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af
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ForerLndring

Äed at foroge min Samling n t 
og Tegninger crf forffjellige Br ; >
Destilleer-Apparater; ved omhps - - 
overveie Veres indbyrdes Fortrin 
i forffjellige Henseender; ved i 
soge at gjore mig bekjendt n de n c 
FremgangsmaaDer, fonf ere int i 
foreflaaede for Tilberedning af s 
og ved ei at forfømme at ans 
for efter bedste Skjom^nde, a 
stemme, hvilke Redstaber, og ?
handlingsmaader, oer hos os . 
ttinligm at anbefales, troer jeg ;
samlet forogede Indsigter og sumKr,
hvormed jeg haaber at kunne gavne ved



Undervisning i Kunsten at brcende Brcende- 

viin; og jeg har, saavidt Planen med denne 

kortfattede Anviisning tillod det, benyttet 

disse Erfaringer ved denne anden Udgave. 

Med Hr. Professor og Ridder Srsteds 

Tilladelse har jeg foreger Den med et Tillag 

for Brcendevjins Tilberedning af Kartofler, 

ester Amtmand Siemens Frerrigangsmaade, 

med hvilken jeg var faa heldig at blive for- 

troelig ved at have den 2Ere at deeltage L 

Arbejderne ved de Forsog, som dermed hos 

vs ere blevne anstilte.

Jeg nærer saaledes det Haab, at denne 

Ml. Bog hav vundet ved et nyt Oplag; 

maatte den nu stifte Ven tilsigtede Nytte!



Forkundskaber for det videnffabelige 

Brcrndevlmsbra'nderie.

§. i.

Varmen udvider alle Lege,ner. Man lærer 

dette ved mangfoldige Erfaringer. En Kugle 

af Jern, Kobber eller et andet Metal, som 

forend den varmes passer noie i en Ring, vil 

ikke længere gaae i den, naar den er blevcn 

varm. Man fylde en smalhalset Flasse til Mid

ten asHalsen med Vand, Olie, Brændeviin ellev 

Ävikjolv og satte et Marke der vifer, hvor hoit 

Væd sken staaer. Naar denne nu gsores var- 

nicro vil den stige over Mærket, naar den bliver 

koldere vil den synke under Market. Sætter 

man en tom Flaske med Mundingen i Vand og
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varmer den derpaa, faa vil man see Luftbobler 
gaae ud af Flaffen, fordi den Lust, som er deri 

udvides.

2.

Et Thermometer eller en Varmeprover er 

et Redskab, der tjener til at maale Varmegra
derne, ved den Udvidelse, Varmen frembringer. 
Man bruger hertil bedst Qviksolv, som udvider 

slg jevnt og hurtigt. Dette indfluttes i en Glas- 
kugle der staaer i Forbindelse med et snævert 

men overalt lige vidt Glasror. Qvikselvet maa 

ikke blot fylde Kuglen, men endog naar det er 
temmelig koldt, en Deel af Roret. Naar Ävik- 
solvet bliver varmere indtager det som for er 

sagt, mere Rum, og en Deel deraf gaaer ud 
af Kuglen i det snavre Ror, hvori en lille 

Draabe indtager en temmelig lang Strcrkning.

§. 3.

Man satter et saadant Redflab i smeltende 

Snec, saa vil Äviksolvet trække pg sammen til 

ct vist Punkt, der altid er det samme, hvilken 

Varme endog Luften har Dette Punkt kalder» 

Jispunktet. Naar Varmen kommer under dette
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Punkt fryser Vandet. Man sætter det derpaa i 

kogende Vand, paa en Dag da Barometret 

siaacr paa 28 Tommer. Naar Vandet koger 

kommer Qviksolvet atter til et Punkt der altid 

er det samme, enten Vandet koger ved en stark 

eller en svag Ild, og enten Luften er varm eller 

kold. Dette Punkt kaldes Kogepunktet.

§. 4.
\

Afstanden mellem Jispunktet og Koge

punktet deles i Grader. Naar denne 2lfstand 

deles i 80 Grader kaldes Termometret det 

Rcaninurske, dcles den i 100 Dele kaldes det 

det hundreddeelte. 4 Grader paa det Reau- 

murffe udgjor 5 paa det hundreddeelte. Hun- 

dreddelingen er den beqvemmeste, men den 

Reaumursse er for gammel Vanes Skyld den 

almindeligste.

§. 5.

Dct Fahrenheitske Thermometer har Nul 

Grad ved en stark Kulde, fom frembringes ved 

at ^^nde Salmiak og Snee, 32 Grader vcd 

2'bpunktet, og 912 ved Kogepunktet. Det 

brngcs nu ikke meget.

2(2
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§ . 6.

Naar man fylder en Flaffe med Saltvand, 

saa veier den mere end naar den er fyldt med 

ferst Vand, naar den er fyldt med Olie eller 

med Brandeviin veier den endnu mindre. Jo 

mere den Vadske, der netop fylder samme Flaffe, 

veier, jo vægtsuldere siger man at den er.

§ . 7.

Et Legem, som flyder paa en Vadffe, bæres 

afben, og synker desto mindre dybt jo vægtful

dere Vadssen er. Det synker egentligen saa 

dybt, at det uddriver saa megen Vadffe af sit 

Sted, som det selv veier. Derfor stikker et 

Skib ikke saa dybt i Saltvand som i fersk Vand. 

Derfor synker ogsaa en Brændeviinsprover dy

bere i Brændevinen, jo mindre vstgtfnld den er; 

men Brændevinen er desto stackere, jo mindre et 

vist Maal deraf veier.

§ . 8.

I Kulden gaaer der mere Vadffe i en 

Flaffe end i Varmen; en Vadsse er da desto 

vægtsuldere jo koldere den er, og de^s mindre 

vlvgtfuld jo varmere den er. Derfor synker
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Brændeviinsproveren desto dybere i Brændevi

nen jo mere Varme den har. Dersom man 

ikke lagde Marke hertil, vilde man tage den 

samme Brændeviin for stærkere om Sommeren 

end om Vinteren.

§ . 9-

Brandevinens Hovedbestanddele ere Vand 
og Spiritus Vini.

§ . 10.

Spiritus Vini er et latinsk Navn, 
der paa Dansk vil sige Vinens Aand. Man 

begynder nu ogsaa paa Danff at kalde den 

Viinaand.

§ . 11.

2tf Viinaanden har Vrandevinen fm 
Styrke, og Evne til at beruse.

§. 12.

