d).
Efter denne Tabelle, kommer Antallet af de i

Aarct 1785 dode Born i Kiebenhavn, fra o ri( ro
Aar meget neje overeenZ mcd Sussmilchs Tabelle

No. 5, da derimod den for Siellcmds Stift, langt

overstiger begge disse.

Aarsagen hertil synes fornem;

melig at liage i en mere sf'iodeslss Omgang 03 fletteve
Ple^e paa Landet, fornemmelig idet forste Aar, siden
der dog efter dcn sædvanlige Orden, i Almindelighed

dse flere Vern i Slæderne end paa Landet.
Fra det
i i te li! 20de Aar er Overensstemmelsen temmelig
nøje; paa de landlige Tabeller, vox er aarlig de Do
des

cl Srlssunlch Gsttl. Ordnung, 2 Th- S. 287d) Id. M, i Th. S- 9- •

Henhore,' til Side 450

2den L a b e l l e.
Af 1000 ere dode i
Kjsbene
havn.

Fra
—
—
—
—
—
—
—
—

0 til
II
21
zr
41
51
61
71
8r

—
—
—
—
—
—
—
—

is Aak # «
20
30
40
50
60
70
80
90

—
—
—
—
—
—
—
—

♦ »
» •
- #
« # * - .
. t

— 91 — 100 — r
Fra 100 og derover »

«
,

Alt;

429,99
36,78
■ 77>2 3
108,91
104, 1
96,18
67,04
53-47
22,63
Z,ll
0,56

SjellandS
Stift.

480,83
39/59
<53,97
66,13
82,13
100,45
80,73
37/73
5,28
o,

Paa Landet

ester
Sassmilch')

430,
49,
4956.
6z.
82.
HZ.
10246I O.

11000 » I loco # I looo -

•) GSttl- Ordnung, 2 Th, S« Zo6.
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des Antal langsomt indril der 70 Aar, da det er hojesl;
derefter aftager det næsten efter det naturlige Forhold;

men anderledes forholder det sig paa den Kiobenhavnst'e Tabelle.

Alder,

Fra det 2 o til 3 o Aar udi den bests

gisres et Spring til nicer end det dobbelte

Antal af de Dode, og indtil det 40 Aar er Antallet

siorft,

som nogenledes vedbliver indril det 50.

I

de følgende Aar par Antallet af de Dode næsten insert
Overensstemmelse med den naturlige Orden, hvilket
er en naturlig Folge af de forsie Aars Uordener,
Naar Menneskenes Leve-Traad overffic^res fad

meget tidlig, naar de fleste Menneffer i en Bye, som
ester Naturens Orden kunde leve til 70 og 8 O Aak,

doe imellem det 2 o og 5 o Aar, som er Menneffers
befte Alder, maae Ver ufejlbarlig findes en eller flere
Aarsager som forkorte Livet.

Af det soregaaende ha

ve vi seet, at de Dodes Antal tilligemed Stadens
Tilvext, har forøget sig i dette Aarhlmdrede; vi vidc ogsaa, ar Vellevnet, Pppiahed i Mad 03 Drikke

have mangfoldig tiltaget, og at BrændeviinetS MiSbruq, fornemmelig i dette Aarhmwrede, har Lndsne-

get og udbreder sig umaadelig blandt Almuen, hvor
af en stor Mængde nu cr hengiven til Svur, Fylde-

rie og andre dermed folaende Lasker, der for Tiden

bewve disse Mennesker Livet i den best c Alder«
De stsrste W'svKvelser i stærke Drikke, 01 de

deraf siydende Uordener, sindes mcest hos Mandrion-

net.

Det er derfor man bemærker Raderne af begge

Kron paa den 3 Tabelle faa forMelligc fra hinanden^
F f 2
'
2nd-

452

Syvende Afdeling.

Indtil det 2 o Aar er Forholdet mellem begge
Kion saa naturligt som del findes overalt. Af Mandkionnet fedes stedse siere end af QvLndekiennet,. dersor doe ogsaa flere af det før fte end af det sidste Kion.
Forholdet er som 27 til 2 5, imod det 2 o Aar ere
af 1000 Born de halvebortdode, og der findes da
et li>,e Antal as begge Kion. Det er derfor, at der
paa faa n?:r ere ved den Alder ligesaamange dode af
det ene som af det andet Kion. Naar begge Kion i
den felgende Tid forte et Liv og Levnet, somi alleMaader uden Undtagelse var et og det samme, burde naturligviis ikke siere Personer doe af Mandkiennet cnd
af Qvindekionnet, dog har Qvindckionnct gicnnem
alle Livets Tids-Regninger en længere Levetid, men
denne Forffiel er ikke saa stor, at dcn kan falde saa
stærk i ,Øin:ne som dcn, man seer paa benævnte zdie
Tabe!; thi fra det 2 1 til 3 o Aar gier Døden et
Spring og borttager 2 o flere af Mandkiennet end af
Kvindekønnet, og atter mellem det 30 og 40 Aar
2 8. Fra det 20 til 42 Aar i den beste Alder, cre
4 8 flere bortrykkede af Mandkiennet end af Qvindekisnnet. Imellem det 40 og 50 Aar doer det siorsie Antal, og inden dette sidste opnaacs, ere de fleste
dode, saa at Drankerne sielden overstige denne Alder.
Fremdeles overstige de Dode af Mandkiennet aarlig
det andet Kion indtil det 60 Aar, og Antallet for
mindskes fra det 40 Aar. Derimod holder Qvindekiennels Tabelle en storre Jevnhed ved at stige og
falde, og det opnaaer gienttmi alle Tids-Alderne en
længere Levetid.
Paa

Henhsree til Side 453»

4de T a b e l l e.
Af hvert looo ere bode i
Paa
Landet.

Alder:
Fra O Lil
io Aar - "— I I - 20 — - —- 21 ZO
w 3i - 40 — - —- 4 I $0—65
— 51 - 60 — - —• 61 - *7 0 **— s — 71« 80 —E. s — 81 - 90 — - — 91 S 100 — - over loobe - - - ?
W:

430
49
49
56
63
82
113
102
46
10
;

5

I Bres.
Geneve. Wien. I lau.

371
55
63
48
69
55
103
XII

100
10
;

S

478
38
0
68
83
98
<-r
60
23
5
;

£

486
39
56
72
80
83
87
72
33
2
•S 5

Berlin Paris.

520
26
79
86
74
80
63
49
18
5
s -

510
40
6i
74
7i
74
79
67
2I

- -

3

Stock
Braun
schweig. 1 kondom holm.

482
34
75
73
85
86
81
54
25
5
§

;

484
30
78
95
98
80
63
45
2Z
4
5 f

KisLenhavn.

Petersborg.

458 429,99 443,56
46 36,78 39,54
107 77,2 3 128,19
108 108,91 140,94
75 104, 1 86,74
64 96,r8 59,63
68 67,04 49,11
§0 53,47 34,12
19 22,63 TZ/39
Z,1L
5
* i
1,27
0,56

. lOOOj 1000 1000 iooo| I ooo| I 000 IOOO 1000 IOOO

1000

IOOO
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Paa Landet forholder der sig anderledes.

For at kunne sammenligne Kiobenhavns Dodr-

Liste med andre sløre Byers, og deraf at kunne udlede,
hvor stor Dødeligheden er hos os, vil jeg sælte snm-

me jevnstdes ved andre, i den Henseende tiener den
4de Tabelle, føn: viser det, som man ikke ssulde for
mode, at Krobenhavn herudi nærmer slg til dcn store
Bye London.
Jeg har samlet disse Byer efter DodelighedS-Graden og de Dsdcs forffiellige Aldere, 03
fat Landet forsi, at Forskiellcn desto lettere kan kiendes.

Iblandt hver 1000 Dcde har imellem 20
og 40 Aar.
Naturen efter si- Lob: 1 1 3

Geneve

-

Vien Vreslau

-

Paris

-

r
s

S

Braunschweig
Berlin
-

5
f

London
Kisbenhavn

S

Stockholm

<

Petersburg

-

-

111
124
128

-

r35
148

'
'
;

1 6s
i?3
I 76,1 4
215
268,13

Af hvert 1000 Dode, har mellem 20

Geneve
Leipzig
Paris -

og 5 O Aar.
- - 180

-

F f

3

18 5
206
Vien

Henhsree til Side 453

4de

Af hv
Paa 1 Geneve.!
Wi
!
1 Landet.

Alder:
O
1I
2I
3i
41
Si
6i
7i
81
• 9i
over

til
-

10
2O
zo
40
50

Aar
—
—
—
---

- -

60 —-

7o --80 —
90 ——
- 100 —
iooi)e - -

- - - -

- -

* 5
- - -

Alt:

430
49
49
56
63
82
113

102
46
10

4

371
55
63
48
69
55
103

111
100
10

■

1 * 2

11000 ,1000 |10

Statens Skade afBramdeviinels:c. 453
Paa Landet forholder det sig anderledes.

For at kunne sammenligne Kiobenhavns DodsListe med andre sløre Byers, og deraf at kunne udlede,
hvor stor Dede lighed en er hos os, vil jeg sætte sam-

me j evn sid es ved andre, i den Henseende tiener den
4de Tabelle, som viser Det, som man ikke ffulde for
mode, at Kisbenhavn herudi nærmer sig til den store
Bye London.
Jeg har samlet disse Byer ester Døde
ligheds-Graden og de Dsdcs forffiellige Aldere, 03
sat Landet forst, at Forffiellen desto lettere kan kiendcs.
Iblandt hver 1000 Dode har imellem 20

og 40 Aar.

Naturen efter sit Lob:
Geneve

-

-

Vien Vreslau
Paris
Braunschweig Berlin
London
Kiebenhavn
-

11 3

-

1 । 1

-

12 4
12 8

-

i Z 5
148
165
i? 3
176,14

-

Stockholm

-

-

215

Petersburg

-

-

268,13

As hvert 1000 Dode, har mellem 20

Geneve

og 50 Aar.
180

Leipzig

-

s

-

Paris -

Ff

3

i 8 S
206

Vien

454

Sydende Afdeling.
Vien x -

-

-

-

207

Breslau

-

-

208

Berlin

'
;
5

'
'
?

233
238
270

-

-

290,15

-

-

290

-

-

355,87

Brauyschweig
-

London
Kiobenhavn
Stockholm
Petersburg

at Kisbenhavns Dodslisie

Heraf erfares,
ej allene er lige,

•

men endog ooergaaer den London-

ffe 03 nærmer sig dcu Slsckholmffe, over hvis stort?

Dødelighed, Susstnilch har undret sig, havde han
feet den Petersbnrgiffe fo;u Schlozer e) har bekiendtgiort os, hvad vilde han da vel siged

Vil man i Tabellerne tage en hojere Alder, bli
ver Udsiaget det samme.
Iblandt hver 1000 Dohe, har imellem 20 og 6 0 Aar:

Geneve

-

-

Paris
Vien

-

-

iVreslau Berlin
Braunschweig

$ ■

f

23S

i

-

#

-

275
2 82

29 *

-

f

-

»

309

-

-

323

350
354

London
btvckholm

-

s

-

--

-

Kisbenhavn

-

' -

-

385

Petersburg

-

r

?

4*3

Hev

e) Von der Unschådlichk. der Pogien in Rusland, mid von
Ruslands BevLlkel'ttNg.
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Jpcv overstiger

K isbenhavn baade

S tockholm 03 næ rm er sig til P etersborg.

Ldndsn og
D a ^u ss-

rnilch sam m enlignede de Londonfbc Tabeller m ed de an-

dre S læ d ers ,

giorde han derved denne A nm æ rkning:

» U dsvæ velses - A arene,

” c ve de,

eller dc fra det 2 0 til 6 0 ',

hvor London m ecsr afviger fra de andre S tce-

" der i H enseende til de D o d e ,

efterdi U dsvæ vningcr-

” ne ikke ere saa store paa andre
ved den S tockholm fl'c T a be lle ,

folgende M a nd e :

S lid e r. "

M en

yttrer han

sig paa

" I S tockholm er A ntallet af de

v) D ode, fra 2 0 til 4 0 A a r, m eget stsrre end i Lon" don selv ,

paa hvilket sidste S te d S kibsfarten dog

” er sangt stsrre,

derfor kunde heller ej faam ange dee

” der efter det 4 0 2 lar jo nt 1 andre S læ d e r ,

91 G eneral - fo rho lde t viser.

” undersøge ,

om dette er

" V a r det forste,

3) dom m ens ,

hvilket

M u m aatte m an videre
noget bestandigt eller ej.

rnaatte det væ re et T egn,

at U ng-

og m aaffee S kibsfolkets og den gem ene

” M a n ds U dsvæ vninger cve der storre end andenskeds.

" I den overflødige
9 kolde E g n ,

B rug af stæ rke D rikke i denne

m aae m an vel altsaa sogc H ovcd-A arsa-

den store D odelighed fra det 2 2 ril 4 0 W . ”

» g en

M o n denne gode M a n d ej har truffet den rette

A arsag?
h a vn ?

lem det

og kunde vi vel finde nogen (tørre i K iobenO m P etersburg,

siger S chlozer f):

1 5 A a r og det 6 5 ,

M andspersoner,

f) 1. c. S- 29.

dede i eet 2lar 1 1 0 5

nam rligvLis burde
F f

4

Im e l

ej fiere dee end
470,

Syvende Afdeling.

456

470, hvilken Pest har da bortranet de ovrige 6z 5 ?
— Brændeviinet.

Der blive altsaa ikkuns faa tilbage, som opnaae en hej Alder, thi da Doden bortrykker saamange

i de es blomstrende Alder, maae dens Host i den sil
dige Alder blive liden.
Af 1000 Dode gamle Mcend, som ere dode

fra 7 O Aar og derover, har
Geneve

-

Breslau

-

-

-

22 1

-

-

107

Vicn Paris Braunschweig
Kiobenhavn
Stockholm London
Berlin
-

,
-

-

IOO

Petersburg

-

-

-

88

84

79,77
74
72

72
52,19

Er denne store Dsdelighed i Kisbenhavn, der

nærmer sig til den i de store Slæder, hvor Dsden i

den beste Alder bortraner de fleste, er denne Dodelighed, siger jeg, en Gierning af Naturen ? Nej! den
kan umuelig andet cnd have sin Grund i stærke og unatrrrlige Llarsager.
Denne Dodeltghed begynder i
en Alder, da Leve-Kræfterne ikke kunde forringes.
Ligesom Tallene begynde i Petersburg at stige fra det
16 Aar Z),

begynde de hos os og de andre store

Byer
g) SchlWr 1. c. S- 9-

WWW
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5 tc T a b e l l e.
Af looo Dsde i Kjobenhavn.
f

Ere dsde af Slag, mcest Bsrn

194,9k

-

Tandsygdom

$:et

23,20

i

site

120,79

Kopper

-

Mæslinger -

-

-9,62

-

Veneriske Sygdomme -

-

1,41

Vandsot
esset
Hidsig Feber , - , «

Z5,o8
122,21

Udtæring

-

#

-

-

• 258,56

Barsel koner
sets
Kighoste
* s • #
»
Mavesyger - - * Slagflod
»si#«

10,7)
24,89
7,64
2,83

Råsene

-

»

r

s

-

1,70

Blodgang

<

5

#

<

#

o,57

Nervesygs

<

-

-

-

10,18

Gigt
« « * * * «
Gulsot og Skjorbug
< »
UdvorreS Skade • 1
Hastig Dsd
tete

8/49
2,26

6,22
6,79

Dsdfodte

3,1 r

-

-

-

-

-

Alderdom » » » 4 *
Derforuden ulykkelige Til-

55/44

fælde og uangivne Svagheder 93,35
ma»». »mw ■!»—
1000,00
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Byer fra det 2 o Aar; hvilket ej burde skee fsrend ved

det 30.
Levekræfterne holde en 2(rt af Ligevægt,
fra det io til det ZQ, 40 03 ;2 Aar, hoZ Land-

Folkene, de hverken stige eller falde meget, men blive omtrent i folgende Forhold:
49.
49.
56.
men de Kiobenhavnske Tabeller- sige:

63.

3 6.
77.
1 og.
104.
03 de Petersborgiske, hvortil vore nærme sig:
'
3 9*
128.
140.
8 6.
Hvilket Forhold mellem 49 og 77 ? hvilken Frastand
mellem 56 og i O8 , imellem 6 3 03 104? PeterSborgernes Antal stiger 10 2!ar for Kisbenhavnernes,
og tabe slg ligeledes 1 o Aar tidligere.

Dette ulige Forhold,

findes ligeledes,

naar

man sætter MandkiennetS og Qvindekionnets Lister
hos hinanden.

Rader:
Mandkisn:
Qvindekien:

Hvilken Forffiel sees ej i disse 2
19.
16.

43.
2 8*

6g.
4O.

5 5.
48.

Betragter man den 5 te Tabel, vil man iblandt

alle Sygdomme, Bornenes undtagen, finde den ftorsie Mængde under Navn af Udtærm f,

hidsig Feber

og Vandsot, tve Sygdomme, som oftest avles oz for
eges af stcerke og hidsende Drikke.

Af vore egne Tabeller hentes kun en ufuldkommen Oplysning, naar man vil beregne BrcendeviinetS Indflydelse paa de gicengse, Sygdomme; Syg-

F f 5

dom-
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dommene selv blive ofte urigtigen angivne af Folk,

som ej tiende dem.

Det blev derfor en af de nyttigste

Anordninger, som befalede: at alle udøvende Læger hos
enhver Syg, som dsde, efterlods en med deres Navn

Undertegnet Seddel, hvorpaa maatte tegnes, afhvrlken Sygdom den Syge var dod, og af hvilke Læger

han i sin Sygdom var betient.

Naar disse Sedler

bleve indleverede til vedkommende Sted, kunde man

erfare,

om nogen af den Mængde uberettigede Perso

ner, som paatage sig at helbredre Syge, uden ar ha

ve tilstrækkelige Indsigter i Lægekonsien,

men som

ogsaa af den Aarsag, desværre ustraffet, aarlig dræbe

mange Mennesker, havde blandet sig heri.

Nytten

heraf blev: at disse Fuskerier bleve paa en god Maa-

de hemmede,

og mange Borgeres Liv sparede,

at

de Syge faldt altene i de berettigede Lægers Hænder,
og at man ikke vilde saa ofte, som nu skeer, hore tale
om Forraadnelses Febre; da Adresse-Contoiret fersk
har giort Begyndelsen med ar optegne dem, oz vi om

de ældre Tider aldeles ingen Underretning have, men
af Sussmilch h) lære vi: At de Doendes Sygdomme

kunde inddeles i de bestandige, de aftagende og de
tiltagende.
Til de bestandige, Henregnes Bornenes Tand-

Sygdomme,

Vandsot,

hele Feber-Klasse.

Sidefting,

og næsten den

Til de astagende,

hvis Antal

nu ej er saa stort fom forhen, formedelst Læge- og
Haand-

b) I. c. 2 Th. @.412. §. 52s.
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Haandlæge - Videnskabernes Tilvcxt, henhsre BugBornenes Hoved-Sygdomme, Barftlsy-

smerter,

ger, utidige og uhiulpne Fsdseler.

De Sygdomme,

som tiltage bestandig formedelst Menneskenes egeti
Skyld, ere Slagsygdomme hos Born, Udtcering og

Lungesot, Slagfiod og Sovesyge.
Slag-Sygdommene ere fra Aar 1675 til 17 5 v
Dode til
2 50 ja indtil 2 8O og zoo, font er dobbelt fda mange.
Foruden det unge Mandkions, og Mcendenes

i London, stegne fra 1 3 9 af hvert io c o

Udsvævende Lyster,

udtomme Fyldener af pirrende

Spiser og stærke Drikke de legemlige Kræfter, deraf
komme svage Born, hvis Nerver ikke tilstrækkelig kun
de understøtte Legemets Bygning, hvorfor dette lige-

som en svag Spire strap fortorves og falder bort.
Man frækkes, naav

Denne Sag er af Vigtighed.

man af Londons Tabel seer, at iblandt en Sum af
25 ril 26000 Dode, findes 7 til 8000 Born,
som ere dvde af Slag, og som næsten udgiore
af
alle, da der forhen rinder en ordentligere og tarvelige
re Levemaade ikke dode mere end 4000 deraf.

Lon

don begraver altsaa narlig 3 til 4000 Born flere,
end der ffulde begraves, naar det var ligesaa dydigt
og ædrueligt som det er rigt og stort.
0! at dette dog kunne væve et klart Veviis paa Laster

nes og Fyldenets naturlige Straf. O! ar vore Tiders
Regenters maatte lære at kiende disse Statens Fjender.

I Kiobenhavn gaaer det ej meget bedre, dog er An
tallet af de dsde Bern for det beregnede Aar mindre
end
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enb i de fleste andre Byer, om dette er bestandigt hvert
Aar, maae flere Aars Sammenligninger asnore.
Imidlertid seer man, at en forffrækkelig Mængde
Bsrn borttages i den spædeste Alder i de store Stæder.
V.'d Udgangen af Aaret 1785, vare af .3004 nyesodte allerede 7 7 1 igien dode, nemlig 689 af Slag
03 82 for Tænders). Altsaa dode af alle de fodte
over cn fierde Deel, hvilket strider mob Naturens
Orden. Efter dennes Lob ffulle kun 237 af 1000
fMe doe i det forste Aar, nemlig 7 1 1, men i
Kiobenhavn dode 7 7 i. Mange af de udsatte Bern
doe vel formedelst en ffiodeSles Behandling, og dette
er Aarsag nok, ti! ar onffe en anden Opfostrings-An
stalt for disse Uffyldige end Udsættelsen.
Vil man
"samle Summerne af de i Aaret 1 78 S bortdode Bom
af Slag, Tænder, Kopper, Muslinger og Kighoste, bliver deres dlntal 1320, hvilket, lignet med
de Dodes, som var 3762 , bliver Forholdet ej som
i til g. Skulde saadant ofte træffe ind, vilde det
uden Tilstod fra andre Slæder, være siet bestilt med
Folkemængdens Tilvext i Kiobenhavn.
Disse ovenanførte Slutninger, blive bekræstede ved de tærende Sygdommes Tilvext. Hertil henfores de Sygdomme, som i Almindelighed kaldes
Svindsot, Lungesyge og Tæring.
Vi

i) Maassee her kan fradrages nogle faa, som cre dode i dette
Aar af Kopper. Men vore Tabeller ere for meget ufuld,
komne til at kunne give en gansse sikker Underretning

herom.
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Vi have af det foranførte feet, hvor stor Brændeviiners Egenffab er, til at fsrsioppe og forhærde
det menneslkelige LegemS faste Doele 03 til at fortykke
Denne Drik bliver derfor en af de stør
ste Aarsager til disse Sygdomme hos den almindelige
Mand.
Man maae ffrækkeS over at erfare, hvormeget denne det menneskelige KienS FiendeS Magt er

Vcrdfferne.

stegen i London i ovennævnte Tid, nemlig fra 160
til 2 OO ja 2 i z, 03 endnu synes stedse at stige.

Disse Tærings - Syger, synes ligeledes at have
mere tiltaget hos os, o z udgisre derfor det storste Anral af alle de evrige Sygdomme.
Efter de tærende
Syger, er Febrenes Mængde i alle Aar den storste,
og hertil giver de hidsende Drikke den stsrste Aarsag,

hvilke mange endog under Sygdommens rasende Hcede benene sig as; eller og forhen med de samme have

lagt Grunden dertil,

ved Legemets

Svækkelse og

Usundhed.
I London ere ligeledes Slagfloddene stegne fra
5 til 13 af 1000, ligesom Sovesygen, fra 4 til
, 2 ; alt af Leveordnens 03 Sædernes Fordærvelse.

Vore Forfcrdres Forssmmelse i at optegne de
DodeS Alder og Sygdoms-Art, soraarsager, at jeg
ej kan gisre nogen Sammenligning mellem de Londonffe og Kiebenhavnffe Dods-Lister,

viist om f

men er overbe-

at de samme Sygdomme ere stegne hos o§

ril et hojere Antal formedelst BrKNdeviinetS Misbrug,

Af
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Af den store Dedelighed i de store Stæder, kan
man gisre den Slutning, at store Stæder aldeles ikke
ere fordeelagtige for den menneskelige Slægt og Sta

terne.

Ester sikkre Beregninger,

udlader Suss

mil ch sig: w At ben hemmelige Skade, som Staten li-

" der af Stæderne, kan neftcn agres lige med dett
” Skade som Pesten anretter. " k).
Kan man nu vel drage den stærke og unaturlige
Aarsag i Tvivl, som for Tiden bomaner saa mange

Borgere, hvilke alle efter Naturens Lob, forft i den
fslgendc Tid skulde have foroget Dodslisierne? Kan

en Aarsag, som forsi begynder at virke efter vet 20
Aar, i Petersborg efter det i 5 de, som vedvarer ind-

til det 40 eller 5 o Aar, som viser sig stærkere hos
Mand - end Qvmdekionnet,
og som avler en si or
Mcmgde hidsige Febre og Udtæringer, af hvilke sidste
der lader til, at en færre Mænade forekommer hos os
end i Petersborg, kan saadan en Aarsag, siger jeg,

være andet end Bromdevimet? Jeg harSussmilch og

Schlozcr paa min Side, og troer Med dem, at Bromdeviinet cr den vigtigste Aarsag hertil.

Dets Mis-

brug er attsaa meget vdelæggende, og paaforer en alt
for tidlig Alderdorn og Dod, at man, som Linnæus
siger!): sielden ffcrl see dem, som misbruge de stær
ke, de destillerede Brættdeviin^ at opnaae $0 Aar.

Brændeviinets Virkninger maae ogsaa naturligviis

vcere

k) 1. c. i Th. S. 114.
1) 1. c. Vol. VI. pag. 196
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væve skadeligere i de kolde Lande end i de varmere,
formedelst de, allerede af Kulden foraarsagede tykkere
Vædsker og stivere Trævler, 03 det herforuden ne-op
hvor BrcendeviinetS Misbrug meest

er i disse Egne,

gaaer i Svang.

Kisbcnhavn,

De benævnte Slæder, London,

Stockholm og Petersborg,

gwe ojen-

synlige Beviser herfor.

Ottende AfdelingStatens Skade formedelst Brcrndevimets
Misbrug af StcrUderne.

^Hngen Drik har været Sundheden skadeligere end

Brcrndeviinet, og ingen forgiftigere for Legemet indril denne Dag, da det fornemmelig i de nordlige Provindscr, er blevet den almindelige Mands Mode-

Drik.

hsjre,

Tuscnde Borgere falde ved dens Brug til den
og tusende til den venstre Side.
Man seer

det, grues derfor, og dog vedbliver at indgyde det
sirsmmeviiS i Legemet, for at underholde en visM'-n-

terhcd i Sindet,

og Dssighed i Sandserne.

Skade, som Staten herved tilføjes, er ej ringe.

Den
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Da Statens Styrke og indvortes Rigdom bsr
beregnes efter Borgernes Mængde, er der stedse en
Fordeel, at have mange heraf.
Men ligesom det cr

nyttigt og nodvcndigt, at disse Borgere have en sund
Siel i et sundt Legeme, saa at enhver i sin Stand,
efter det han forstaacr, ej allcne kan vise siq arbejdsom
oz duelig, men endog ovnaae den af Skaberen besiemke Alder, er det ligel aa ffadcligt og usordeelagtigt

for Staten, naar biffe Lemmer henfalde til Fraadserie, Fylderie og Sviir, hvorved de paadrage sig sy
ge Legemer, forspilde Tiden og forkorte Livet.
Det er nu omstunder næsten kommet af Brug,

at Stats - og Adelsmandene drikke Brændeviin, da
Vrinsn er bleven mere almindelig en forhen, og endfkiont der vel kunde findes de Adellsmænd hist og her,
sornemmelig paa Landet, hvor de erc opdragne og have faaet Smag derpaa, som i Smug elffe denne Drik,
bliver do s ikke deres Arttal saa stort, at det ffulde ha

ve nogen vigtig 03 Uendelig Jnflydclse paa Staren,
da mange af dem leve, ligesom Sneglen, deres eget Liv
i deres egen Boelig, udcn at bekymre sig om Staten

eller at forlange nogen Indflydelse derpaa, hvortil de

oftest kunde have gyldige Aarsager.

Staten kan alt-

faa gierne undvære dem, og forunde dem denne indbildte Lyksalighed, at opfylde sine Lyster for at gaae
ind i Evigheden.

Almindeligere er denne Drik i Middelstanden.
Saa gavnligt det kan være i Krigen, at Officererne

saavelsom Soldaterne,

i koldt og fugtigt Vejrligt,
bruge
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bruge Brætideviinet til Maade 6g som lægedom, fad
skadelig er Misbvugett deraf for denne Stand, og ej
mindre for Staten, baade t Freds - og Krigs-Tider«
Formedelst en liden Lett/ der sielden er tilstrækkelig^
baade til at underholde deti, for den befalende Kri
ger , fa a novendig blevtte udvortes Reenlighed og 2hv
stændighed, saa og tillige at fyldestgiore Mavens ind
vortes Trang med gode og nærende Spises er hatt
ofte nedsaget til, at indffrænke sin huuslige OekonSmie, og at fordrive Hungeren, ligesom Soldaten,
paa den sparsommeligste Maade. ' Staaer han længe
i Stampe, dgLeNNeri ej foreges, bliver hatt ved Ti
dens Lcengde, vant til dettne Levemaade, hvsrved Ly
sten til denne Drik voxer, og Lastett Omfibet blivek
ham ril er nødvendigt Onde. Henfaldet hatt tilligs
til, at dyrke Gudinde« Venus, 0g tidlig at ofte pact
hendes Alter bliver hatt sikkerligett for TLvett svækfet, forretter Trettesten til MiSforttsjelse Sg opttaaer
rkke det Maal i Tienesten, som han fra Begyttvelsett
sigtede til, ej heller gror Staren det Gavn, som dett
med Billighed kunde fSrdre af ham, men som tttienst-dygtig bliver hatt besværlig for Staten, da han dog
ffal have Pension og leve faa lange hatt katt.
Iblanr Soldater og Matroser, er, som bekiendt,
in)en Fejl almindeligere, end at fylde sig med dentts
hidsende Drik, saa ofte Lehnittgs- Pengene og andre
Fortjenester vilde tillade det. Imidlertid Mder denne Driks oversiovige Brug ingen mere end disse Folk/
da mange Aarsager stode tilsammen, som befordre og
forsge dens Skadelighed, det ej lettelig lader
4de Bind3
bringe
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bringe tilrette igien.

Mange Dage tilbringes ved

Brod og Brcendeviin allcne, da de ofte forsde paa en
kort Tid, hvad de længe have lidt Ondt for, og lide
atter Ondt, naar Pengene ere fortærede, hvorudover
de oste'forledes paa Afveje tit deres egen Fordervelft.
Skeer ej dette, faae de dog ved flige bestandige Uor
dener, et svagt, sygtog udtcrret Legeme, der i den
heste Alder gierne falder ud til Svindsot, Lungesot

og VanDsot.

Soldaterne ere et nedvendigt Onde i en Stat,

de koste meget at bringe tilveje og endnu mere at un
derholde.
Staten taber altsaa meget, naar de en
ten oste ffulle holdes paa Sygestuerne eller scvttes paa
Pension, eller drikke sig ihiel, ftrend Ticnestetiden er
Udlob et.

Endffisnt Vrcmdeviinet ej kan kaldes en gud--

dommelig Nectar, eller kan have den ringeste Lighed
med Vædffen af Musernes Kilde Hippocrene, har
rnan dog, fornemmelig i de forgangne Tider seer, at
de Lærde have fundet Smag heri, og denne Lyst er
desværre endnu ej aldeles uddod.
Det er bekrendt, hvormeget de unge Stude
rende i forrige Tider ved Universiteterne, ovede sig ej
allene i Martis men endog i Bacchi Kunster og Hel-

tegierningcr,

hvilken sidste

glemte,

esterat de

vare komne i offentlige Embeder.
Skulde man vel
formode, at Menuener, som soge at dyrke Forstan
den, ffulle lade sig forlede til, at elffe en Drik, der

nicd
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med Tiden fordunklet Begrebene 03 forMsrker Fsvsiandens Kraft.