Man kan faae Viinaanden ud af Brandc- 

vinen ved Destillation. Naar Brændevinen 

koger fordampcr Viinaanden letterre end Van

det, og gaaer forst over. Det fom da bliver
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tilbage i Destilleerkjedelen er nasten intet andet 

end Vand. Den Vædske man forste Gang de- 

stillerer af Brændevinen indeholder dog endnu 

meget Valid. Ved en nye forsigtig Destillation 

kan man skille det meste Vand derfra. Vil man 

skille alt Vandet derfra, maa man dertil bruge 

det Salt, som Chemikerne kalde salt sur 

Kalk eller chlorinbrintesur Kalk. Naar 

dette Salt ved en stærk Terning har tabt alt det 

Vand det indeholdt, tiltrækker det med stor Be- 

gjerlighed Vandet af den vandholdige Viinaand, 

hvorfor man nu ved en forsigtig Destillation kan 

faae den vandfrie Viinaand. Man har med et 

arabisk Navn kaldet den vandfrie Viinaand 

Alkohol, hvilket Navn dog kan undvmeö.

§. 13.

Viinaand er i Hovedsagen den samme enten 

den er destilleret af fransk Vrandeviin, eller af 

Kornbrændeviin. Ikkun cn ringe Mængde af 

fremmede Dele, hvorom herefter skal tales, gjor 

Forskjellcn mellem begges Lugt og Smag.

§. 14.

Viinaanden er cn af de letteste og let an- 

lamdeligste Vadsker vi kjende. Den er meget
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flygtig, og koger allerede ved en Varme af 59£ 
Grad R. eller 73$ Grad H.

§♦ 15.
Den vandfrie Viinaand har en saa liden 

Grad af Vagtfuldhed, at en Flaske som kunde 
modtage 1000 Qvintin Vand (til 14° R. eller 
17! H') ikke kan rumme mere end 792 Qvintin 
vandfrie Viinaand ved samme Varmegrad.

§. 16,
Naar man blander | Pot vandfrie Viin

aand med 1 Pot Vand, vil man deraf ikke faae 
en heel Pot Brændeviin; men man vil heri 
mangle omtrent een Trediedeel af een Pagel. 
Man seer heraf, at der foregaaer en Sammen- 
trækning under Blandingen. Man marker her
ved ogsaa, at Blandingen i Begyndelsen er 
lunken, af den Varme Vandets og ViinaandenS 
Virkning har frembragt; man marker derfor 

heller ikke Sammentrækningen ret, fer Blandin
gen er bleven kold.

§. 17.
Tager man dette sammen med det fom er 

sagt §. 6 til 8, saa begriber man hvorpaa
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BrcmdeviinSprevens Indretning beroer. Den 

beskrives ikke her, da enhver Laser kjender den. 

De ældre Brændcviinsprovere, der nu næsten ere 

komne af Brug, havde lige lange Grader; men 

dette siger os ikke hvor megen virkelig Viinaand 

der er i Brandevinen, saasom Sammentræknin

gen heri g jer Forandring. Derfor due ikkun de 

Brlrndeviinsprsvere,, der ere indrettede efter 

noiagtige Prover med forffjellige Blandinger af 

Vand og Viinaand. Man har et Slags Bram- 

deviinsprovere eller rettere Viinaandspre- 

vere, hvorpaa man ligefrem kan see hvor 

mange Dele Viinaand der indeholdes i 100 Dele 

Brændeviin, naa^ f. Ex. dette Redskab synker i 

Brændevinen til den 60 Grad, saa betyder dette, 

at der i hundrede Potter af dette Brændeviin in

deholdes 60 Potter Viinaand. Den tilforlade

ligste as denne Slagö Viinaandprovere er ind

rettet af Professor Tralles i Berlin, og kaldes 

Thralles's Alkoholometer eller Viinaandmaaler. 

2Eldre og ikke saa passende er Richters Alkoho- 

lometer, hvorpaa man seer hvormange Pd. 

Viinaand 100 Pd. Brændeviin indeholder. Et 

Exempel vil vise Forskjellen mellem disse to In

strumenters Angivelser. En Brændeviin hvori
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Richters Viinaandprover viser 42, indeholder 

42 Pund Viinaand i 100 Pund;--men i samme 

Vrændeviin vil Tralles'6 Viinaandprover vise 

50t %, hvilke betyder at 100 Potter deraf inde

holder 50/ö Pot Viinaand. Efter Richters 

Viinaandprover er Spendrups indrettet. Man 

maa kun vide at dens hoieste Grad ikke betyder 

vandfrie Viinaand, men ikkun en Viinaand, der 

ved Destillation er bleven saa stark, som den 

uden vandsugende Midler kan vorde. Den er 

deelt i 16 Grader, saa at Gradetallet siger hvor 

mange Dele Viinaand 16 Dele Vadske indehol

der. Spendrup sælger dog ogsaa Provere, hvor- 

paa der angives Grad mere, og hvor 18j 

Grad betyder vandfrie Viinaand. 16° svare 

derfor til 864 paa Richters Viinaandprover 

omtrent 92° efter Tralles.

Forholdet mellem Gradernes Betydning 

paa Tralles og paa Spendrups Viin- 

aandprovere sees af folgende Tabel, hvori der 

tillige er anført de Varmegrader hvorved Viin

aand af forskjellig Styrke koger. Ligeledes hvor 

heit Thermometeret staacr i Dampene af saadan 

Viinaand. Tabellen er laant af et Skrift, der 

er udgivet as Hr. Fabricant og Dannebrogsmand
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Groening, hvori dog Tabellen indeholder flere, 

men her ikke saa nodvendige Angivelser:

Vådskens Styrke. Varmegrad efter 
Reaumur.

Spend. 
Drop. 
Tempt. 

9°.

Tralles 
Alk.

Tcmpt. 
12j.

Vædff. 
Kogcp.

i

Therm, 
i Damp.

161 - - 
15J . . 
145 - - 
131 • • 
12| - . 
Hf . . 
101 ..
95 . .
9 - - 
8 . .
71 - - 
65 - - 
51 - . 
4a - ' 
3f - .
3 . . 
2 . .

1'4 - -
3

L°::

95° . 
90 . - 
85 . .
80 . .
75 . - 
70 . » 
65 » .
60 - - 
55 • • 
50 . .
45 • •
40 . .
35 - -
30 - -
25 • •
20 - -
15 • ♦
10 . .
5 - . 
0 . .

62| 
63i 
63-i 
63L 
64å 
64i 
651 
651 
6)5 
66i 
662 
67-1- 
68 
69 
70 
7(J 
72z 
75 
77 
80

61f 
62
625 
62f 
63 
63| 
64 
64£ 
641 
655 
651 
66 
67 
68
69 
70|
72
74 4 
76 £
80

§. 18.