Det var at onffc, at man kunde fritage den
oplyste og lærde Stand fra denne Skrøbelighed; mett
desværre! Sagen er alt for aabenbak, mange af dis

se Personer have selv lagt ben for Dagen, og hvor
kan den da Miles.

Man seer da, hvor vanffeligt

det er, at overvinde en Lyst 03 Begierlighed, om hvis
Skade og Adelceggelft, den stsrste Fo-nuft kanvcere

dverbevnst, men dog ej mægtig nok at modstaae.
Den Studerende bliver lettelig lokket dertil, ttaae
han ej vaager nok over sig selv.

Har han en lang

Tid været beskieftiget med at skrive, foi’fiF’e dg gruble,
finder han omsider en Slovhed, som en Indgiv! af

denne muntrcnde Drik fordriver, han ffriver og pen
ser da atter med nye Kræfter og Styrke r indtil Slev

heden kommer igien, som atter med ett nye Zndqivt
maae fordrives.
Vanen er der, og bliver omsider
til den anden Natur.
Fra Professoren indtil l^ub«-

stitttten, bliver denne Driks ej allette overflodige, Men
og maadelige Brug til Skade, bande for dem ftlv 03
Staten.

En geistlig Mand, som imedens han prce-

ker mod Umaadelighed/ ftlv hikker og råbet paa PMkestolen,

arbejder med lldcn Opbyggelse og Nytte.

En Sagfsrer, der ej kan ffrive et Indlæg, uden at
have taget 1 Pcegel Bændeviin til sig, vil tteppe Undgaae Fejltagelser til sin Principals Fornærmelse; 03

en Large, der selv misbruger den Ls.aedom, dm hvis
Skadelighed hatt bande selv ber være overbeviist og

advare andre, tager lettelig Fejl baade af SygdoMG g 2

Mene
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mene og af Legemidlerne, og derved staaer ofte Fare
for , at gieres ffyldig i den Syges langvarige Smer
te eller for tidlige Dsd.
Alle forfte sig paa en moralff og pbysiff Maade, arbejde paa en daarlig Maade

mod sig selv 6g fornærme Staten i den hojeste Grad
ved onde Exempler, Fornærmelser og Drab.

Digterne har man ofte beskyldt sor,

at være

blank dem, som finde cn forunderlig Virkning af
Brcendeviinet, og at de oste ikke kunde tænke poetiff
Uden en vis Jndgivt af denne Nectar.
Sindet bli

ver herved opvakt, 0.3 Nemmet bekommer en ung
dommelig Hurtighed, der forffaffer Versene cn beha
gelig Skiemt 03 undertiden faa mange Streger oz

hore Sving, at de oste for Mange blive uforstaaelige.
Af Vand kan man ej vente flige Virkninger, ja neppe har Hippdcrene Kilde været saa kraftig.
Giere
de ofte Vers, og hertil have denne Opvækkelse forno

den , forkorte de deres Dage og stille Staten ved en
Mand, fom længere kunde forskaffe denMre 03 Ziir.
Bliver denne Drik sædvanlig for den verdsiige
Embedsmand, som har mange offentlige 03 scerdeles

Sager under Hænder, blive samme kun flet bestyrede.
BrændeviinetS Misbrug gier ham dorff, sandscloS,
ftleslss og ubekymret, han besorger sine egne Sager
siet, og er forsommelig med andres, han vaager ej
over sine Foresatte, soni ved hans Lunkenhed blive
ffiodeslese, alring behandles uordentlig og de Træn

gendes Raab hores ikke.
Staten fornærmes , naar
han saaledes focrettcv sil Embede, og den eneste HXaa-
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de, hvorpaa saadant kan afvendeS, er, at en fornuf
tig Fuldmægtig kan afvende de groveste Mangler.

Almindeligere er denne Driks Misbrug hos
borgeren end hos de nys benævnte.

Borgeren cv

fra Barndommen, ofte fra Vuggen opfodr ved Brændevtiltzs - Flasken, han seer denne sædvanlige Drik at
være ligesaa nødvendig som det daglige Brod;

han

drikker det forst ved Maaltiderne for at forsætte den

fede Mad, siden for at aabne Maven, naar Madlysten
forringes, siden baade for at aabne og lukke den, si
den for at forscerte Kaffeen og derefter Theevandct,
siden ved Sengetid for at sove got, og omsider, naar

hans Mave ganske bliver stnnmenskrumpet og fsrskyder Maden, hver Time paa Dagen for at give den

en nye Opvækkelse.

Disse gientagne Slurke, veed

jeg med Vished hos nogle at være stegne til 1 4 Pot
om Dagen, hvilket vel for mange synes utroeligt.
En tillokkende Anledning kil at blive Dranker, have
alle Brændeviinsmænd, og overhovedet alle BrændeviinS-Skienkere, da de efter en gammel Skik, ofte
blive nsdte at drikke Giesterne til, de tage vel kun li

det hver Gang, men ere Giesterne mange, og Tildrikningen gaaer oste paa,

kan dette lidet, naar det

om Aftenen kunde lcegges sammen for hele Dagen,

Udgrore noget stort.

Men disse dristige Forseelser

udeblive ej længe med at hevne sig paa Sundheden,

de fleste af disse Folk seer man tykke og trivelige af

andre magre,

Brændeviins-Fedmen,

rede,

hæse og hostende.

gule,

udtce-

Mangen en Borger er et

uselt og beklageligt Kreatur af denne Aarsag, længe
G g

z

gaaer
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gaaer han som et foragteligt Vidunder for alle McnN'ffcr, der ej onffe at ligne ham, han er en siet Fa
der og en unyttig Borger i Staten, som han paa
flere end een Maade fornærmer.
Han omgaaes enten paa en tyranmsk Maade med sins Bsrn eller vifte

dem Ve^en til alle Laster, og til Dydernes Foragt,
han opfylder alrsaa ej en troe Faders Pligter, han
styrter sit Huus i Elendighed isteden for paa en til
børlig Maade ar underholde Kone og Bsrn, og at ser

ge for, at opdrage disse til nyttige Borgere i Staten;
han paadrager sig svære Sygdomme, forforter Livet,

Hg doer ofte i Arm yd.
Det unge Mandffab, som er oplært ved Haand-

værkerne og Kunsterne, vide af ingen siorre Fornsjelse, end at tilbringe Helligdagenes Aftener, Mandagen og oste Tirsdagen paa en liderlig Maade i
Skienkehusene,
Al - og Brcmdevnns - Sviir er Lo-

senet, som drager andre Laster efter sia; Nattcvaagen,
Breendevtinet 03 andre Nordener, paafore dem Svæk
kelse og tidlige Sygdomme,

deres Mesters Arbejde

bliver forsemt, de tilsætte den hele Uges Fortjeneste
for at bekomme usunde Legemer og at doe i den blom

strende Ungdom, thi ved Tæring - og Lunge - Syger
lcegges Grunden ril en svag Helbred, de gifte sig, av
le faa eller ingen Bsrn, de blive unyttige Borgere i
Staten, doe i den blomstrende Alder og efterlade sin
Slægt i Fattigdom, som blive til Stoddere, og Staten
til en svcer Byrde. De ere altsaa Staten til sterste Ska
de og arbejde til dens Undergang, der ej længe kan
Udehlivs, nagr den ej ved bedre Menneffer blev un
derstot-
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Lcrstottet.
Franck angiver: at have bemærket, at
alle Haandværks-Folk ere ikke i lige Grad hengivne
ti! Drik.
Jeg har kiendt, siger han: faa Tsmmerog Muurfolk, som i sine ledige Aar vare meget hen
herimod seer man de almindelige
Skienkcsruer næsten fulde af Skomager - og SkeæderSvende, og siige Haandværksfolk, hvilke ogsaa gi-

givne til Fylderie;

ve de fleste til Hospitalerne m).

Ved Folke - Beregningen have vi oventil seek,
Hvormange unge Menneffer dræbe sig selv ved denne
Drikkelyst. Var det mueligt, siger Franck n): at op

tegne dem alle, som enten paa hojeSkoler, paa Rejser eller ved andre Lejligheder, have paadraget sig et

Anlæg til en ulægelig Lungesyge, Tæring eller andre
dsdende Sygdomme, formedelst Misbrugen af de
sicerke Drikke; var man i Stand til nsje at bestemme
alle de moralffe og pbysiske Folger af Drukkenffab

paa Landet og i Stæderne, og den sammes uud?bliveiige Indskydelse paa den almindelige Sundheds Velstand iblandt Lllmuen, kunde man Hertil sætte Forgivtelserne af de forfalskede Vine, Brcendeviine, Kl
og flere sammensatte Drikkevare, maattc Staten ffiel-

ve for det forskrækkelige 2lntal as Mmne^ev,

som

Misbrugen af de blotte Drikkevare overalt sdelcegger,
og det for den stsrfte Deel paa Avrighedens Regning,
som viser faa liden Alvorlighed at værdige en Last sin

Opmærksomhed, hvilken, cudMont den ej ganske kan
Undertvinges, dog med en liden Meje svækkes.
G g 4
m) 1. c. 3 Th- S> 7°
n) 1. c. g B> ø- 6pi«
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Bonden, som i sin Forfatning kunde være den
lykkeligste af alle Stænder, har været nær ved at ode, lægge sig selv tilligemed Skaren ved Brændeviinet,
paar Monarken ej havde sat Grcendser for hans Ud
svævelse^ Ham var det forhen tilladt, at forede saa
meget Korn han vilde ved Brcmdeviins Svininzen,
men af Mangel paa den bedste Indsigt og de rette
Haangreb af Kunsten, indsaae ej hvormeget han selv
p.3 Staren tabte derved. Ved at destillere Brcendeviin og at have der i Huset, blev han ej sielden c tt
Dranker, berpvede sig selv Helbreden og Borgeren
Fbde-Kornet, som tilligemed de andre Levnetsmidler
bleve dyrere. Nu han er indskrænket i delte Fald,
skaber han sig selv og Staten vel mindre, da han ej
daglig har det ved Haanden, ej heller har Skillingen
dertil, l)g derfor drikker mindre end forhen. Imidlertid sindes der dyg endnu i denne Stand mange,
som sætte den sidste Skilling i Brcendeviin for at ha
ve det i Huset, og der giere sig hemmelig tilgode, el
ler som ved Diejfer, Ophold i Købstæderne, Gilder
Hg Sammenkomster vise, at de, saa ofte Lejligheden
gives, overskride Maadeligheds Grcendser, hvorved
he forkorte Livet, vise sig fom flette Huusholdere, og
skille Staten for Tiden ved de nyttigste Jndvaanere,
En stor Mængde Drankere findes blank de al
mindelige Daglejere og Arbejdere. Sielden give de
sig Tid til at spise deres ordentlige Maaltider, og ofte
mangler Daglønnen, da de maae tære paa det de i de
ftzrrsge Dage have fortjent. De leve da med Kone
Hg Bsrn ( den uffelste Forfatning, tort Bred, Kaffe
pg

og Brændeviin, ere i mange Dage den Kost hvormed
Legemet vedergvæges og underholdes, ifleDet for Mad
og Al, der kunde give varigere Kræfter. Ved ftradan
urigtig Levemaade odelcegge de deres egen og SlcegtS
Helbred, de ere og blive usie jog fattige, opdrage
Usunde Bern, der tilligemed Forældrene vorde Sta
tens Unyttige yg bebyrdende Lemmer.

Undertiden, endffiont sielden, feer man dog at c tt
Mandsperson, som er forfalden til Drik, kan afftaae
fra denne Last, hvortil Fornuften, Standens 2Ere,
Skamfuldhed over sin Daarlighed, Slægtens forudseete Undergang og flere gyldige Aarsager kunde drive
ham. Men at Fruentimmer, som ej sielden gisre sig
fyldige i denne Last, skulde hore op at misbruge denne Dnk, er nok ligesaa sieldent erScersyn som Fug
len Phoenix. Dette Kisn er fremfor Mandkiennet
i Almindelighed mere sandftligt, mere folsymt, og
have heftigere Sinds-Bevægelser, Hvilke de med For
nuften ej ere mægtige nok at tvinge; Fruentimmerne
kunde altsaa mindre ftaae imod de pirrende Lyster,
naar de engang have faaet Smag paa dem. Sandseligheden og Folsomheden lokker dem til at vedblive
den engang smagte Behagelighed. Dog da en vitz
Skamfuldhed stedse er en af dette Kisns gode Egenffaber, ssge de stedse ej at blive robede og giore alt det
i Smug, hvorved dem skeer nogen Vanære. Det ey
af den Aarsag, tit man sielden seer dem offentlig og f
Selskaber at drikke Brændevin;, og de vogte sig me
get fyr at blive ravende, desuagtet ffeer dog dette unherliden, thi man seer ej sielden en gammel Kone G
Gg z
ligge
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ligge i Rendestenen i Kiobenhavn,
mere Borgerffab,

og af det fornem

har man engang seek en for sin

Mand dyb: sorgende Madame, som i sin fulde Stads
buxerede paa Gaden, indtil en mmodftaaelig Svindel

kastede hende i Skarnet, da hun maatte overgive sig

til de ardrue og medlidende Matroners Modtagelse i
cn Kielder.

Endsktent denne Drikkelyst begaaes of

tere end man troer, maae man dog tilstaae, at Feilen hos dette Kisn. ej er saa almindelig, da de mere
elske Viin og Kaffe, som odelcegger flere end BrændeMan tiender disse Heltinder af deres bluds

viinet.

sende Ansigt, rode Næser og en Mængde Finner og
Blægner i Ansigtet.

Deres Huusforretninger bestiU

les sielden til Mandens Fordeel, de have usunde Le
gemer, fode sielden Bom, og de som fsdes ere svage

og ofte dse i deres spæde Alder af Borne-Sygdomme,
de ere crltsaa ej allene unyttige, men endog skadelige og
vanærende Lemmer i Staten.
Brcmdeviinet, naar det er enhver Lysthavende
tilladt at drikke saa meget han vil,

bliver efter alt

det anførte at ansee som den grusomste Mord-Engel i

Staten;

dog med den Forffiel,

at det dræber dem

tidligst, som drikker det stærkere Brændeviin og benf
sildigst, som tage til Takke med det svagere.

Desuag-

tet horer man undertiden de, som bruge det stærke
Brændeviin, at forekaste: at mange som have været

hengivne til denne Drik, have opnaaet samme Alder
som de meest afholdne, men de tage merkekigen Fejt i

at Udvikle Aarsagerne, thi de meest afholdne bære oste paa et svagt Legeme,

og de tapperste Drikkehelte
frem-
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fremvise ofte et Legeme, fom synes at være bygget til

ar opnaae en hsj Alder. . De svage og de stærke fim*

de alrsaa under siige Omstændigheder blive lige gamle.
Overalt er Antallet af de MenneMr stort, som bon--

svire Hclbreden i Aqvavtt eller det stærkeste Brande-

vim, og do leve sielden længe, hvorimod man ofte

seer dem, som have brugt det svagere, ak være komne

til en hsj Alder.
Imidlertid hvor Misbrugen har
faaet Indpas, ev Borgernes ødelæggelse betydelig
stor for Staten,

og man kan sige med Linnæuso):

» Ae flere ere for Tiden omkomne ved Brændevitnet.
» end ved Krndtet.

Denne Vcedffe fordærver det

» Folk, som umaadelig er hengiven dertil; det gisr
59 Menneskene svagere og elendigere, at den, syrn kunde uddrive denne Fiende,

forMffede sit Fcedrene-

" land mere Gavn, end den, som overvandt de stcerke-

* (te Oprsrere. *
De Forældre eller Huusbonder, fom vænne nnge Personer til at drikke Brændeviin til Maden om
Morgenen, Middagen og Aftenen, fremdrage der-

ved flette Borgere for Staten, som snart vilde finde
Smag i denne Drik og overgaae deres Læremesters

De kunde som Lmncms siger: ansees fom Candidatev
af Bacchus, som ej have bekommet be faa kaldede HonoreS i Kunsten, men fom ved Avelsen dog inden en

kort Tid skulde forfremmes til denne Horde p).

Thi

Smgaeting antages ler ved Vanen, men udflettes ej
der-

o) 1. c. Vol. VIL pag. Cgo.
p) 1. c. Vol. VIL pag. 579.
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derefter ved nogen Art af Advarsler og OverbeviiSninger, og saaledes paafore de ved disse smaae Tillokkel-

ser sig selv og Staten Skade, og sine Slcegtninge
Sorrig og Vanære.

Ej allene den Moder, som giver Die 03 tillige
drikker ofte Brændeviin, dræber sit Barn hastigt el
ler langsomt, men endog fornemmelig den, som dri-

siig og oste rækker Barnet denne Gift,

paa en Maade,

myrder det

som er tigesaa strafværdig som naar

hun havde givet det Rottekrut.

Overlever det disse

farlige Prover, faaer Staten dog sielden nogen Nyt
te af disse Brændeviinsborn, som stedse blive usunde,
svage og gigtiske q), ere levende Beviser paa Mode

rens Overtrædelser og dse i Ungdommen.

Born^

siger Tissot r), blive Slagtoffere formedelst Forceldre-

nes Uordentligheder, de blive svage, krasteslose, sy
gelige, og dse bort i den spædeste Ungdom, eller bli
ve unyttige for det menneskelige Selskab.

Hvormeget Eftersicegten taber ved Brændevin

nets utidige Anvendelse og Umaadelighed i Ungdom
men, kan siuttes af det foregaaende.
de og uduelige Mennesker,

Det gier usun

som ej blive Staten til

nogen Nytte; det skader Frugtbarheden, det hindrer
Legemets Vext og skaber Dverge, hvorunder Solda-

terstanden lider.

Det er bekiendt nok, at alle vore

Matroser, overhovedet ere smaae og uanseelige Folk;

og

q) Tissots Underretning for Landm. S-^5
rj 1. c. S 5«
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og hvorofte en Jordegods - Ejer maae opstille sit hele

unge Mandskab for at finde en Karl, der har den til-

borliqe Hside, hvortil Brændeviinet foruden det stram*
ge Arbejde ofte er, ikke en af de mindste Aarsager;
det forøger alle Laster, 03 forffaffer Landene Skielmer og ryggesløse Folk, som neppe ved de haacdeste

Straffe kunde tvinges til Retskaffenhed.
Kort, den
ne Driks Umaadelighed, naar der ej bliver sat

Grcendser, forderver Indbyggerne paa Legem og Siel,
svækker Rigernes Styrke og sorer hele Stater til Un
dergang.

Hvormange Ulykker Brcendeviintt kommer af
sted i Sygdomme hos dcn almindelige Mand, er Lægerne best bckiendt.

Uagtet der ere faa Tilfælde, 03

irnen af de virkelige Sygdomme, hvori dette hidsende
Middel kan bruges uden Fare, seer man dog, ar Almuen anbringer det i alle Sygdomme, endog i de far
ligste, uden Forffiel.
En urigtig Fomustflutning
forleder oste hertil.
Den afmægtige og svage Syge,
som i sine Sundheds Dage sandt sig muntret og styr
ket ved denne Drik, troet at sinde samme Virkning
deraf nu, da han er syg og behover Vederqvargelse,
drikker der dristig, forsger sin Sygdom og dser bort.

Men knnde man tælle det umaadelige Antal af Men-

som paa denne Maade, af blind Tillid o.z
Uvidenhed dræbe sig selv of andre, ffulde Staten
mffer,

grue 03 ej longere tage i Betænkning at giore offent
ligt Forbud herimod.

Fra
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Fra Bornholm, hvor ingen Læge er, og hvsv
i dette A ar en Sprinkel - Sygdom har regier et og
borttaget mange Menneffcr, tilskrev mig nyelig en
god Ven: " Hvad kan ake Recepter hielpe, naar vi
" ej kunde have tilforladelige McdLcamcmcr, vores
” Llporheker er en redelig Mand, men har Mangel paa
Afsætning, og derfor ej kan lastes, Folk paa Lan” det bruge meesr deres gamle Lcegedom: Peber og
” Bromdevnn, og paa endeel Aar er Aarelcrdningen
v kommet i Brug. " Disse to Midler have ventelig
altsaa dræbt flere Menneffer end Sygdommen selv vilde have giort uden denne Lcegemaade. Det hele Land
har kun er Apothek og en Haandlcege, og gamle Ko
ner forrette Aarelcrdninger, hvor denne ej kan komme.
Hvilken bedrovelig Forfatning i vore oplyste Tider!

Denne hidsende Lcegemaade har vel forhen vætet antagen, og har Trods alle Modsigelser af de for
nuftige Lceger vedblevtt indtil denne Dag hos den gemene Mand og de uforstandige Larger, men enhver,
som har menneskelig Felelse, mane sukke naar han
overtænker de utallige Mord, som i 200 Aar ere begaaede ved den hidsende Lcegemaade. Hvilken Adelceggelse for Staten! den er ej ringere end hiin Adeloeggelse, som Klosterlevnet i de Dage har paafort,
da man trenkte endnu at vilde tilhungre sig Himmelen.

Ni-
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Statens Skade of BrcmdeviinctS Misbrug, i
Hensigt til -Kornvaremes Forhsjclft.
Inlet Land er i mctnctc Hensigter lykkeligere cnd naar
Staten kan holde en MiddelpriiS af Kornvarerne ved
lige.
Man hindrer herved Udvandringer, man be
fordrer -Mgreffaber, ophielper Fabrikerne, nfvænder

Betleris og mere, som enhver Statsmand veed.
Derimod virker den hoje Priis det, som ec tvertimod,
Der er derfor en
af Statens vigtigste Pligter, betids at ftrge for, at

ja bringer Folket kil Fortvivlelse.

sorhindre og forekomme den dyre Tid.

Rom ssrgede

i de ældste Tider for, at der aldrig maatte være Man
gel paa Kornvare, men dette blev overladt endogsaa
de ringesle Borgere for en taalelig, og med deres Omsicendigheder overeensstemmende Priis s).
Trajan

var heri et Monster paa fyrstelig Klogskab og Forsorg.
Efter Plinii Vidnesbyrd, sorgede han for, at Scede-

varene stedse kunde haves for en billig Priis, ej alle

ne i Rom men endog i alle Provintserne.
Kunde
han ej hindre Misvextcn, saa hindrede han dog Dyrheden og de bedrøvelige Folger af Misverten.

Han

lod

$) Livsins Scbriften in seinen ElectiS besondcrlich in Tf. de
magnitudine romana L. 2. C. 10. hvor han handler cl«

frumentatione.

4 8o
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lod opkisbe alle Kornvare, han bestreed alle disse Om

kostninger af sit Chatol og egne Midler, (hvilke un
der Kejserne stedse bleve forffiellige fra Skalens Skat-

kammers Indkomster), og giorde derfor ingen nye
Paalæg.
^Egypten selv, som ellers var Italiens

Korn-Maqazin, bekom Sædevare fra Rom, naar
Nil-Strsmmen havde holdt sig tilbage fra at befrug
te det med sit Vand.
Til fattige Borgere i Rom og
deres Born skienkcde han Kornvarerne omsonst.

Hvor megen Mangel de Danffe Folk have i
endeel Aar lidt paa Kornvare, og til hvilken en umaadelig Priis de ere ftegne, samt den Nod, som vo-

re Norske Brødre derover have lidt, er enhver danff

Mand bekiettdt, der endog i denne Tid harve foleligste Plager, som de hoje Kornpriser foraarsage.
Den fattige Landmand, som næsten mane ligge under
af Misvexr 03 andre svære Byrder, Ver trykke ham, er
overhængt fra Morgen til Aften med store Flokke af

frække Stoddere, hvilke han mere af Frygt end af
Medlidenhed maae række Vredet, som han tager fra
(tn egen og Families Mund.
Den ene fattige forsder saaledes den anden og trcrkker ham efter sig, ind
til det hele Land vrimler af dovne Stoddere, som
ved Lediggang ere fordervede 03 ej mere kunde rejse
sig.
I Købstæderne dræber Hungeren den borgerlige Vindffibelighed oz Folkeforsgelsen, gier Fortienesterne uvisse og Paalceggene hejst besværlige, ja umue-

lige, kort, den drceber baade Borgernes Mod, og

Lege-
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Legemer, svækker Staten, og drager dens Undergang

ufonncrrkt efter sig t).
Skulde det da ej være Tid for Danmark, som

ved Besiddelsen af frugtbare Jorde ej kan brodfode

sig selv, at sege paa alle muelige Maader at indskræn
ke, ej allene OverdaadighedZ - Vårene, som det ej
kan betale, men fsrst og fornemmelig at hemme alle
de UdlsbS-Kilder af Kornvare, der sætte disse i en
unaturlig hoj Pris, oz drage saa meget Ondt ef
ter sig.

Iblandt disse Udlobs-Kilder, ved hvilke BredKornet bliver ligesom taget fra Undersaatternes Mnnog
da den ei allene forhojer

de, er Brændevinsbrændingen ej den mindste,

Skaden er dobbelt ond,

Kornpriserne og forarmer Borgerne, men endog for
vandler de nærende Kornvare til en tærende Gift,
hvis overflødige Brug man ej bor give frie Hænder,
naar Staren oz Borgerne ej aldeles skulde edelægges.
Den umaadeliae Mængde Korn, som aarlig an

vendes til denne flydende Ild er utroelig, og vanffelig at beregne.

svagt Forsog,

Imidlertid vil jeg herpaa vove et
overladende til andre,

at rette mine
Mang-

r) Flere utallige onde Folqer, som de hoje Kornpriser drage

efter sig, cre grundig lagde for Dagen af vor hojftfortiente Fædrenelands Ven, Hr Etatsraad Martfelt, i hans
Korn < og Handels-Piau af Aar 1774, som efter alle
Retsindiges Tanker forrieuer at læses, overvejes og sslge-.
4de Bind.
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Mangler, og at opklare en Sag, som fortjener den

sierste Opmærksomhed.
For Kisbenhavn, har jeg faa.ee Beregningen
for 3 Aar, over de til Brsmdeviin forbrugte Korn-

Vare, nemlig for Aarene 17 8 Z, 1784, 1785,
hvicke efter et Mellemtal, belebe sig for hvert Aar
til Hvede 70,2 11 St>i\
v Byg
Malt

-

-

-

54 —
10,466 —

80,73 i Tdr.
Af Sukkervand, Skum og Mallast,
bliver aarlig en Deel Brcendeviin destillcret i Kiobenhavn, som vi ej ville
tage i Betragtning, Da Mangelen af
Kornvare ej lider derunder.
En an
den Beregning, som jeg har giort, ncrrmer sig den ovenstaacnde temmelig.
Efter Foregivende, ffa! her i Byen

være omtrent z 5 0
ændeviinsbvænt>ere; disse brænde 2 Gange om Ugen;
ti( hver Brænding bruges i Alminde
lighed 2 Tdr. 2 til 4 Skpr. Hvede,
og 2 4 til 3 Skpr. Malt, hvortil undertiden blandes 2 Tdr. got Al, af
denne Blanding bekommes 4 ril z Ankere Brændeviin, hvert beregnet til
q 6 Potter.
Efter denne Beregning
forbruges attsaai Kisbenhavn 91000
Lettens:

82,731 Tdr.
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Transport:

80,73 1 W*

Tdr. Hvede, og 1137$ Tdr. Malt,
der belsbe sig til 10237$ Tdr. Scedevare.
Da denne Summa oversti
ger hiin, er maasVee BrændeviinSmcendenes Antal sat for hsit.
I en af de smaae Kiobstceder i Sielland, er ester en mig rilhomdekommet
Beregning over de Kornvare, som
ere angivne til BroendeviinsbkUg/ for

brugt i 7 Aar efter Mekenttallet aarlig: -

Hvede:

71

andre Kornvare:

834

-

-

5 alt: 905

Tdr.

—
Tdr-

^Zil man i Forhold Ul denne ByeS
Stsrrelse, gisre en ungefær lig Bereg-

Ning over de ovrige Kiobstceder i Danmark, som i alt ere 6 2, hvortil en
Fortegnelse over Consumptions - Fol
ke - dg Familie - Afgivten for Aarene
1770, 71 f 72, har giver mig en

nogenledes Vejledning, faaer man ud/
at alle Kiobftæderne i Danmark, Kio-

benhavn undtagen/ forbruge aarlig
til Brændeviins-BrKNderiet, omtrent

93000 Tdr. Sædevare, hvilke, naar
Man undtager Siellcmd, hvor kun ett

ubetydelig Mængde Hvede blive brugt,

for den sterste Deel beftaae af Rug og

La terts:

Hb 3

8 0,7 3 1
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Transport: 80,73 i
Malt.
Scetter man, at af denne
Summa, 7 Deel har været Malr, og
Resten Rug, saa bliver til dette Brug

aarlig anvendt, Rug: 797 1 5 ^r.

Malt:

13285 —
9Z/OOO —

Heriblandt ere de til BrcrndeviinsBrænden privilegerede i Danmark ej
beregnede, ej heller Bornholm, Norge, Slesvig og Holsteen, hvor venrelig cn lige Andeel af Kornvare blive anvendte, om ej mere, som vi

altsaa ville ansætte ti!:
Hvede ZoOOvTdr.

Malt

-

13000 —
93/000 —

Der i alt under det danffe Zepter lig-

gende Lande, i det mindste maae udgisre af alle Atter Korn-Varer i alt:
2 66,7zrTDr.

For Statsmændene og andre,

som kunde ose

as Kilderne selv, og faae alle behovende Bielager,
som kunde udfordres til at faae en nsje bestemt Sum
ma herover, vilde disse Beregninger falde langt let
tere og faae er sksrre Præg af Sandhed.

Imidlertid
ville disse Beregninger vel neppe blive ansecte at være

overdrevne, og naar denne angivne Deel bliver for-

brugt , maae man da ej som Fædrenelands - Venner
sukke
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sukke over saa stor en Mænade Sædevare, som i disse dyre Tider forsdes ti! cn Drik, der ej er nødven
dig til Livets Ophold, men som allene kan anftes for
Almuens Yppigheds-Drik, der for en stor Dc:l styr
ter Indbyggerne i Fordervelse.

Der bliver altsaa L det mindste anvendt aarlig
tu denne Driks Frembringelse over i, i 8 9,000 Rdlr.

07(1(11- man gior Beregningen efter de i disse Aar væ
rende ringesie Priser paa disse benævnte Kornvare,
nemlig Hveden til 5 Rdlr., Rugen til 4 Rdlr., og
Malter til 3 Rdlr. 1 Mk. 8 Sk. Td.

I Kiobenhavn allene, hvor Folkemængden aiv
fætteS at være 9 4 til 9500c) N ecnml^er sv c tæres
neppe niere Kornvare til ^vde, end der boitsvies til
Brændeviin,

naar man vil regne 3 Tdr.

ti! hver

Person, hvilket man neppe kan, hvor dog mange af
de hoje Stænder kunde frietages fra, at nyde meget
af denne Drik; (100000 Tdr. Korn, siger LinNM6 forbruges aarlig i den storste Bye i Sverrig til
Bccendeviinsbrænden, hvor 25220 Tdr. ere til
strækkelige til Fode.) u)
I Aaret 1774 har den danffe Stat efter rig

tige Beregninger i sin Kornballance, manglet 4400
Tdr. Hvede, 159,000 Tdr. Rug, Byg, naar Mal
tet fradrages, omtrent 10,000 Tdr., og Gryn
H h

3

u) Amoenitat. acad. Vol. VII. pag. 280.

1500
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tø9oo Tdr., i alt 17 5,300 Tdr. af de nedvendigsie Fsdevare v). Eftee den Tid er vort Landvcesens
System ej voxet meget til sin Fordecl> i det mindste
er det ej blevet saa meget mere fuldkomment indtil den-

pe Dag, ar det kan fylde disse manglende Huller med
Kornvare, der til Indbyggernes Underholdning ers
aldeles nsdvendige.
Vi trænge at'tsaa endnu til
Fremmedes Underststning, og saadant bevises jo hvert
Aar med den store Mængde af Scedevare, som maae
forskrives fra fremmede Slæder for at redde Staden
-g Landene fra dyr Tid og Hungersnod.