Brandeviinsprovernes Angivelser gjelde 

ikkun ved cn vis Varmegrad. Tralles'6 Viin-
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aandmaaler er indrettet saaledeS, at dens Angi

velser ere gjeldende for 12y Grad R. eller 15f 

Grad H. SpendrupS Brandeviinsprover er 

indrettet til at bruges ved 9 Grader R» eller 11j 

Grad H. Denne Varme faaer man ved at 

satte Glasset eller Blikdaasen, hvori Brænde

vinen proves, i en Spand med Vand, jom man 

nyligen har optaget. Hvis dette har en lavere 

Varme end den forlangte, kan man enten blande 

det med varmere Vand, eller lade det staae paa 

et varmere Sted, indtil Thermometret viser den 

forlangte Grad. Med enhver Viinaand- eller 

Brændeviinsprever bor ellers felge en Tabel, 

hvoraf man kan see hvor megen Forsljel de for- 

skjellige Varmegrader frembringe i Angivel

serne. Med Spendrups folger til endnu storre 

Bekvemmelighed et Thermometer, hvorpaa dec 

er anmarkct hvormeget man skal lægge til eller 

tage fra Brandeviinsproverens Angivelser, sov 

den Varmegrad Thermometret viser.

§. 19.

Tre Bestanddele gives der i Planteriget, 

fom det isar er vigtigt at kjende, for at danne sig 

et rigtigt Begreb om den Maade, hvorpaa, Na-
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turens Krafter i Gjerringen frembringer Viin- 

aand. Disse Stoffer ere: Sukker, Meelstof 

og Planteliim.

§. 20.

Foruden den Slags Sukker som forekom

mer i Handelen, giveö der endnu i det mindste 

tvende andre, nemlig: blodt Sukker og 

Sliimsukker. Det blode Slikker kan man 

faae ved at indkoge Druesaft. Rosiner indeholde 

meget deraf; Honning ligeledes. Det kan vel 

blive fast, men ikke haardt og krystallinsk, som 

det i Handelen forte Sukker, hvilket ogsaa kaldes 

haardt Sukker.

§. 21.

Meelstoffet og Plantelimen kan man ved eet 

Arbeide faae af Hvedemeel. Man alter en 

Haandfuld deraf til en Deig, med lidt kolde 

Vand, og knuger i en Klud denne Deig saalænge 

under Vand, indtil den ei mere gjsr klart Vand 

melket. Den Deig der nu bliver tilbage i Kluden 

er Planteliim. Naar man lader det malkede 

Vand henstaae roligt, satter Meelstoffet sig til 

Bunds. Dette Meelstof er det samme som det
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man i Hverdagslivet kalder Stivelse. Ved at 

indkoge det klare Vand, kan man endnu faae 

Plantecrggehvide og Sliimsukker deras.

§. 22.

Plantelimen er i sin fugtige Tilstand meget 

elastisk og stig. I koldt Vand oplofts kun me

get lidet deraf. Ved Kogning oplofts mere og 

Vandet faaer nogen Lighed med en meget tynd 

Snedkerliim. Terret ligner den ogsaa meget 

Snedkerliim. Brandes den, saa udbredes en 

Lugt, som af svedent Horn eller Fjeder. I 

fugtig Tilstand kan den raadne, og udbreder da 

samme Stank, som raadnende dyriste Materier. 

I Eddike oploses den let.

§. 23.

Meelstoffet kan ikke oplofts i koldt Vand, 

men derimod vel i hedt. Det giver da den be- 

kjendte Sliim, hvormed man stiver vasket Søt, 

og hvorefter man har kaldet det Stivelse. 

Naar det forst er bleven gjort oploseligt ved 

Varmen, er det siden ogsaa oploseligt i koldt 

Vand, dog kan en meget stark Frostkulde atter
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Mde det derfra, og give det de gamle Egen- 

ffaber. Ved at ophede tort Meelstof stærkt, 

kan man ogsaa gjore det oploseligt i koldt 
Vand.

§. 24.

En af Meelstoffets markeligste Egenskaber 

er, at det kan forvandles til Sukker. Naar 

man lader kogt Stivelse henstaae nogle Maane- 

der, endog uden Beroring med Luften, saa vil 

man finde en betydelig Deel deraf forvandlet til 

Sukker; en anden Deel er bleven til en Glim- 

mi. Hurtigere gaaer denne Forandring, naar 

man til Stivelsen sætter | Deel Planteliim, og 
holder det i 8 til 12 Timer i en Varme af 40 

til 60 Grader R. eller 50 til 75 Grader H. 

Man vil finde Oplosningen meget sød, ikke nær 

saa klæbrig som for, og overalt meget liig en 
tynd Sirup.

§. 25.

Foruden de her anførte Bestanddele af 

Planteriget, fortjene endnu her at nævnes Sli

men og Mggehviden. Slimen er neppe 

andet end Meelstoffet i en oploselig Tilstand,

—»-jr-;, g
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forbundet med Vand. Mggehviden af Plan

teriget ligner meget den afDyreriget. Naar man 

udpresser Saften af raae Kartosler, og opvar

mer den til Koghede, saa sammenleber den deri 

indeholdte Wggehvide. Man kan ffille den fra 

Vadsfen og tørre den: hvorpaa den naar den 

svies vil give en Lugt fom brandt Horn eller 

Fjeder, og overalt vise sig meget liig den kor

rede Planteliim. Chemikerne have vgsaa fun

det Planteliim og Plcmteaggehvide meget lige t 

Henseende til deres Bestanddele. Den ene af 

disse synes ogsaa at gaae i Stedet for den anden. 

Nogle Kornarter indeholde Planteliim, andre 

Planteaggehvide.

§. 26.

Sukker oplost i Vand, og hensat roligt 

paa et lirunt Steo gjærer dog ikke; sammenælter 

man derimod Sukkeret paa det noieste med Plan

teliim, og blander det derpaa med Vand, saa 

begynder en Gjæring. Under Gjaringerr sees en 

stærk Bevægelse og Opffumning, og der udvikler 

stg en Luft, som Chemikerne kalde Kulsyreluft. 

Man kan opsamle denne, naar man lader Gja>
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ringen foregaae i en Flaffe, over hvis Hals man 

har bnndet Aabningen afen sammentrykt Blære. 

Den fremkommende Luft vil snart oppuste den. 

Man ombytter den da med en anden tom Blerre, 

og dette kan ofte gjentageS, faa at man af en 

ringe Mcrngde Vædske kan samle en stor Mængde 

Luft. Endnu fuldkomnere kan Luften opsamles, 

naar man forsyner Flasken med en gjennembo- 

ret Prop, hvorigjennem gaaer den ene Ende 

af et betet Rer, hvis anden Ende gaaer ned 

i en stor Skaal eller en liden Balge, der er 

fyldt med Vand. For at opfange Luften, fyl

der man nu Flaffer med Vand, vender dem 

om under Vandet, faa at de vende Bunden 

op ad, og sever den ene efter den allden saa- 

ledeS over Mundingen af Roret, at Luften, 

fom kommer der igjennem, kan stige op i 

Flaffen. Vandet vil derved drives ud, og 

Flasken snart fyldes med Lusk. Denne Luft 

kan indsuges af Vand, og naar det har op

taget meget deraf, faaec det en syrlig Smag. 