Behsvede vi i Aaret 1774, 1,7 5 3,000 Tdr.
Scrd (Havren uberegnet, hvoraf vi skulle have havt

60,000 Tdr. tilovers) x), have vi ventelig ogsaa
siden den Tid havt Mangel, da ej mange særdeles
frugtbare Aar ere indlobne, uagtet denne Mangel,
vedblivevidog aarlig at distillere 2 6 6,000 Tdr Korn
bort, og derved forøget vor Mangel indtil 400,000
Tdr.,

som vi maae kisbe af Fremmede.

Vil man

antage, at mange Tender af vort Brændeviin, bliver
-ned Fordeel udsendte til Sverrige, Norge, Færoer
ne, Island, Gronland og flere Slæder, saa for?

fvinde uden Tvivl disse indbildte Fordele igicn for Statcn, naar den med Bekostning maae indfore de hertil
Dg til Livets Ophdld nsdvendige Kornvare.

Skulde

v) Martfelts Korn - Handelsplan, S- n> 12.
x) Ibidem.
12.
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Skulde denne Mængde af Kornvare ej kunde
lette de sammes hoje Priser, om ukunS den halve
Deel deraf blev sparet ti! Fodekorn? og skulde ej Ri-

gevne, fom nu ej kunde brsdfode sig, da ej kunde tuidvcere de fremmede Kornvare, som vi i endeel Aar ha
ve rrcengt til, og for hvilke mange Penge ere gaaeb
rrd af Landene? Enhver, ssm grundig vil efrertænke
dette, ffal neppe benægte denne Sandhed, men til(laae: At na«r vore Landsfolk fortærede mindre Brcen-

devrin, skulde Landene i mangfoldige Henseender vce
re mere lykkelige.
Kan Staten derfor vel under disse Omstændigheder væve eller nogen Tid vente at blive

lykkelig, hvor Under-Ballanccn nf de allernodvcndigftc Vare er faa stor, oz maae hentes fra fremmede
Slæder? Hvor Pppigheden vedbliver at forede fine
indbildte Penge til Overdaadiahedsvarer,

som med

store Bekostninger og mange Menneskers ForliiS hen
tes fra langt ftaliggcnde Slæder? hvor Brændeviinets frie Brug tilsiædes overalt uden mindste Indffrænkning? hvor alle disse Yppighedsvarer forarme
folket og drage efter sig dyr Tid og alle de Ulykker,
som derpeltl sblge, uicb ftojvfc lAkeidl til StatenZ
Kdelceggelse?

Naar man vil eftertanke allede Ulykker, som

BrccndeviinetS Misbrug paafører Staten, maae num
sandelig grue derfor.
Betragter man det umaadelige ForliiS nf Mennesker,

som Staten natlig lider,

03 som kan ansees som d-n stsrste Pest, dersom den

rasede blank 05 hvert 2 5 2(av, i der cj allene jaa man
ge Ulyksalige strap ester de begangne Fejl, henfalde i

HH

4

dodende.
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Kodende Sygdomme,

men de fleste af dem, som blive

beladte med langvarige Syger, falde Staten endnu

i mange Aar til Besværing.

Brcendeviinet, siger
Linnæus y), som i vor Tid meeft er blevet alminde

ligt hos Almuen, har borttaget flere Mennesker end
de fleste Krige, hvori mange Tusinde Borgere ere
ihielflagne.
Det bor være Statey meget magtpaaliggende, at have sunde Menneffer, oz ak soge at
sormindffe de Syges Antal, men uden dette er hiint
umueligt. Politiet kan derfox ej vælge sig nogen vær
digere Gienstand for sin Forsorg, end Umaadeligheds

Jndffrcenkning i denne Drik,

og man behover vist

ingen Declamation for at giore denne Sandhed føle
lig.
Henseer man til ben store Mængde Kornvare,

som til denne unsdvendige og MdeligeDrik bliver forodet, og man tillige erindrer, den store Hob af fatti

ge og elendige Mennesker i begge Rigerne, der daglig sukke efter det Brod, som de ej kunde faae,

end-

ffiendt de have Penge at give derfor, og derfor maae

enten noere sig med unaturlige Spiser,

eller ogsaa,

som er bedrsveligt at hore i vore oplyste Tider — sul

te ihiel, saaledes som vore offentlige Tidender, i Aar
desværre! have meldet os at væve ffeet i Island. —»

Alt dette er dog vel ej at anfte fom en ringe Sag;
Hvo som altsaa vil nægte Nødvendigheden af en bedre
Opsigt og strcengere Maadeligheds - Love, han maae
allerede have bortdrukket en Deel af sine ForstandsKræfter.

Tieny) L c-

----- - --- 1
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xOaa almindeligt Fylderiet har været hos alle Folke-

Arter, saalrdet har der hos de fleste sydlige Folk staaet
i nogen almindelig Agtelse.
I Grækenland var Fyl
deriet en afffyelig Ting, Laertius beretter z): At So
lon Dømte en til Doven, som havde drukket sig fuld, og
at Pittacus havde sat en dobbelt Straf paa Forseelser,
som vare begangne i Drukkenskab.

Hos Spartaner

ne vare, hverken i Staden eller i de tilgrcrndscnde

Stader,

de saa kaldede Drikke - Selskaber,

Bacchanal - Tiden selv,

og i

da man snarere saae igicn-

nem Fingre dermed, kunde ingen drikke formegen
Vitn, uden strap at blive straffet a).
Avrighcdcn
lod nogle gemene Karle forsætlig fylde sig med Viin,
oz derefter fore i Ungdommens Spisesal, hvor de
waatte dandse, giore heslige Gebærder, og udbrcege
eller udDige Sange, for at lade de tilkommende Bor
gere see,

hvor

bcrstiff

deres Handlinger anstode

dem b).
Strabo beretter: Ak naar en Kone i In
dien , aflivede Kongen selv i en fuldkommen Fuldskab,

skulde hende derfor ej allene gives en Belønning, men
H h

5

endog

z.) Briinnings Compend. antiqv. graecar. C. II. pag. 2s.
a) Plato de legibus. Lib. I.
b; Plutarchus in Lycurgo.

énbog Efterkommerens Haand i Riget c).

Cyren-

ferne vare overmaade hengivne til Viin, da de bade
Plato at forest'rive sig Love, men han Dkkede dem
romhændede tilbage mcd den Forsikring, at saadan en
Tilbejelighed var ufordragelig med gode Love d).

Forunderligt er det, at i de christelige Kejser
reS hele Lovbog (Corpus Juris), ej sindes et eneste
Forbud mod Drukkenskab, men ak den ganske Sag
overlades til Sædelærerne allene.

Formodentlig har

Italiens varme Himmelegn været Skyld i denne Ude

ladelse, da Drukkenskabs der er sieldnere.

Efterat Carl den Store havde bragt Tydskerne
Under er Hoved, lod han denne Forbrydelse især være
srg magtpaaliggende, og satte allerede Straf for den.
Dog blev Sagen ligesom forhen uforandret, indtil
Kejser Maximilian den Forste i Aaret 1500, forst

lod bekiendtgiore et Forbud mod Drikke - Selskaberne,
hvilket han paa Rigsdagen i Trier 0 3 Colin lod i Aa
ret r 5 12 igientage.

Paa disse fulgte ligcdanne For

ordninger af Carl den Femte i Aarene 1530 og.
1)48, derefter af Maximilian den Anden i Aaret
1570 og af Rudolph i 577.
Slige Forordninger
komme ogsaa for i den Churfyrstelige Sachsiffe og
Wnrtenbergffc Landsordning, og i den Brandenborgiske og StraSborgiske Politie-Forordniug. I Rands-

Forordningen af Memmingen i Aaret 1520,

c) Geogroph. Lib, XV.
d) Aelianus var. bilk. Lib. XII. C. XXX

var
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den blotte Tildrikkcn, naar det endog allenefte ffeds
ved er Vink, straffet.

I nogle Dele af Schweih, bleve Drankerne ej
allene indsiuttede, men endog forbudne at drikke Viin
i er heelt Aar, og de fik ej Tilladelse ar drikke den, fsrend den var dem tilstadet afalle Kanronerne eller Provinlscrne e).
For de gejstlige Personer, som vilde overvcelde
sig med stcerke Drikke, satte allerede Pave Jnnocentius den Tredie de ffarpesie Straffe, i det han erklæ
rede dem ledige fra deres Tienefter og Lsnninger.
Nolten melder om en Brændcviinsdrikker, hvilken
man efter hans Dt d har nægtet en ærlig Begravelse, eftersom han selv havde drccht sig ved Brcendeviinet s).

I Hensigt til Fyldenet, ere allerede for mange Aar siden de fortreffeligfte og esterligningSværdigste
Politieanstalter anordnede i Frankrig.
Frantz den
Fsrste befalede allerede i Aaret 1536: " At hvo som
-hans Underfaatter blev antruffen i Drukkenffab,
” ffulde strax sættes i Fængsel paa Vand og Brod
" fsrste Gang, og anden Gang foruden denne Straf
" pidffes. w De Forbrydelser, som bleve begaaet af
Beflienkede, ffulde formedelst denne Omstændighed
ikke
e) Neander Hift. Bacchanal. — Simler in defer. Helvet. de
Vogtei Urif) Comment, de jure funerum in Ducatu brunsvicenfi,
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ikke kunde undsryldes, men ffulde belægges med den

samme Straf som ved andre Forseelser, og endnu med
skarpere, ester Dommerens Gotbefindende, formedelft Fylderiet selv.
Parlemcntet i Paris lod t Aaret 1672 udgaae en Befaling: At ingen mere herefter paa forbudne Timer maatte gaae paa Vertshusene.
Rettens Folk vare forbudne at holde Viinff'icnke, at
besszs saadanne eller at holde Rettergang deri, alt under benævnte Straf, og ved oftere Forseelse, under
Afsætning fra deres Embede.

Parlementet i Dijon ,

forbed i Aaret 1718 alle gifte Personer saavelsom
deres Born og Tienefolk, at bessge Skienkehuse en-

ten paa deres Opholdssted eller og paa en Miil i Nær
heden.
Gæstgiverne og Værterne blev det forbudet
at modtage dem, under Straf af 50 Pund, for hvil

ke Huusherren, naar hans Born eller Tienefolk blene trufne, skulde indestaae.
Tillige var befalet, at
intet Lovte 03 ingen Aftale eller Forening ffulde være
af Gyldighed, som kunde henseres til nogle i Vertshusene foraarsagede Bekostninger.

Ligeledes har

StatSraadet i Aaret 1724 ladet forbyde alle Giestaivere, Verter 03 Skienkere, af hvilket Navn de
kunde vcere, at aabne deres Skienkestuer, og der at

give Mad eller Drikke om Aftenen, saasnart Klokken
om Vinteren var over 9, 03 om Sommeren over 1 o*
Strap derefter var denne Befaling af Parlementet
dertil udvidet, at ingen maatte understaae sig om
Nattetider eller ved utilladelige Tider, under GudsTienesten at gaae ind i Huse, i hvilke blev Menket
Viin, Brcrndeviin , Kaffe 03 andre Drikkevare, utu

der
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ver Straf for Verten og Giesterne, baade paa Penge
og Kroppen efter Omstændighederne g).

En særdeles Forordning blev i Aaret 1718
udgivet i Preussen imod Fylderie og Sundheds-Drikken, af Indhold: " At eftersom der ffeer en stor
* Misbrug, under Paas^ud af Sundheds'Dricken,

” og Vejen til Fylderie derved bliver banet, stal saa"
”
”
»

dant fremdeles ganffe være afffaffet, og alle uden
Forffiel paalagr ot holde sig derfra, hvorover Politiet maae ftre den nodvcndige Opsigt, og uopholdeligen straffe Lovens Overtrædere.
Drukkenffabet

" stal heller ikke forvcndes eller antages for nogen
” Undskyldning af en foment Straf,
ved Mord
” eller andre grove Forbrydelser, men meget mere,
» naar en Forbrydelse bliver begaaet i Drukkenskab,
”
??
"
”
”
”
”

ffal Straffen derved giores haardere, paa det at
enhver maae see, at Drukken^abet cj har været den
ringeste Aarsag til Straffen.
Til hvilken Ende
da i saadant Fald, naar det kommer an paa Fcrngsel, Penge - eller anden ringe Straf, samme da
stal være fordoblet, og naar Livet er forbrudt, ffal
Dodsmaaden ffierpes, oz efter Omstcendighederne, i

55 Stedet for Sverdet f^al Strikken anvendes, i Ste.^

" derfor Strikken, Stejlen eller andre siige Skier* pelser. ”

Allerede i Aaret 1691 drn 28 Nov., gav

Hertug Ernst August til Braunschweig oj Lnnebmg,
en

g) Code de Police. Tom. I. Tit, IH. pag. 57.
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en vigtig Forordning i denne Henseende, kvorr befai) 2(t i de Huse og Boder, hvor Bt.vndevii-

ledes:

hct er tilkiobs, det maatte være paa Llpothekerne, paa
Viinkicldere,

Skrenke - eller Kroehuse, maae ingen,

som kommet der, for at drikke Brændevine,

gives

meer i en Dag eud i det hsjests for 4 (?* af RhinffFrankiff - eller FransV-Brcendevrin, eller stærk Aquavrt, men af Korn-Brændevin; eller siet Aquavit for

8 si., endogsaa maae ingen Brændeviins - Selffabev
eller Grester der opholde sig.

2) At enhver forma-

nedes at holde sig fra al Overflodighed og Drukkenskab

af Brættdcviin,

Straft

alt Under alvorlig og uudeblivelig

3) 2llle de Vcrter, som handlede herimod^

skulle ansees med en Pengestraf af 20 RVlr.

4)

At Brændeviinets Borg Ml være forbuden, og for
Retten skal efter saadan Klage paa Brændeviinsffylden allene 1 Daler udbetales.
5) øvrigheden ft'al
flittig lade underssge Vt'Lendeviinshusene, fornemme

lig om Eftermiddagen,

og alt hvad som ffecr, stal

opflaaes og forkyndes paa Prcekestolene.
Denne Anordning blev ved et Kongelig Edict
Lekrceftet den 5 Dec. 1736 af Georg den Anden,

rned Tillceg:

1)

Skal der haves Mrp Indseende

med Brcrndeviins - Drukkenffaben ,

og af Retten

straffes med Fængsel paa Vand og Brod i 3 Dage,
tuen out ingen Bedring fslger,

ffal denne Forseelse

ester Omstændighederne an se es for criminel og strafses

med Skubkarren og Spindehuset.

2) Skal for saadcin

en Beffienket ingen Undffyldning tiene ved Forbry
delser, men ordene sirap lide Straf for alt.

g) En

beffien-
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beffienker ffal tages af Gaden, eller hvor han
træffes, og som sagt straffes, og Misbrugen ved

Vryllupcr, Barnedaab:c. skal afskaffes.

I Sverng er en saa kaldet MaadelighcdS- For
ordning udkommen i Aaret 1766, fom siger strap i
den forste Artikel:
" Vi forbyde i Vsre Riger al
» Indførsel og al Brug af Kaffe, Chocslade,. Arak

Punsch, enrcn samme er beredet med Arak, Ta” marinder eller Rum, illigemaade Biffsp, og en« hver anden Drik, ssnr kan være blandet med Vira
” etter andre forffiellige Ting.
Vi forbyde alle saa

«

«
"
»
»

kaldte Liqueurs eller fremmede brændte og udenland-

ffe vellugtende Vande, saavelsom alle Vine, Undttiqen de rode og hvide Franske Viine, Viinene fra
Grave, de Portugisiske 03 Rbinffe Viitte, hvis

" Forbud ffal tage sin Begyndelse fra den 1 Jcm,

’ 1767* ”
I Danmark har det ej mangler 65 paa Forordn|ttger, angaaende Brændeviins - Brænderiers Jndffrænkelse og FylderictS Hemmelft.
Det er bekiendt,

at Brændeviiners Misbrug begyndte at rage meget
ril i Enden af det forrige Aarhundrcde, og man saae
da i Aaret 1689 den 4 Jun. dett ferste Forordning

om unyttigt Kroehold, samt Destilleer-PanSerS eller
BrcendevLinS - Hattes Afffaffelse paa Landet.
Efter

denne fulgte strap en anden Forordning den 3 1 Jan.
1690, og atter en af 1 3 Mart. 1700, fom iqrentager Indholdet af de 2 fsrfte, samt befaler: Ar de

Kroer, som ligge paa 2 Mile nær nogen Kiobfrced,
skulle
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skulle tMe deres Al og Brcrndevim i Aiebst«derne,
og maatte ej selv brygge etter brænde.
I samme Aar
udgik Forordningen om Consumptionens Oppebsrftl i
Danmark, hvor ovenstaaende Paabnd i det 4 Kap.

ffierpes med Straf af 20 Rdlr., og med Tillæg:
Ar ingen paa Landet, endog de Verter, som vare pri-

vilegerede, og selv maatte brygge og brænde, maatte
derefter sælge noiek Hl eller drikkende Vare til nogen

Kroemand, Bsndergilder,

Barseler eller Bryllup-

per, enten i lider eller stort Træe,

under Straf as

2 o Rdlr. forfte Gang.