Samme Luft findes, dog i ringere Mængde, 

i att fersk Vand, dog mere i Brsndvand, 

end i Vandet af Soer, Aaer og Floder.



' §. 27.

Man har ved chemiffe Forsog og Bereg

ninger fundet, at den Kulsyreluft, som saaledes 

børtgaaer under Gsaringen, udgjer for 90 Lod 

Sukker 44 Lod, altsaa næsten det Halve af 

Sukkerets Vægt").

§. 28.

Naar Gjaringen er forbi, og der har varet 

Planteliim nok tilstade, er al Sukkerets Sedhed 

forsvunden, og ViLnaandens Smag er ganffe 

bleven overveiende. Den chemiffe Undersøgelse 

viser ogsaa, at Viinaand er traadt i Sukkerets 

Sked. Den Vædffe, man saaledes ved Gjerrin- 

gen har erholdt, er en virkelig Viin, paa det 

nær, at den mangler den behagelige Lugt, og

*) 9° Vægtdcle Sukker bestancr af
3 chemi ske Maal Kulsyre . . 66 Vægtd.
3 — — Kultvebrindte 24 —

90 Vægtd.
Derafbortgaacr undet Gjæringen 2 Maal
Kulsyre, som indeholder....................44 —

igjen 46 Dægtb.
som er Vliliaand, og bestaaer af:

1 Maal Kulsyre . .... 22 Bægtdele og
3 — Kultvebrindte... 24 —

46 Dægtdele
B
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den egne behagelige Tilsmag, som enhver Viin 

har af de Bestanddele Druerne indeholde, for

uden Sukker og Planteliim. Ligesom man kan 

destillere Brccndeviin af Viin, kan man ogsaa 

destillere den af gjcrret Sukkervand.

§. 29-

Meclstoffet kan ved Beroring med Plante- 

liim og Hjelp af Varme gaae over til Sukker 

(§. 94), og naar det derpaa forsættes i en maa- 

delig Varme, 16 til 20° R. (20 til 25 H.), kan 

det ved videre Gjaring give Viinaand ligesom 

Sukkeret. 10 Pund Meelstof giver omtrent 6 

Potter Brændeviin til 32 Grader efter Richtere 

eller 6 efter Spendrups Brandeviinsprover. 

Man kalder den Gjcrring, hvorved Meelstoffet 

bliver til Sukker, Sukkergjaringen, den 

hvorved Sukkeret bliver til Viinaand, Viin- 

g jeering en. Den Gjaring, hvorved der frem

bringes Dl, eller den til Brændevinen nødvendige 

Viinaand, henhorer til Vi i ngj åringen.

§. 30.

Viinaand, der er blandet med meget Vand, 

og i Beroring med Planteliim, gaaer i en Var-
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megrad af nogle og tyve Grader let over til 

Eddikegsæring. Viinaanden forandres under 

denne Gjaring til Eddikesyre. Det er derfor 

vigtigt at Viingjcrringen ikke ganer for hurtigt i 

Brænderierne, og at det asgja'rede Gods uden 

Ophold benyttes til Brændeviin; almindelig god 

Drank bliver ikke lettelig suur.

§ . 31.

Gjaren er Planteliim, som under Gjcrrin- 

gen har forandret sig, er gjennemtrangt af Luft

bobler, og besidder en Udmærket Evne til at be

fordre Gjæringen.

X

§ . 32.

De Materier, hvoraf man fornemmeligen 

forsærdiger Brandevinen, ere Kornarterne og 

Kartofler. Det er deres Meelstof, som ved de 

2(rbeii)cr, det underkastes, forst forvandles til 

Sukker, og derpaa ved Gjæringen giver Viin- 

aand. Olden, vilde Kastanier og andre meel- 

holdende Frugter kunde ogsaa give. Brændeviin. 

Runkelbcder, Saften af sede Frugter, Honning, 

Sukkeret selv, kan benyttes til Brandeviin.
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§ . 33.

Kornarterne indeholde Meelstof, Sliim- 

sukker, Planteliim, Planteaggehvide, Spiren 

til det Ar, som deraf kan fremkomme. Plante- 

æggehviden ogPlantelimen indeholdes ikke begge 

tilsammen i enhver Kornart, men den ene synes 

at erstatte den anden i Naturens Huusholdning. 

Alle disse Bestanddele omgives i hvert Korn af 

en Skal, der er af træagtig Natur, og ikke en

gang vilde tjene til Fode for Qvrrget, naar man 

med Vand havde uddraget alt det opløselige 

deraf. Skallernes Tykkelse er derfor een af de 

fornemste Omstændigheder, der bestemme Korn

arternes Vardie. Uagtet den samme Kornart i 

denne Henseende kan vare forffjellig efter AaretS 

Veirlig, Voxestadets Beskaffenhed og Moden

hedens Grad, faa kan man dog, som omtrent

ligt rigtigt angive, at

100 Pund Hvede har 16 Pund Skaller

100 — Rug — 17 —

100 — Byg — 26 —

100 — Havre — 34 — —



Heraf sees da, at

100 Pd. Hvede indeholde 81 Pd. nyttige Be- 

standdele

100 — Rug — 83 — —

100 — Byg — 74 — —

100 — Havre — 66 — —

§ . 34.

Hvedens Meelstof er me est uoploselig og 

let at skille fra de andre Bestanddele. Rugens 

Meelstof holder sig næsten som en Belling indtil 

den er terret. Den har da en sodagtig Smag 

og en Rugmeelslugt. Af Byggetö Meelstof lig- 

ner en Deel Hvedens, en Deel Rugens. Hav

rens Meelstof kan ikkun ved Stening gandske 

., fiilleö fra Vandet.

§ . 35.

Af alle Kornarter har Hveden mecst Plan- 

teliim, og denne skilles lettest derfra. Rast 

efter Hveden har Rugen mecst Planteliim; men 

denne ffilles vanffeligere derfra, og ved andre 

Kunstgreb end de ved Hveden omtalte. Havreli 

har neppe en sjettedeel saa megen Planteliim, 

som Hveden, Byggen har neppe kjendelig Plan-
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teliim, men en temmelig Mcrngde af Plante- 

æggehvide, som i mange Henseender ligner Plan- 

telimen.

§. 36.

Plantelimen befordrer Brodgjcrringen lige

som Viingjcrringen. Man kan dersor ikke faae 

godt Brod af Byg, ikkun maadeligt af Havre, 

meget bedre derimod af Rug, og bedst af Hvede.

§. 37.