Ligeledes at alle Kroemcend,
som boe inden 2 Mile nesr Kisbcnhavn, og ej have
noget særr Privilegium, ffulde forholde sig ester Stadens og Brygger - LaugetS Privilegier, saa at de in
tet i deres Huse brygge eller brande, men tage det i

Kiobenhavn under ovenmeldte Straf og Confiscation
af alt deres Brygger - og Brændeviins - Redskab.

Disse bemeldte 3 Forordninger bleve ved en sildigere

af 27 Mart. 171 9 igientagne og fornyede,

samt
tilstcedt Consumptions - Forvalterne og Forpagterne i
Kiobstcrderne, at de ved Magistraten eller Byefozderne

maatte holde Jnqvisition i enhver KiobstædS Di

strict inden 2 Mile, om alt hvad imod bemeldte Forvrdninger foretages.
En nyere Forordning og For
bud af Zo Apr. 1734, udkom om »tilladte Kroeholdere paa Landet i Danmark, hvorved de forrige
Forbud igientageS og skierpes (som det heder), for at
forekomme Kiebstad - Handelens Forringelse, Con-

sumprions-Jntradernes Afgang, Såbarens Overtrædelse og LandmandenS Drukkenffab.
J den 2 den
Art. er denne Indffrcenkelse vedbleven,

at ingen af

de
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de Kroeholdere, som ere tilladte ae holde Kroe paa
Landet, men dog ester deres Privilegier forbundne,

at Lige deres Al oa Brcendcviin i nærmeste Kiebstced,
maae enten brygge got eller tyndt Al ri! at sælge og uttø
rappe, ej heller Brcendeviin, ja ej engang athaveBræn-

Veviinskiedel i sit Huns.

Disse Love ere ffierpede

og gientagne ved Placaten af § Jun. 1743, og alker
forandrer og fFierpet ved Forordningen af 23 Nov.
1757, om at afskaffe utilladeligt Brændevinsbran
den med videre i Danmark, hvori 9 §. befaler, at
intet fremmed Korn-Breendeviin eller Aguaviter, der
af destillerede, her i Riger, maatte indsmes; og efter

10 §. ffulle Consumptionen af en Tende Hvede, som
bruges til Brændcviin, være forhøjet til 15 Mk.,
og en Tsnde af de andre Kornvare til 14 Mk.
Af
oit indenlandsk Brcenbeviin, som ftrcS mellem Sta

derne i Riger, ffulde svares 6 H. Potten, as Aqua
vit 10 tz , og ligeledes afdet, fom kom fra Slesvig og
Holsteen. Saadant Paalæg sVede ogfaa paa Rum,
Arak rc.
Denne Afgivl er nedsat fra 1770Aars Be

gyndelse i alle Stader undtagen Kiobenhavn,
Told-Rullen 1768. 26 Kap. 3 §.

ved

For endnu mere l>t Hemme utilladelig Br«n-

den, Udkom 1768 3 May, en Forordning cm Brændeviinsbrcenberiers Forpagtning paa Lander i Danrnark, efter hvilken Brænderier blev ved offentlig
Auction bortforpagter kil Borgerne og andre.

For

pagterne var det tilladt ar inqvirere om Utilladelig
Brcendeviinsbrcrndett m. v.
Men da hverken ds
forrige Forordninger, ej He8cr disse ForpagnipIcr,
4'oc Lind.
3 i
hcm-
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hemmede den utilbsrlige Brcnideviinsbrænden paa
Landet, bleve disse Forpagtninger igien ophævede ved

Forordningen af 2 Sept. 1773, fom tillige forbod
paa det strcengeste al Utilladelig Brcendeviinsbrcenden

og Kroehold paa Lander i Danmark, da den ej blev
tilladt nogen, uden allene de privilegerede.

Den

ne Forordning er bleven skierpet ved en anden af 26
Apr. 1776.
Derefter er Placaten af 9 Aug. 1731
Udgiven, hvorved adskillige Anordninger om Brændeviinsbrcmden og Brug i Norge igientages og paa

nye indffierpes, og en af 5 Sept. f. 2l. hvorved de

forrige Anordninger i denne Henseende paa Lander i
Danmark ligeledes indffierpes.
Omsider ere diffe
Forordninger af 2 Sept. 1773 og 26 Apr. 1776, da
Hjemedek med samme ej kunde opnaaes, blevne op
hævede ved Ven sidste Forordning af 2 Aug. 1736 for
Danmark, hvorudi nit passende, som forhen var anordnet, her er samlet og indrykket.
I Henseende til Samlinger og Fyldens paa
VertShusene, ere ogsaa i Danmark udgivne adffil
lige Anordninger.

SaaledeS er i Henseende til Sab-

barens Helligholdelse, allerede i Slutningen af det
forrige Aarhundrede, udgivet en Forordning af 24
Mart. 1696, hvori befales: At ingen maae indfin

de sig i Drikke - og Kroehuse ferend Aftensang er ude.
Politic-Forordningen af 22 Oct. 1701. 3 Kap. 2 §,

paabydes Politiemestercn, ej ak tilstcrde nogen Sumqvem og Tilhold med ryggesløse Folk og Lesgeengere,

ej heller at der i Verrshuse og Kicldere, med nogen
Drik, Dobbel, forfængelig Lystighed og ander deslige
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lige nogen Forargelse gives, eller at nogen sig der

længere end til Kl. 10 om Aftenerne opholder, men
dersom de ej efter engang gsorte Paamindelse 'afholde

sig derfra, ffal han lade dem henfsre i Stadens
Arresthuus, og desuden ffal faavel Verten som hver
af Giesterne, der handle herimod, hver Gang bede
2 Lod Selv.
Saadanr gientages ved en Placat af
2,5 Jan. 1772. Ovennævnte Forordning af 24 Mart.
1696, er i famme Henseende meget ffierpet ved For

ordning af 12 Mart. 1735.

Ved Forordn, af 3

Dec. 1742, ere Haandværkere, Skippere, med fle

re i Kiobenhavn, forbudne ar udtappe drikkende
Vare i deres Huse under Straf af 20 Rdlr.
Ved
sligt VertShuushold heder det, blive ej allene Huusbonderne og Mesterne selv, men endog deres Sven
de og Drenge bragte i en ond Vane med umaadelig

Drikken, og derover forssmme deres Haandværk og
anden Haandrering.
Udi Forordn, af 1 Febr. 1757,
VM at afffaffe Misbrugen af Brændevtinsdrikken, er
det i den 2den §. befaler dem, som paa Lander ere
privilegerede til Kroehold,

ej at sælge Al, Bræn«

devim eller anden stærk Drik, ril andre end Rejsen
de og de i Nærværelsen boende, som lade det hente
til eget Brug i deres Huse.
Bonder og andre maae
ej indfinde sig i Kroerne for der at drikke under Straf

af 10 Rdlr. for Venen og 1 Mk for hver af Gie
sterne.
3 §. Venshuns- og Kisloermcmd, VrcelldeviinsbrKndere og andre i Kiobstæderne, forbydes
ak ffiænke Brændeviin, Aquaviter eller anden stærk
Drik (Al allene undtagen) for nogen Bonde, som
og Bonden, saadanr der at drikke. Dog maae Ben
I i 2
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derne, ligesom forhen, kiobe i Kiobstcrderne de Drik

kevare, som de til eget Brug behove, for samme at
hiemfore.
4
Almuen paa Landet, Mollere,
Kroemænd og Haandværkere, maarte ej til noget
Venskab eller Gilde, saasom Bryllup, Barsel,
Begravelse eller anden Forsamling, give eller bruge
Brcendeviin eller nogen Slags stærk Drik, Al alle
ne undtaget, Under § RdlrS. Straf.
5 §. Ikke
Heller maatte andre paa Landet boende, ril Bryllup,

Barsel, Begravelse eller Giestebud, give eller bruge

noget SlagS Brcendeviin eller destillerede Liqueurs, indenlandffe eller fremmede, under 10 Rdlrs. Straf.

6 §. Kongelige paa Landet boende civile og militaire
saavelfom Proprietairer, Forpagtere,

Betiente,

Præster, Degne, og andre, som vare tilladte at
brænde Brcendeviin, waarre ej sælge noget deraf til
andre.
7 §. Alle Forseelser, hvorfor bor bedes,
skulle straffes med dobbelte Boder, naav de bleve begaaede i Drukkenskab. Befandres nogen af Almuen

paa Landet, at have drukket sig drukken, ffnlde han
omendffisnt han i sin Drukkenffab ingen Forseelse
eller MiSgierning begik, dog bsde til Sognets Fat
tige 2 Mk. forsieGang og siden dobbelt.
8 §♦ De,

som intet havde ar bede med, skulde nndgielde paa
Kroppen.
En næsten ligelydende Forordning er af
8 Mart. s. A. udgivet for Norge.
En Placar af

4 Iul. 1763 befalede, at Venshmwholdere ej maar
te tillade Læredrenge eller siige unge Tienestefolk, at
opholde sig i deres Huse for der at drikke eller jpille.

Da den 3 §. af Forordningen 1 Febr. 1757r var van
skelig at faae opfyldt, fom forbyder Kiobstceds-Jndvaancre
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vaanere at ffienke Brcendeviin for Bonder, og disse

at drikke bet paa Stederne, har Forordn, af 26
Apr. 1776 ophæver dette Forbud, men derhos er

der aldeles forbudet, hverken at ffienke eller at vrik
ke videre end til Nedlorfr eller Vederqvægelse, og

Lefindes det at ffee til Fyldene og Drukkenffab, undgielde de Skyldige den ved samme Forordning paa
lagde Srraf.
Ligeledes er den 4 09 5 § ophk'vek,
ta det herefter tillades Almuen og andre paa Landet
boende, at bruge indenlandff Brændevin,, men til
Tarvelighed allene ved deres Bryllupper, Barseler
og andre Vertffaber og Gilder, dog ar de UlforhanD«

le sig Brcrndeviinet fra Kiobstæderne.
Ester den
sidste Forordn, as 2Aug 1786, om utilladelig Brændeviinsbrændens og Kroe^oldS Afskasielse pcid
tct, er det de privilegerede paa Lander allene tilladt,

ar destillere Brorndevnn ri! deres egen Hunsholdning,
og Verrshuusholdcre for Rejfende, og de i Ncervcrrelsen boende, fom lade det hente til eget Brug.
Andre, som foretage saadant, forfalde i en Muler af

3o, 60 til 100 Rdlr., og i Mangel af Formuenhed til Betaling, straffes med Fæstnings - Arbejde
fra 1 til 6 Maancder.

De Forpligtelser, som de

foregaaende Forordninger og meddeelte Bevillinger
have paalagt VertshmiSholderne paa Lander her i
Riget, at tage de Drikkevare af Brændeviin og Al,

fom de udscelge i deres Verrshuus, fra nærmeste Kiebflæb, ere aldeles ophævede.
Disse maae herefter for

der forste, saal^nge Consumprionen i Kiebstæderne

oppebæres og forrettes for Hans Majestæts Regning,
rage flige Drikkevare fra hvilke Kisbst«der de finde

I i 3
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for got, naar de paa bemeldte Vare forsyne sia med
Paseer-Sedler, som de kunde forevise i fornedcnt
Fald til deres Sikkerhed.

Dog ere de herfra und-

tagne, som ere forbundne at hente disse Vare fra
Kiebenhavn og fra Brændeviinsbrcrnderier paa Lan
det, hvilke forholde sig nu som for i denneHenseeude.
I øvrigt er der ligesom efter Forordn, af 26 Apr.

1776, tilladt Kiebsta'det'neS Jndvaanere at ff'ienke
Brændevnn for Bonder og disse at drikke det paa

Stederne, naar de ej skienke eller drikke meer end
til Nodtorft og Vederkvægelse, og sori denne Hen

seende at befordre god Orden, er det befaler: Ari
enhver Kiebstæd efter sammes Storrelse og Næring,

eller sicre Verkshuusholdere,
som allene ffulde have Tilladelse at ndffienke Vræn-

iVulle beskikkes en

deviin for Bonder til ar drikke paa Stederne, men
befindes det ar skce til Fylderie og Drukkenskab, maae
de Skyldige Undgielde Ven ved samme Forordning paalagie Straf,
øvrigheden og Jordegods - Ejerne
mane føg c at indskrænke og aWaffe al overflødig Brug

afBrcmdcviin ved Vendernes Bryllupper, Barse

ler og andre Gilder, hvor indenlands Brændcviin

waae brnges allene til Tarvelighed.
Danmark har alisaa ingen Mangel paa For
ordninger og Placater, angnaende Misbrugen baade
ved at breende og at drikke Vrændcvun.
Hcr ere 26

i Tallet, som alle bære Vidne uiu den bedrovelige
Sandhed :
Ar alle Forordninger ere menneskelige,
og alksaa foranderlige,

samt:

at- Menneskene ere

mcest higende efter det forbudne, og ar de, i hvor
dan
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dan end Forbudene gisres, dog ved utallige Krumveje ssge at tilfredsstille deres Lyster og Begierlighe-

der, endog i de Ting, som uabenbnrlig ere Sund,
heden hejst skadelige.

ch

Ellefte Afdeling.
Politiets Opmcerksomhed.
§)en medicinffe Politie-Videnffab, har man ftrst

i de sildigste Tider begyndt at rcrnke alvorligen paa,
og nu nesten fattet bragt i en suldkommen systemaliff
Orden, ventelig fordi man noget sildig har begyndt
ot kiende Menneffets Vcerdie og at beregne Fordelene
af Folkemængden, og fordi disse Beregninger have
ferst givet Anledning til, at betragte de betydelige
Aarsager,

fom man har tilffrevet den paa mange

Steder beklagede Afgang af vor Slagt.
Nu man har begyndt at tcrnke alvorlig paa denne
Videnskab og at ffrive derom, seer man ferst, hvor

mange Ting der gives, som hidtil ganske have Undgaaet

Politiets Opmærksomhed, og mane tilstaae, at vi
endnu ere langt tilbage i den Kunst at brvare Menneffenes Sundhed paa der længste, og ar benytte
Naturens Kræfter til vore Fordele, saaledes fom Ri«

I i 4
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gernes Forfatning tilstader der.