Godheden af Hvede, Rug og Byg, kjendes 

derpaa at Skallen har et lyst Udseende. Naar 

Kjernen bides over, seer man om Skallen er tyk 

eller tynd. Man faaer da med det samme Lej

lighed til at betragte Kjernen, som maae være 

hviid og melet. En bekjendt Feil ved Hveden 

er, at dens Kjerne undertiden viser sig noget 

gjennemsigtig, den kaldes da Glaöhvede.

§. 38.

I det Hele taget, er Korn desto bedre, 

jo mere Tonden deraf veier. Dog er Glas

hveden ikke lettere, men noget vigtigere end 

god Hvede.
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1 Td. god Hvede veier 13 Lpd. 8 Pd. til 14 Lpd. 

.1 - -Rug - 12 - 4 - - 13-4Pd.

2 - - Byg - 10 - -11-8 -

3 - - Havre - 8 - ~ 9~

4 - - Erter eller Vikker omtrent 14- 

Man har Kornvagter, der ere saaledes indret

tede, at man ved at maale og veie en liden Prove 

af en Kornart let kan beregne hvormeget Tondcn 

deraf veier. Hos Hr. Thiele i store Hellig- 

gejststrade faaes saadanne. Man burde til 

Brænderiet altid bestemme Kornet efter Vagt; 

thi, Skallerne fraregnede, giver lige Vægt af 

Korn omtrent lige Mængde af Vrændeviin. ?lt 

lige Tondemaal ikke gjor dette, veed enhver.

§ . 39-

Hvede er den Kornart der især bruges til 

Brændevinsbrænding i Kjebenhavn; imidlertid 

fortjene ogsaa de andre Kornarter at komme i 

Betragtning. Vyg giver rigelig, god og blrch 

Brlrndeviin. Havre fortrinligcn god og blod 

Vnrndeviin, fom perler starke.

§ . 40.

Kartofler fortjene særdeles Opmærksomhed 

som Material til Branderterne. Foruden tier-
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agtige Dele, Wggehvide og Sliimsukker, inde

holde de en betydelig Mængde Meelstof. Man 

kan i 100 Pund gode Kartosler regne som Mid

deltal 14 til 15 Pd. Meelstof. For deres Vig- 

tigheds Skyld skulle de blive omhandlede i et 

eget Anhang til denne Bog.

§. 41.

Benner, Etter, Lindser, Vikker, inde

holde megen Planteliim i Selffab med Mgge- 

hvidestof. Lindser indeholde over en Trediedeel 

af deres Vagt Planteliim. Bonner og Ertee 

over en Ottendedeel, Vikker en Niendedeel. 

De maae altsaa bidrage meget til GsæringenS 

Befordring, naar Blandingen ellers ikke hav 

Planteliim nok. Jovrigt indeholde disse Bælg

frugter ogsaa Meelstof, omtrent en Trediedeel af 

dereö Vagt.

§. 42.

Saavel ved Maltgjoring som ved Mask- 

ning maa man undgaae h a a r d t V a n d. Dette 

har sine Egenskaber nf en alt for stor Mangde 

Kalk, fom for det meste er oplost deri formedelst 

Kulsyre (§. 26), men ogsaa undertiden ved en
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anden Syre som kaldes Svovlsyre, og hvormed 

den danner Gyps. Man kjender det haarde 

Vand paa en egen haard Smag, derpaa at det 

gjor klart Sæbevand uklart, derpaa at det bliver 

meget malket med Potaskeoplosning. Da Kal

ken foreller sig baade med Planteliim og med 

æggehvidestof til en i Vand uoploselig Mate

rie, saa gjsr den Wrter og andre Bælgfrugter 

der koges i det haarde Vand, haarde, saasom 

de indeholde meget Mggehvidestof. Ved Mæsk

ningen gjer Kalken i det haarde Vand ogsaa 

Kornarternes Planttliiin og ZEggehvidestof for 

en Deel uoploselig. Man kan hæve det haarde 

Vands Feil, ved at sMe Potaske dertil. Til 

6 Potter Vand vil omtrent eet Qvintin Potaske 

vare nok. Vandet bliver ved Potaskens Tilsæt

ning malket; men sætter sig efter 3 til 4 Dage 

saaledes, at det kan eseö eller tappes klart af. 

Ligeledes kan det haarde Vands Feil hæves hvis 

den har sin Haardhed af Kalk der er oploft for

medelst Kulsyre, ved at koge det, hvorved Kal

ken bundfældes; samt undertiden, hviö Kalken 

ikke er i alt for stor en Mangde tilstede, ved, i 

nogen Tid, at udsætte det for AtmospharenS 

Paavirkning. Derimod hjelper ikkun Tilsrtnin-
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gen af Potaske, dersom Haardheden kommer 

af Gyps.

§ . 43.

Vlodt Vand indeholder ikkun lidet Kalk, 

bliver ikkun lidet eller slet ikke mælket med Pot- 

affeoplosning, ffummer godt med Sabe, gjor 

ikke Sabevand uklart. Balgfrugter kunne deri 

koges blode. Regnvand er altid blodt; Flod

vand nasten altid, Brend- og Kildevand ikke 

uden fvrsaavidt det ikke har lobet over kalkhol- 

dige Jord- eller Steenarter.

§ . 44.

Da Brond- og Kildevand i Alinindelighed 

er langt koldere end Vand, der har havt en stor 

Overflade i Beroring med Luft og Soellys, saa 

kan man deraf begribe, hvorfor man med storre 

Fordeel bruger Brond- eller Kildevand til at 

svale med, end Flodvand eller Nand af Indsoer.

§ . 45.

Da de fleste af Brandeviinöbranderne i 

Almindelighed kjobe deres Malt, saa skal her 

.ikke lareö hvorledes Maltet forfærd iges, men
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ikkun hvori den Forandring bestaaer, som Kornet 

lider ved Maltgjoringen. Ved Udblodningen 

taber Kornet, der ssal blive Malt, omtrent 

Deel paa Hundrede. Vandet opleser nemlig af 

Skallen nogle sliimagtige Dele, noget phosphor- 

surc Natron og nogen Phosphorsyre. Medens 

Kornet spirer optager Luften en Deel af Kornets 

Kulstof, som gi  Afgang omtrent af 3 Dele 

paa 100. Den i Kornet skjulte Spire udssy- 

der under Spiringen en Deel af fin Rod, som 

ved Terringen og Rensningen afstodes. Dette, 

udgjor omtrent Deel paa 100, saa at 100 

Pund Korn taber ved at gjores til Malt om

trent 8 Pund, foruden mindre Fugtighed font 

det torrede Malt indeholder i Sammenligning 

med Kornet.

§. 46.