Endffient der paa

adffillrge Skæver ved gode dlnstalrcr er forget for den

almindelige Sundhed, seer man derimod store Stræk
ninger af Landene, som ere overlabte til Strommen

af de naturlige Tilfælde, og have inter andet For
svar mod Sundhedens Frendcr, end det som ethvert
andet ufornuftig! Dyr har, der cj kan gisre meget
mider i sin Sygdom end ar sukke under Smerternes
Heftighed, og naar dck Onde cj vi! forandres ved
Naturens Hielp —- bortdoe.
Man har hos os i
disse sidste Aar begyndt ar tænke paa Norge i den

ne Henseende, men Bornholm vg flere Strækninger
fve endnn glemte. Ubehindrer tilstceder man ligele
des Danmark, at forede de Kornvare, fom Norge

fkulle have ril Underholdning istedct for dets usle
Brod af Bark, Halm, Mask og andre Uduelige
Ting, fo ni man ej giver ril Hunde, og under hvis
Brug De troe Jndvacmere for en stor Deel fortæres
af Hunger og Sult.
Almuen i Danmark fylder sig
rrstraffet med Brcmdevun, eudffisnt den dermed odelægger bcrade sig og Efterslægten.
Verrshuftnes
Mangfoldighed forsges daglig tilligemed Drankernes,

og fsr disse saavelsom for enhver Mand og ethvert ungt
Menneske, som ej tiender den af Fyldcriek naturligviis
paasolgende Skade,, siaac alle Deere i Skieukehuse110 aåbne, og enhver Borger kan nden mindste Paatafc eller Mrelsshed, der fslgex med andre Myrdere,

drikke sig ihjel paa Stedet.
Ved alle FsdemidlerS
Ad salg, vaagcr .Politiet over Varernes Maal og go
de Egenskaber, ved Brændevimers Udsalg fter man
allene paa Maaler, men ej paa BeffassenhcLen, der

dog
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Log i mange Tilfælde og Henseende er nsdvendigk.
Denne FylderictS beklagelige Misbrug har opvakt
Nidkierhedcn hos redelige Mccnd, fom have paatalet

saadant; iblant andre har SussinLlch for længe siden
ivrer herimod, uden at nogen Har lagt Mærke hertil.

9 Naar en sdelagt Kone ”

siger han:

” forlanger

” Skilsmisse og kan bevise sin Mands Fyldene, saa

9 bekonimcr Hun Skilsmisse og det er ogsaa alt. Man” den og hans Last, som foraarsager Skilsmissen,
9 Aaaer for Resfen frie.
Er der ej en stor Mangel i

"vor borgerlige, t vor christellge Forfatning? Man
9 tillader, ar et Menneske bringer sig af Dage ved
* Drukkenskab, ar han bringer sig og sin Slægt til
9 Bettelstaven, at han ubehindret vandrer paa Vejen
"til alle muelige Laster.
Man seer det, man tier
” dertil og lader ham lobe i Fordervelsen.
Er det

9 forsvarligt? Burde der ej billig med Fylderiet være.

9 forbunden en vis Straf, en Art af Uærlighed eller

9 Vanære? DrickkenMbet er en Kilde ti! utallige
9 Laster, men der er en Last, som kan udsves ganske
” ustraffet. . Politiet, Magistraten, JusUwcollegiet,

" ConsistoriuM/ ingen af alle bekymrer sig derom,
Præsierne kunde intet udrette allene, efterdi der er
9 ingen Kirketugt sak derfor.
En Borger, cn Mg9 remand, kan ved Fylderie edelcegge sig selv og sin
9 Familie i Bund og Grund, ingen agter derpaa h).”

Man har sandelig derfor dcn siorste Aarsag ar
vnffe, at de vigtigste Regler til Sundheds-Visenets

2i

5

b) SSssmilch 1. c. i Th. S- 547.
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Forbedring maatte med Eftertryk lægges enhver for

{Øjnene, og af Avrigheden blive paaseeke og med Lllvorlighed satte i Verk, og man maae beundre,

Fyldenet,

ar

som drager sera mange Uordener efter sig,

ej for længe siden har tildraget sig Politiets ftorre Opmerksomhed, hvilket er ffeet i London.

FodSlernes

Antal tog der i Aaret 1725 saa stærk af, at den

everfte Magr, som segte ester Aarsagen til denne Folkeforringelse,

troede at finde den i BrændevitnetS

Misbrug, besværede denne Drik med nye Paalceg,
og har ogsaa siden 1758 sporet en god Virkning af
dette Paalceg i).

Det har ej manglet hos os,

at

Regieringen jo har indseer FylderietS Skadelighed foe
Staten, og udgivet de efter al Anseende bejle Anord--

ninger, men Opfyldelsen heraf har stedse været fuld
af Vandskeligheder,

deels formedelst

menneskelige

Snedigheder deels formedelst Opsynsmandenes Skiodesloshev.
Hvad der synes ar trænge,-'-til Politiers

storste Opmerksomhed, vil jeg her kortelig fremsætte,

Hg overlade til Vedkommendes bedre Bedommelse.
Vore Fode - og Dsde-Lister, endDont de end

nu ere meget ufuldkomne, overbevise 06 om, at Antallet

af de Dode i Kiobenhavn næsten aarlig langt overgaaer
de Fedtes, hvortil jeg, saavelsom andre, der have giort
Beregning over de store Slæder, har angivet Brcm-

deviinet som en as Hoved-Aarsagerne.

Ved særdeles

Beregninger over Stcenderne, vilde denne Sætning
lyse mere i Ajnene.
Uagtet al det Skraal, som hores

overalt

i) GSttinz. gelehr. Anz. 1766. S- 37*
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overalt om Vendernes Fylderie, og som ventelig foe

en Deel har givet Anledning ti! de mange udkomne
Anordninger angaaende Brcendeviinsbrcenden paa Lan

der , saa 03 at BrændeviinetS Brug var denne ar-

bejdsomste Deel as Menneskene ganEe forbuden hos
os, fca 17 57 til 1776 cr man dog tilfulde overbeviift om,

at det er denne Dce! af vort Folk, som

formedelst sin Sundhed og Frugtbarhed forskaffer Lan

dene det Overskud af levende Mennesker, der erstatte
det Tab, som haves aarlig i Kiobstæderne.

Derimod

har man siden $701, da PEie-Forordningen ud-

kom, ikke paa nogen ftræng Maade sogr at hindre de
r Kiobstæderne værende Borgere, unge Fslk, Solda
ter og Matroser, fra at drikke Helbreden bort.

Un-

dcr denne Politie-Forordning, har Brcendeviinsbræn-

derneS Antal forsget sig her i Byen til 350, Drik

kestuernes og SvirekielderneS Mangfoldighed ere blevne utallige og BrændeviinsdrikkerneS Mængde overfoøturner den ganske Almue.
I de smaae KLobstæder have mange Borgere, siden BrændeviinSbrcmd-

ningens Afskaffelse paa Landet, ganffe nedlagt deres

Haandvcerk for at brænde Brcrndeoiin, da de herved
sinde deres Levebrod mageligere og Indkomsten vissere.

Men herved tabes den borgerlige Vmdskibelighed i
Almindelighed,

der forodes ventelig ligesaa mange

Kornvare som imedens Bsnderne selv brændte,

da

mange Uvidende give sig af med Denne Kunst, og hvad
er da sparet for Staten i denne Henseende? Det sy

nes paa den anden Side, at den mane bersves endeel
fiere Borgere, og at de forfaldne Kiebsiceder umue-

lig kunne rejfe sig, ved at tilberede saa fc^dervelig en

Vare

zoZ Meste Afdel. Politiets Opmcrksomh.
Vare for Sundheden, gode Borgere blive forvand

lede til dovne Fyldehalse og efterlade en Brcmdevims-

Afkom, der villig vil træde i Fædrenes Fodspor til StakenS endelige Adelæggelse.
Bonden drikker ej min

dre NN, end da han selv havde Tilladelse eller sneg sig
til at brænde.
Han fører sit Korn til Kisbmanden
og tager Vare igien, 03 blandt de nødvendigste Vare
for hans Huns anseer han Brændeviinet, hvoraf han

ej allene fortærer en Deel paa Stedet, hvortil han
nu har Tilladelse, men endog tager store Bimpeler
hiem med sig,

hvormed han gisr sig tilgode indtil

han igien naaer Kiobstæden.

Det lader altsaa, at Staten endnu ej har tntn<
det, eller kan vinde noget ved alle de vellneente Anordninger, som hidtil ere udgivne.
Indskrænkningen
ved denne Drik synes altsaa enten ar burde være end
nu storre og Opsigten alvorligere saavel i Skcrderne
fom i Landsbyerne,

om noget Godr skal udrettes el-

ler og BrcendeviinetZ almindelige Brug at være aldeles afskaffet.

Da dette vigtige Stats - Sporomaal

endnU ej fuldkommelig er besvaret, nemlig: Om Afffaffelftn eller Indskrænkningen er raadeligst, ville vi

i det folgende ssge at besvare denne Opgivelse, siden
disse to Maader ere de eneste, som kunde udkankes,
naar Misbrugen heraf ffal afvendes og al Skade fo
rebygges.

Tolvte
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Kan Vrcendeviinet afssaffes?
eller

Bor dets Brug indstecenkes?

er vissers end at Menneskene længe have le

vet uden Brændeviin, og der er ligesaa visi, at de sam
me , baade vare frugtbarere end vi og node en Helbred, der i Almtndclighcd overgik vores.
Om AlpBeboerne, fortæller Langhans k): ar de bruge det
hele Aar igiennem ingen anden Drik end Melk og det
reneste Vand, at de bringe deres Alder langt hsjere,
nyde en langt bestandigere Sundhed, ere af en langr
smukkere Legems Dannelse og smukkere Farve, frem
for de Bonder, som boe i Viinlandcne, eller den al
mindelige Mand i de nordiske Egne,

Korn-Brcmdeviin bliver drukket.

hvor meget

Det sees altsaa

heraf, at Bromdeviinet ej er nogen nodvendig Drik
til at ernære og underholde det menneskelige Legeme,
men kan undværes, uden at vort Legeme taber det

mindste derved.
Manae Exempler bevise, hvor
mange Ting Mennesker kan undvære na ar Lovene by
de det.
Dl Carthago var en Lov, som forbod at
drikke Viin, og ej tillod at drikke ander end Vand

i Lejk) Von den Lastern rc. S> i o.

5io
i Lejren.

Tolvte Afdeling.
I det Aar, da en Borger forrettede Ma

gistrats - Embedet, og paa den Tid han Mlde være

Dommer matte han ftrax holde sig ganske fra Vim I).

Muhamed tiltroede sig at underkaste er næsien vildt og
til alle Vellyster hengivent Folk en Lov, som under
den strængeste Straf forbyder ej allene Overslodigheden, men enhver Draabe af den hidsende og brusende
Drik, og de vidtlsftigsie Riger, som have antager hans

Lærdomme, iagttage denne Lov med en Nojagtighcd,
som maae opvække Forundring, helst i de Egne hvor
det klare Vand mangler, og bliver ej mindre fo rundringsvcerdigt derved, at nogle AslatiM Frietcrnkere
og Fornemme, drikke ri! Lovenes Foragt og bortsvire
Fornuften i en Krog af deres Seraile i de Christnes

Drikkevare.
Perserne drikke allene Vand.
Endogsaa Hedningernes Lov i Indostan forbyder Viinen,
og Maurerne i Indostan, som ej agte paa denne Lov,
ere dog meget maadelige.
Det ganske Jodiske Folke-

slag holder endnu ti! denne Dag de Love, som der nu
over 3000 Aar med en besynderlig Strenghed har
iagttaget, og de meest raae Menneffer holde sig end
nu under den sterste Hunger og Torst fra alle de Spifer, som deres Fordre i Arken vare underrettede om at

vogte sig for, saa at nran i Henseende til Afholdet,

neppe Ml erindre sig at have nogentid feet en beffienket Jode.
Alle de MaWienWe Koner og Piger
drak saalcmge de levede det bare Vand, de MileWe
Fruentimmere fulgte en ligedan Lov, de RomerPe

Fruentimmere maatte under Dsdssiraf giore det sam

me,
1) Plato de legibus. Lib. IL
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me, og i lang Tid drak de Romerske Ungkarle i for
nemme Huse ingen Viin fsrend deres 3 5 Aar m).
Disse Exempler mener jeg give tilstrækkeligt Beviis

pan, at Brcendeviinet saavelsom alle de ovrige hidsen
de Saner, ere ej nedvendige for Mennesket til at be
vare sin Helbred, og derfor kan undværes.
Skulde
det vel være umneligt hos oS, aldeles at aMaffe Brcen
deviinet eller i det mindste indtil videre at udstnde en
Lov, der kunde gioreFylderieogDrukkenffab strafvcer-

dize og sætte Grorndser for UmaadelighedDa vi
have cn Anordning,

som paalægger Folket Maade-

lighed i Maden og Tarvelighed i Klædedragten, hvor

ved fornemmelig Penge forsdes, hvorfor troer da Po
litiet sig ikke beføjet til, alvorlig at ind^rænke BrændeviinetS Brug, som aarlig sdelcrgger mange tusinde

Borgere? Noden udkrcrver visselig, at der bor op fo
res en Dæmning, og at visse Indretninger foranstaltes,

formedelst hvilke man ved visse Omveje, do-f omsider
kommer ti! det foresatte Maal, for hvis Opnaaelse
den Ufornuftige Gienstridighed ellers vilde finde paa
at opkaste tusinde Forhindringer, naar Magten alde-

les blev sat tilside.

Ikke en Jndfsrsel af en mindre

skadelig Overdaadighed i Drikkevare, elleriViin og

Kaffe isredet for Brcendeviinet, som Michaelis vil,
bliver her tilforladelig, eftersom begge ere ligeledes
skadeli se 0.3 uddrage aarlig store Summer af Landet;
ikke Priis-Sporsmaale hvorledes man Mffcr Brændevimet for cn billigere Priis n), ikke svcere Paalæz,
hvorm) Aelianus var, hift Lib

I i. Cap. 28.

n) Et Academie i Frankrig , udsatte for længe siden zoo Liv
res

512

Tolvte Afdeling.

hvorved ders Drikken vel bliver giørt vanffeligeee,
tuen dets skadelige Brug derfor ej iblant de Velha
vende aldeles forekommet, ikke Forbudet af Brændeviines Salg i det smaae, kan være mægtig tU at Hol
de SdelRggelsen tilbage, som dets overflodige Nydel
se anrettet*. Men en fuldkommen Afskaffelse vil bli
ve det eneste og retteste MidLe!, La man ej lettere (æ*
rer at undvcere en Ting end naar den ej mere kan have§, og endnu herforuden ikke horer til Nodvendizheder.

Moser siger: Intet er vissere, end at vore For-,
fædre have hiulpet sig en lang Tid uden denne frenmede Drik, ftlgelig maae den altid fcerdige Indven
ding: At Landmanden og Skibsfolk, ej vel Uden den
kunde behielpe sig, være en godhierrer Forevending af
vore gamle BrændevimSdrikkere, eller en from Lrst af
vore Bmndeviins - Forpagtere. Skulde man ej kun
de undvære en Ting, som vore Forfadre saalcenge og
lykkelig have kunnet mangle o) 3 Endogsaa Wcih angi
ver dets fulde Forbud, den medicinsse Bmg undta
gen , som det eneste sikkerste og passende Middel til at
bevare
rks for den, som vidste at angive en mindre bekostelig
Maade at brænde Brændeviin paa. — Det O-konomifie Selffab t Petersborg, satte ligeledes en Priis af 100
Ducater for den, som udfanbt den Kunst, med nundre
Bekostning, at frembringe denne Vædfke.
Stn kunde
tuan vtl udsætte det Zdie Spvrsmaal, som vel fortiente
mange iooo Ducater: Ved hvilket Kmrstgreeb RcM
riilgen eftcrhaanden kunde afvende Folk fra Brændeviln,
naar derved kunde reddes mange Tusinde Borgere i

o) Patriotische Phankasien.
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stsrste Beviis paa Brændeviinets muelige Afskaffelse,
har man seek i Preussen, hvor Kongen unddrog al
Brug af Brcmdevim for sine Soldater, fornemme
lig for hans Garde, som blev underholdt i Potsdam.
Sussntilch forsikrer u), ar denne Befaling er iagtta-

gen med de bests Folger.

Formedelst et Forbud af

den Preusiske Regiering, er i Aaret 1718 al Ombæren af Brcrndeviin ganffe bleven forbuden.