Ved Kornets Overgang til Malt lider saa- 

vel Meelstoffet som Plantelimen nogen Foran

dring. En liden Deel af Meelstoffet bliver til 

Sukker. Plantelimen lider en Forandring, hvor

ved den siden mere end den raa Planteliun befor* 

drer Sukkergjerringen (§. 29)*
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§. 47.
Til Bryggerierne behever man forskjellige 

Slags Malt, efter de farffjellige Olsorters Na

tur, som man vil frembringe. Som bekjendt 

giver man Maltes den sogte lysere eller morkere 

Farve ved forffje'llige Hedegrader. Anderledes 

forholder det sig rUed det Malt man bruger til 

Brandener. De^'te behever ikke mere Hede end 

netop er fornoden for at terre den, hvortil 28 til 

29 Grader Reamur eller 35 til 36 Grader efter 

Hundreddelingen kan vare tilstrækkelig. Men 

Toririgen gaaer langsomt ved denne Varmegrad, 

og derfor udfores hen hoö oö stedse ved en hoiere. 

Er Varmegraden^ alt for hoi, saa forbrændes 
Maltet enten ganffe, eller tildeels.

§. 48.

En Tonde Malt bor omtrent veie 8 Lis

pund og 4 Pund. Veier den betydeligt mindre, 

saa er Maltet gjort af svagt Korn, eller har 

spiret for stærkt, veier den betydeligt mere, saa 

er dette et Tegn poa at det ikke har spiret nok. 

Jovrigt maa Maltzct ikke virre for bruunt. Naar 

det overbides maa.'^et have en hvid Kjærnc, vise 

sig fTjert, og have en sodagtig Smag, jo sedere
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jo bedre. Og nnar man kaster en Haandfuld 

deraf i Vand, da maae alle, eller dog de fleste 

Kjerner flyde paa Siden; men ikke staae paa 

Enden eller synke tilbunds; thi dette viser, at 

disse ikke ere spirede tilstrackkeligen.

BrcrndeviinsbrcrnderLet.

§» 49.

For at sætte Vandet i Stand til at virke 

paa Korn, AZrter, Vikker o. s. v., som ffal 
bruges til Brændevinens Frembringelse, maae 

disse Materier forst forvandles til et grovt Meel, 

de inaa skraaes.

Bryggerne maa, for at faae en klar Vad- 

ffe, lade deres Malt ffraae grovt; Brandeviins- 

brænderne, som ikke behove en saadan, lade der

imod deres Materialier male til grovt Meel — 

fom de dog fremdeles kalde Skraa; — for at 

uddrage saameget mutigen deraf.

50.

Som bekjendt, bestaaer Maffningen i at 

man udrorer Skraaet med varmt Vand. Mir-
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ffekarrene, som bruges til denne Blanding, og 

hvori Gjæringen ftben, foregaaer, maae være 

mere vide end dybe, helst 3 til 4 Gange saa vide 

som dybe. Ere de meget dybe, saa vil Varmen 

deri let være ulige, og give en ulige Gjaring. 

Dog kunne de ogsaa gjores alt for flade, hvor

ved Tyndmasken i Forskningen nedsvales for 

hastigen, og Gjæringen letteligen i utide afbry

des. De bor fremdeles holdes sårdeles vel rene 
og frie for Syrlighed, hvis man ellers tor v"nte 

at kunne lede Gjaringen i samme vedberligen.

§. 51.

Karrenes Reengjering er af yderste Vig
tighed i Brænderiet. Min Omgangömaade med 

mine Kars Reengjoring er folgende:

Estcrat Masken er opost af Karret, as

skyller man dette med 3 eller 4 Stripper Vand 

— ligemeget om det er koldt eller varmt, ■— 

som derpaa oses op i Renden, og ledes i Pan

den. Renden afvaffeö og borttages fra Karret, 

og man omskyller det igjen med nyt Vand, font 

feies ud af Tolhullet. Derefter tager man en 

Spand Vand — heldst koldt — hvorved Karret
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bedre holdes fugtigt, dypper Karkluden deri, og 

vadsker op og ned paa Staverne, saa at man 

faaer den groveste Sliim af Træet. Derpaa 

tages omtrent en halv Skjeppe Gulvsand, hvor

med man bestroer Staverne, og lader Resten 

ligge midt i Karret; man ffurer derpaa Karret, 

i Almindelighed med en afslidt Vadjkekost, paa 

felgende Maade:

Man dypper Kosten i en i Karret staaende 

Spand Vand, og bestænker Staverne rundt 

om; saa dypper man atter Kosten i Vandet, og 

derpaa i Sandets flaaer saaledeS med Kosten 

noget Sand paa det Streg af Karrets Side, 

man nu vil skure, dypper den atter i Sandet, 

og begynder med at skure Staverne paatverö fra 

oven og nedad, med lige og kraftige Streg, 3 

paa hvert Sted, hvorefter man dog kun slotter 

Kosten saa langt, som en Trediedeel af dens egen 

Bredde ad Gangen.

Den venstre Haand haves stedse foran, og 

med den hoire omdreier man beständigen Kosten, 

for at den kan slides cens.

Naar man saaledes har ffuret Karret om

kring paa tvers, saa sVurer man paa lige Maade 

op og »led langs Staverne, eengang rundt.
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Derpaa skures Karrets Bund paa samme 

Maade, eengang paa tvers og eengang paa langs.

Derpaa udfeies og udskylles Karret ganske 

reent, der indlades Vand, saameget at det staaer 

omtrent 2i Tomme hoit, og saa varmt font 

Karlen kan taale at staae i med sine bare Fod

der; og de foranforte Haandgreb gjentages nu 

med det varme Vand allene, med Vadskekosten, 

som er nyere og storre.

Derefter bruges Borsten, fsrst tvers paa 

Staverne, og dernast paa langs ad samme. 

Naar disse 2de Omgange ere udforte med Bor

sten, faa tager man Kosten og vadsker eengang 

op og ned paa Staverne. Derpaa optages Tol

len og j Deel af Vandet udlades. Nu skrupper 

man Karrets Bund, forst paa tvers af Plan

kerne, og siden paa langs. Derefter tages Tol

len op, og Vandet udfeies ganske. Derefter 

tager man nogle Stripper Vand og afjlyller 

Karret, fom maa ganske fejes ud, og optorrer 

Karret med Karkluden, i det man jevnligen af- 

skyller den i en Strippe reent Vand, og vrier 

Vandet af den.

Alle disse Forretninger eller Haandgreb, 

efterat man som sagt har kommet varmt Vand i
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Karret, kalder man at behandle Karret med 

eet Vand; og saaledes behandler man det med 

3 Vand, efterat man, som ovenmeldt, har 

ffuret med Sand.

Jovrigt paapasses nole, saavel under Sku

ringen som Skrupnmgen, at Staverne intetsteds 

torres; hvorfor man flittigen overstanker dem 

alle med Vand.

Efterat Karret ved det tredie Vand er vel 

aftorret med Karkluden, saaledes som er meldt 

ved sorste Vand, saa opslaaes det med sainme 

s Klud, som til dette Brug maa holde omtrent 

5 Qvarteer i □ ; man tager den i det ene 

Hjerne, og siaaer den saaledes imod Karrets 

Sider og Bund, indtil det er gandffe rsrt at 

fole paa.

Engang imellem maa man vasse Klu

den op.

Denne Karrets Reengjenng medtager, for 

en raff og vant Arbejder i alt 6 til 8 Timer, 

naar Karret er paa 28—30 Tender.

Hos, mig hvor der brandes hver Dag, og 

hvor det Kar, som renses om Eftermiddagen, 

stedse bliver brugt til ny Mæskning næste Dags 

Morgen, svovles tillige samme om Aftenen, fer
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Folkene forlade Brænderiet. Jeg tager dertil 

~ Pund guult Svovl, slaaer det i Smaastykker, 

tager gloende Kul paa en Jernpande, kommer 

Svovlet derpaa, som saaledes kommer i fuld 

Brand, sætter Panden midt i Karret, dcrkker 

det strap til med Laagene og Presenningen, som 

fastbindes, og lader det saaledeö staac til om 

Morgenen.

§ . 52*

Man erholder i Almindelighed mereVram- 

deviin af to Slags Kornarter, som masses blan

dede, end af de samme, naar man bearbeider 

dem hver for sig. Man anbefaler felgende 

Blandinger:

2 Dele Hvede, 1 Deel Rug,

3 Dele Hvede, 1 Deel Byg,

4 Deel Hvede, 1 Deel Rug, 1 Deel Byg,

5 Deel Hvede, 3 Dele Byg,

6 Deel Rug, 3 Dele Byg,

7 Dele Rug, 1 Deel Bygmeel,

2 Dele Rug, 1 Deel Hvedemeel.

I Kjobenhavn bruger man ifær Hvede til 

Brænderiet. Til 14 Lispund Hvede tages bedst 

1| til 2 Lispund Malt: jo bedre en Kornart er,
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desmere Malt; thi Saden er i faa Fald desto 

rigere paa meelagtige Dele, faa at der udfordreS 

mere Malt til at give' dens Gjaring sin rette 

Grad, hvorved den Luftudvikling tilvejebringes, 

der lofter Saden faa meget op til Overfladen, 

som passende er, hvilket man kalder at lette 

Saden, (jevnfor §. 67).

Folgende Blanding har jeg ved egen Erfa

ring befundet meget fordeelagtig:

6 Lispund Rug,

6 Lispund Byg,

1 Lispund Etter eller Vikker.

Bygget males for sig selv, faa fiint som 

muligt *),  Rugen, Erterne og Vikkerne lader 

man male blodt, faa at alle Kjarnerne ere godt 

knusede, men ikke for fiint. Denne Blanding 

er tilladt fva Tøldvarsenets Side, naar man 

deraf betaler den hsiesie Formalings-?lfgivt. Til 

13 Lispund af denne Blanding sattes Z Lispund 

Malt.

*) Byg kan ikke males for fiint; thi det ek faa 

lakket til at lættes under Tjæringen, at Wlelets 
Stinbeö ikke vil hindre det; og det kan desuden 
'kke gjære vedborligen, naar deter malet grovt, 

va det selv kuns har lidt Gjirringsstof.
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Rug alene gjor Mæskningen klisteragtig, 

saa at Melet brænder paa Kjedelen; dersor kan 

man med Fordeel hertil bruge 3 Lispund Malt 

for hver Tonde Accise (13 Lispund), samt til

sætte Massen lidt mere Gjerr end til Hveden, 

men derimod nedsvale den lidt koldere. Byg 

udvikler ved Gj<rt ingen megen Hede, hvorved 

meget af Viinaanden fordamper; jeg anseer det 

derfor ikke for fordeelagtigt til at brande aftcne, 

men i alt Fald bor tilsættes 3 Lispund Malt for 

hver Tonde Accise (11 Lispund Vyg) og Gang 

saamegen Gjcrr som til Hvede, samt nedsvalcg 

 esser lidt mere — lavere end Hveden, for 

at Karret kan staae sine 3 Dage forcnd det er 

fardigt, hvorved jeg ved enhver Kornart har 

fundet mig bedst tjent.

§. 53.

Mæskningen deles sædvanligt i fire Fore

tagender: Tykmæffning, Tyndmaffning, Ned- 

svalning og Sammensætning. Til Tykmaff- 

ningcn bruges Vand fra 56 til 60 Grader efter 

Reaumur, eller 70 til 75 Grader efter Hundred- 

delingen. IMaffekarret kommes forst lOPotter 

kogende Pand for hvert Lispund faste Materier,
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der bruges til Mrskningcn. Imedens Vandet 

lettes i Karret, taber det ved Luftens lavere 

Temperatur, omtrent 20°. Skulde det i Kar- 

ret holde over 60°, saa nedsvales det dog lette- 

ligen til den passende Temperatur ved nogle 

Drag deri med Ragen. Derpaa styrtes Skraaet 

deri, og udrores nu med Mæfferoerne, jndtil 

det Hele bliver saa seigt, som en tyndBagerdeig, 

og er uden Klumper eller meelagtige Dele. Ime

dens Tykmajkningen foregaaer, har man atter 

fyldt den samme Kjedel hvori Vandet til denne 

blev varmet med nyt Vand, som maa koge naar 

Tykmevskningen er færdig. Nu latteö der af 

dette kogende Vand 12 Potter for hvert Lispund 

Skraa i Maskekarret. Dette reres vel op fra 

Bunden og fra Staverne. Dersom Kjedelen 

ikke kan indeholde saa meget Vand, som beho

ves, til den forehavende Maffning, saa latter 

man forst saa meget kogende Vand af Kjedelen i 

Mæskningen, at man ved at fylde Kjedelen igjen 

wed Vand faa er den notwendige Merngde; 

holder Kjedelen f. Ex. 6 Tonder som udgjor 

816 Potter, og man mcrffer 79 Lispund faste 

Materier, |aa behover man 79 Gange 12 eller 

(J4S Potter Varid, hvilket udgjor 132 Potter
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mere end der kan gaae i Kjedelen. Man eser da 

forst 132 Potter af det kogende Vand paa Mad

ningen og pumper derpaa med muligste Hurtig

hed Kjedelen atter fnld med Vand. I en Tid af 

10 Minuter maa deu, ved godt Fyr atter vare 

bragt i Kog. Hvis Vandet har varet varmt nok 

tilTykmæffningen, og Arbejdet er foregaaet raff, 

saa vil Massen, en 5 Minuter efter Tyndnmff- 

ningen, have et brunt — ikke hvidt — Udseende 

og en sod Smag, jo sodere jo bedre.