Paa en fuldkommen AMaffelse vilde naturligviis fslge mange Nlejligheder hos de fleste Brænde-

vimsdrikkere,

som kunde blive enten vanskelige eller

umuelige at overvinde, hvorfor Sagen neppe kan an-

gribes paa denne Maade.
Naturen gier aldrig no
get Spring, 03 den taaler ej heller, at noget Spring
bliver den paafsrt.
Ligesaalidet som den, der aldrig
har smagt Brændevim, er i Stand til at drikke $ eller 2 Potter om Dagen , uden ak fætte enten Helbre-

den eller Livet i Vove; ligesaalidet kan en BrændeviinZ-Helt, der efterhaanden har vant sig til at ind-

tage saadan en Mængde paa enganz aflade at nyde
denne Lwdrik, uden strax at paadra^e sig farlige Syg
domme o f inden en kort Tid Dsden.
En ulægelig
Vandsot blev almindeligen en sikker Folge. Herfocuden

naar man veed, hvor stor Magt den sandselige Lyst
kan bekomme over et fornuftigt Menneske, hvormegen Tid og Taalmodighed der horer ril, at overvinde
forældede Vaner og Fordomme, og at bringe Almuen
til at indsee og ar antage det rienligste Gode, saa ind-

u) GLttl. Ordnung, I Th. 13 Cap. §. 270. S- 547'
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seer man ogsaa, at Sagen er kildrende, og at man i
Almindelighed i Begyndelsen ej kan asffaffe Brænde«
viinet ved umiddelbare Forbud, ej ved stor Tvang og

Straf, ej paa engana, men dog ved Kunster, ved
hvilke Stats-Kienderen forstemer at lemme den vildeste
Pobel med ufelbare Lænker ved vidt udseende Anord
ninger, som man giennem nogle Menneske-Aldre gi
ver Tid til Modenhed.
Maitland ivrer patrioufft
mod den skrækkelige Misbrug af de stærke Drikke i

London.
Parlemenret har ofte indseer den derved an
rettede Ulykke og Menneffenes Tab, og ofte raadflaget, hvorledes den kunde afhiclpcL, dog have de ej fore
taget sig at forbyde det alt, da Staren vilde tabe alt
for meget i Indkomsterne, man forhøjede derefter
Paalæggene for at holde den gemeene Mand derfra ved
den hojere Priis, men forgieves.
Staten har vun
det Indkomster og det Onde er vedblevet, som vel
neppe nogen
aldeles vil kunde afvendes, (Hiftory of London B. 3. p. 5 5 4)Men da dog enJndffrcmkelse er saa nodvendig,
vil jeg herom fremføre mine Tanker og overgive samme
til Starsmcendenes bedre Bedommelse.
Ved Jnd-

ffrænkelsen bor man ssrge for.

1) At Politier har en meget nøje Opsigt med
Brcendeviinets umaadelige Brug, for hvilken man af
alle Krcefter bor sætte Grændser, og ligeledes at Fylderie og Drukkenflab bliver straffet, som det, der dræber

Folket og odelcegger Staten.
Plato, som ej vilde, at
man ganske ffulde sege at fordrive Drukkenffab iblant

Kk 2

Almuen,
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Almuen, foreslog, at man for de offentlige Selska
ber, hvor der almindelig bliver drukket, Mlde sætte
saadcmne Perjoner, som formedelst deres Alder oz
Maadelighed skulde vedligeholde 2Eebodighed og Orden, og, ej ar adlyde dem skulde boldes for et strafværdigt Foretagende v). Disse Msend maatts da have en uindskrænket Fuldmagt til at holde de samlede
Giester fra al Uorden, ej at tillade dem at overskride
et bestemt Maal af BrcendevLin, at forebygge de opkommende Tvistigheder og omsider at hæve Aftenssæ
det ved en vis Tid. Man seer sielden nogen at drik
ke en Sold t ji't eget Huus for ej at komme af sin For
fatning i sin Families Nærværelse. Vertshusenes
Antal maakte i enbveo Kisbstæd bestemmes, og vilde
det ventelig! i mange Henseender være fordeekcrgtigst
og tienkigsk i de store Stæder, at hver Stand Havde ftn
Samling, f. Ep. Borgere, Haandværkssvende, SolLater, Matrosero. s. v. havde flne Samlings-Ste
der eller Klubber for sig selv, Borgerne kunde ligeledes,
naar det fandtes for gyk, dele sig i flere Dele efter des
res Haandværkers ForDellighed, f. Ex. Uhrmagere,
Glarmefiere, Skomagere, Skrcedere, kunde hver
have sin. De som bkeve overbeviste om en ofte gicnlagen Drukkenffab, burde advares af Avrigheden,
og ved at fortsætte saadant et liderligt og forderveligL
Levnet, straffes ligesom forhen i Rom, og ligesom
paa denne Tid syrodende Borgere endnu i Schweitz
hlive behandlede

v) Pe legibus. Lib, IL
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2.) At beskikke visse kyndige Personer i Kiob^
slæderne til at brænde og at udsælge Brændeviinet til

Almuen og andre. Udsalget maatte ffee paa en karrig
Maade, og Prisen maatte nsdvendigviis sættes saa
hsj, saa den kunde være tilstrækkelig til at holde Al
muen fra Misbrugen as denne Drik.
Moser fortæl--!
ler x): At Engelcenderne og Franzoserne havde i
sidste Krig fornemmelig afskyet de Egne, hvor Bram-

deviinet blev solgt for en alt for ler PriiS, da Prisen
forledte Soldaterne til Sviir.

Parlementer i Enge-

land sorhojede i samme Hensigt Paalæggene derpaa,
hvorved Brcendeviinets Brug i det mindste blev noget indskrænket til Borgernes Bedste, Uden at Kronens Indkomster forringedes derved.
Det var maa-r
fs'ee best at bestemme Brændeviinets Mængde for en-

hver Familie ester Standen og Nedtsrstigheden, og
indftre al Afsoningen i en dertil indrettet Protokol,

at deraf kunde sees, om enhver havde faaet over eller
rinder det foreskrevne Maal, ost der kunde udsættes
Belønninger for de Familier, som i deres Huse, i

Forhold mod andre af lige Folkemængde fortærede den
mindste Andeel.
De paa Stedet værende Consump

tions -Betiente, kunde tillige hermed have vedborlig

Indseende for at fovefonuuc al den Misbrug, fbttt ellers lettelig vilde indsnige sig.
At alt saadant skede
for kongelig Regning, kunde ej vcere til Tab.
Saavidt mig er bekiendt, er den Indretning allerede ffeet

i

Sverrig, at Brændeviinsbrcenderierne drives over

alt for Kongens Regning.

Kk z
x) PatriotischePhantasien, r TH. S-365.

3.)
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3 .) At gradere og prsve alt det Brandevim
fom afsættes til almindeligt Brug. Det kan faftfætres til 4 eller 6 Grader, da det stærkere er Mdeligt
for Helbrede«, og bliver anseet for Spiritus, naar det
er yver 12 Grader y)t

4 .) At bestemme BrcendeviinetS PriiS efter
Graderne. Ingen kunde da med Billighed besværge
sig over dets Svaghed, hvilket nu omstunder s^eer i
de smaae Kisbsteeder, hvor Prisen er for hsjt spsat
efter ncervcercnde Omstændigheder, men Brcendeviiyet for tyndt, forbrændt og ildesmagende. Mange
Familier lade derfor hente det nsdvendige Vremdeviin
fra Hovedstaden, og overlader det andet til Venderne
yg andre, som ej kunde faae der bedre z). Prisen
maatte cj sættes for lavt, da saadant giver kun Anledning til at misbruge denne Drik ( yg ar storme tøv?
lelost til Helbredets
5 .) At forbyde al Tilsætning af de hidsende
Krybener baade for og efter Brændingen, saasom
Kommen, Peber, ni. m. hvilke allene hidse uden ar
styrke Legemet. Den Churhannoverffe Forordning
af 5 Decemb, 1736 melder herom, hvor det heder:

»Paa
__—-—■—'

> -a'--------- -

y) Det fra Rostok kommende Dreendevlin, som tgien udføres,
hylder, fom mig er fortalt, 2 til 3 Grader Det Frank
ske skal i Almindelighed være imellem 6 til 8 Grader.
I) Til at gradere her BiM'deviin, son« tiilaveS i Smaaestæ?
demr i Danmark, har jeg ej fundet Lejlighed, det vil vel
mppe sindes stærkere cub dec fra Rostok, det er t>cn *DU
derstYMliBs Brik, som man kan forestille sig,
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” Paa det at fligt Onde kan forekommes, skal enhver,

” som overbevises om siig Forfalskning uden Naade
" bode 50 Rdlr., og herforuden ganffe forbydes at
9 brænde eller skienke Brændcviin, siimt Ml det for” falffede Brændeviin offentlig udkastes for hans
” Huns. ”
En alt for heftig Skarphed eller en frem

med Smag, vil letkelig forraade enhver Tilsætning,
som er Sundheden skadelig, og man kan ogsaa flutte

af Virkningen, om der kan være brugt berusende og

dumgiorende Midler,

for at give Brcmdeviinet et

sandsynligt Fortrin.
L.) At undersege og prove baade det indenland
ske og fremmede tilforte Brcendeviin, at ingen For
falskning eller Forgiftning kan finde Sked, i Besyn
derlighed om intet Spcmffgront er deri, samt at tilhol

de dem, som forestaae Bredningerne,

at lade rense

ej allene alt Verkwjet og Karrene men endog Kiedelen, Hatten og Piberne tilstrækkeligen for hverBrcm-ning*
For at opdage Kobberet i Brændeviinet, gy-^

der man enten en reen Salmiak - Spiritus dertil, hvor
efter Blandingen bliver nicer eller mindre blaae, ef
tersom Kobber-Oplosningen har været stærk eller svag,
eller man lader endeel Brcendeviin staae i Varmen med

Spaaner af Gvajaktrcee, og derefter holde den bekom
ne Tinctur i Vand, for at see om det bundfaldne Har-

pir ej bliver grønt.
Ligeledes bringer Mabet Swbe
i Prcmdeviinet ogsaa en gren Bundscetning tilveje,
naar der er Spanffgront tilstede.
Det ubekosteligste og heste Middel er: at man lcrgger et lidet Stykke
K k 4

loedsket
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lædffel Kalk i et Glas fuldt med Brcrndeviin, da dets
Overflade strap antager en gren Farve.

De fremmede Brændeviine, fornemmelig de
vpsnmrte frcmffe Liqueurs, som Franffmanden længe
har solgt, og som vore Deftillerere nu esterglsre, ber

ganffe forbydes eller t det mindste proves af Kunstforsiandige fsrend de bleve indfsrte, da man vel oste vilt)e finde eller opdage metalliske Dele, Hvoraf de flem-

lue Virkninger af disse elffede Liqueurs, bedre kunde
forklares end af det blotte Brcrndeviin.
Skulde dis

se Liquems synes at være nodvendige,

kunde deres
Tilberedelse overlades til Apochekerne, som desforu
den ere bundne til en vis Orden i deres Tilladelser,

hvorimod de under deres sædvanlige Eed maatte for
binde sig, ar blive ved de engang af Lægerne antagne
og samtykke Forskrivterr uden at vige derfra.
Paa disse eller andre Maader, synes en Ind

skrænkning for det fsrste at være nodvendig.
Den
Skade som Brændeviinets Brug anretter i de folkeri
ge Stater er for stor, end at Regenterne Mlde eller

kunde længere see igiennem Fingre dermed, naar de
virkelig elske deres Undersåtters Vel, og ville være
Fædrenelandets sande Fordre.
Regenten har stedse de
sikkerste Midler i sin Magt til at indknibe denne Indstrcmkelse estevhaanden, naar han, som Gruner si

ger a): er stor nok til at vcere uegennyttig, og naar
et

r) 1. c. S. 6i8»
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et ftorre Antal af sunde og stærke Borgere, forMffe
ham mere Fornsjelse end en liden Forogelse af Ind

komsterne.
Ved Jndskrcenkelsen eller Afskaffelsen af Brcen-deviinetS Brug, maae ventelig Brændeviins - Kied-

lerne formindskes; men Verden bliver derfor ej ulyk
keligere.
Mangen cn Brændevinsbrænder og Labo
rant, som nu nærer sig paa denne Maade, vilde maaskee sVrige ængstelig over sin Nærings

Tab;

men

Regenten kan derved være roelig, eftersom hans Undersaatters Sundhed og Liv overalt maae ligge ham

mere paa Hjertet end nogle enkelte MenneMrs Vet,

Ler ved allehaande stærke Drikke kun edelægge Undersaatterne.
Disse blive ved et faa helbredende Forbud
betryggede for alle farlige Tillokkelser, og for hine bli
ver endnu stedse det tilladte Middel tilovers, at for

tjene sit Brod paa en anden Maade.
Hvad jeg saaledes i det foregaaende Har i Kort
hed vrist, angacrende Brcendeviinets Nytte og Skade,

haaber jeg kan overbevise ethvert tænkende Menneske,

nt Skaden langt overvejer den Nytte, som de fleste

Mennesker Have troet at ville sinde i denne Drik, af
Hvilken 2(rt og Beskaffenhed den end kan være, i hvil
ken Alder, paa hvilken Maade, og under hvilke
Omstændigheder den endog bruges.
At Millioner
Menneffer gaae formedelst dette hidsende Middel for
tidlig ind i Evigheden, at ethvert Menneskes Tab ev
Statens Forlis, og at den deraf flydende Skade staaer

i Forhold til Mængden af de tabte Mennesker, som

ej
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ej udgiore en ringe Deel i Kisbenhavn, og fom Staten ej hidindtil har vidst at beregne, at denne Driks
almindelige Brug ei er en af de ringeste Aarfager til

Kornvarenes hoje Priser og virkelige Mangel, der
foraarsager, at vi dermed ej tilstrækkelig kunde forsyn
ne vore egne Lande, og tillige vore norske Brodre,
men maae soge Hielp hos andre for at underholde Li
vet; at ftrænge Love og afpassede Straffe, ere alde
les nsdvendige for den Misbrug, der fører til SielenS
og Legemets Fordervelse og SlcegterneS ødelæggelse;
og at Politiets Opmærksomhed, som hvad Kiobstce-

derne angaaer i Hensigt til denne Sag, hidindtil ligesom har lagt i Dvale, er af den yderste Vigtighed, og
derfor bor anstrænges til den sisrste Paapassenhed,
med andet mere som alt forticner den noieste Eftertan

ke i en Stat, der tragter ester at blive lykkelig.

Det bliver derfor upaawivleligt, at Staderne,
fornemmelig de store, behove en strcengere Opsigt af

Politiet, for at.forekomme, eller i det mindste at for;
minDffe baade det physiffe og moralske Onde som ud

bredes ved det almindelige Svireric paa de offentlige
Steder. Jeg vil simre med Sussmilchs Ord: "Hvor

” nødvendig er ej den storste Strænghed i store Stce" der, i Hensigt til de borgerlige Sceder? Mangelen
» af Opsigt, og Scedernes Tojleloshed er mange Vor9 geres Morder.
Den nærværende Indretning og
" Indbegreb as Politiet er alt for meget indffrænket.
” Det har allene den offentlige Sikkerhed tU Gien-

p stand.

Tyve, Mordere og grove Bedragere, bli-

9 ve derved allene holdte i Tojlen.

Ere ej offentlige
” Drik-
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” Drikke- og Spillehuse de afffyeligste Mordergruber,
” hvor Sundhed og Liv bliver bersvet , og hvor Ds-

" re og Porte blive aabnede, ej allene sor Le ældre,
” men endog for den ubetænksomme Ungdom? Ja bli-

T ve ej herved flere ombragte end ved grove Mordere?
” Kan vel nogen Grund for dette Overseende udtcen” kcS, imod den aabenbare Skade, som kan holde
” Ligevægt? Jeg veed vel, ar Politiet allene ej kan vir” ke nogen inderlig AMye for Lasten, og gisre Fol-

"
”
"
”

ker indvendig dydigere / men det kan dog forhindre
Liderlighedens grove Udbrud og redde mange Menneffers Liv.
Moralen lader sig ej ustraffet foragte
eller aldeles bespotte.
Borgernes Tab, som have en

" sior Værdie i Statens VægtMal, er en felsom Hevn
” og en selv paafert Straf ” b).

Kan jeg med denne Afhandling, som jeg over

giver til det priselige Landhunsholdings - Selskabs
grundige Bedømmelse, udrette der gode, som jeg UNder dens Udarbejdelse har attraaet, er mit Anffe op

fyldt ; og jeg vil da prise mig lykkelig, at have udret
tet noget i denne Sag til Fædrenelandets Beste.

b) Sitssmilch 1 c. i Th. ø. 117.
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