Styrter man paa 58—59° — som jeg 

sadvanligen bruger, — saa vil Tyndmcrsken 

holde fra 49 til 52°, hvis Arbeidetiovrigt er 

foregaaet med vedbsrlig Hurtighed.

Er Kornet usædvanligen tert, saa bor man 

bruge 12 Potter Vand til Tykmæsken, og 14 til 

Tyndmsjken.

§. 54.

Ester Tyndmaffningen folger Nedsvalnin- 

gen. Denne skeer ved Omrorning. I Begyn

delsen rerer man langsommere, deels for ikke at 

rere over, som lettest ffeer i Begyndelsen, deels 

fordi det hede Vand maa have en vis Tid til at 

oploft og forandre de faste Dele; thi ved en 

Varme af 40 til 60 Grader gaaer en stor Deel
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af Meelstoffet, ved PlantelimenS Medvirkning 

over til Sukker (§. 24) og af Sukkeret dannes 

atter under Gieringen, Viinaand (§. 28). Un

der Nedsvalningen maa Madningen ikke (laae 

stille, paa det at dens Dele ikke skal antage 

ulige Varmegrader, hvilket giver Anledning til 

det man kalder vild Gjaring, som bestaaer i 

en Forraadnelse, der foregaaer i Plantelimen. 

Nedsvalmgen aset af mine Kar, der holde om

trent 29 Tdr. og ere 5 Qvarteer dybe, og hvori 

mceskes 5f Td. Hvede og 7 Skjeppcr Malt, 

varer fra 2f til 6 Timer, efter Luftens varmere 

eller koldere Temperatur.

§. 55.

Sammensirtningen bestaaer deri, at Mad

ningen ved Fortyndning og Gjaringsnndler sæt

tes i en Tilstand der er passende til Gjæringcns 

Befordring. Man kan udfore Sammensætnin

gen paa forssjellige Maader. De fornemste her 

brugelige ere: i) Vand og Gsrr, 2) Vand, Dl 

og Gjerr, 3) Vand, Btrrme og Gjær.

§. 56,

Gjerren kan erholdes fra Bryggerierne. 

Man fan enten kjobe den friff fra Bryggerierne
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paa Stedet, eller man kan anskaffe den' i en no

genledes torret Tilstand, saaledes som den fores 

herhid fra Landet. Den sidste Slags kaldes 

Posegjcrr, fordi man eser den op i Poser, lader 

det Tynde lebe derfra og gjemmer eller forsender 

den faste Deel. Kjendetegnene paa dens God

hed ere:

1) En stiff Hummellugt og Smag.

2) Hvid eller guul, men ei sortagtig Farve.

3) Indvortes et krollet Udseende.

Er den tret som en nyligen sammenrort 

Deig, faa er den blandet med Meel, og af m 

langt ringere Godhed.

§ . 57.

Man kan ogsaa forfærdige Gjaringsmidler 

i Brandenerne selv. Dette er her ikke bruge

ligt, og jeg kan derover ikke (ale af egen Erfa

ring; det folgende er laant af Hermbstädt;

22 Pund LUftmalt af Hvede,

71 —1 — af Byg

grovt ffraaet udrores vel med 18 Potter Vand 

til 68° Gr. R. eller 85° Gr. H. Derpaa sam- 

menreres det vel endnu i to Timer. Den her

ved dannede Olurt trakkes fra de uoploselige
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Dele. Disse tilbageblevne Dele overgydes endnu 

med 12 Potter kogende Vand, og henstaae der

med en halv Time, hvorpaa Vådsken tappes 

derfra og blandes med den forste Urt. Al den 

erholdte Urt vil udgjore 36 Potter. Disse ind

koges til 24 Potter, og nu tilsætter man 16 Lod 

god Humle, som ferst er vel smaa ffaaren. 

Hermed koges Urten jevnt indtil den ikke udgjor 

mere end 14 Potter. Man stiller endeligen, 

ved Hjelp afen Siebskte Urten fra de tykke Dele. 

Disse kunne siaaes til Mæskningen, for intet at 

spilde. Urten hensattes paa et kjoligt Sted, 

indtil den er afkjelet til 40° R. eller 50° H. 

Nu blandes det og sammenarbejdes vel, med

7| Pund Hvedemeel

Pund Rugmeel.

Tilsidst tilsættes 5 Pagle god Gjar, fom 

sammenrereö vel dermed, og det Hele hensattes 

i et loseligen tildækket Kar til Gjaring. Efter 

2 Gange 24 Timer er Gjaren fardig til Brug. 

Paa et kjoligt Sted holder den sig 14 Dage til 

3 Uger om Sommeren, og 4 til 5 Uger om 

Vinteren. Af denne Gjerr kan man tage det 

nodvendige for at satte en nye Portion af den 

her beskrevne Blanding i Gjaring.
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§ . 58»

For at sammensatte Mæskningen til |ben 

rette Varmegrads maa man vide hvilken Varme 

der fremkommer i Blandinger af to eller flere 

Vådsker af ulige Varme.

Blander man lige Dele af varmere og 

koldere Vand, saa vil Blandingens Varme

grad staae midt imellem begge Vandmajser- 

nes, f. Ex.:

1 Pot Vand til 48 Grader.'

1 Pot Vand til 30 Grader.'

Man trækker 30 fra 48, bliver Overskud

det 18. Deler man disse 18 i to Dele, saa 

har man 9. Lægger man 9 til 30, saa giver 

dette 39, tager man 9 fra 48 giver dette ogsaa 

39. Den ene Pot Vand vinder da 9 Grader, 

den anden taber 9 Grader; man har da to Pot

ter Vand til 39 Grader. Hvorledes man ffal 

gaae til Værks, naar der tages mere Vand af 

den ene Varmegrai, end af den anden, maae fol

gende Exempler vise:

2 Potter Vand til 48 Grader.

1 Pot Vand til 30 Grader.

Her er Overffuddet igjen 18; men i to 

Potter Vand giver dette to Gange 18. Naar
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disse 2 Gange 18 Grader vare tagne bort fra de 

to Potter Vand, faa beholdt de ikkun 30 Gra

der tilbage, og vi havde da 3 Potter Vand til 

30 Grader. Paa disse 3 Potter Vand til 30 

Grader, ffal nu de 2 Gange 18 eller 36 Gra

der fordeles. Deler man 36 i tre lige Dele 
faaes 12. Lcrgges 12 til 30 faaes 42. Vi 
faa da 3 Potter Vand til 42 Grader. De to 

Potter Vand til 48 Grader, have hver tabt 

6 Grader, og den ene Pot til 30 Grader har 

vundet disse 2 Gange 6 Grader.
3 Potter Vand til 48 Grader,
1 Pot Vand til 30 Grader.

Her maa Overskuddet 18 tages 3 Gange, 

hvilket udgjer 54. Disse 54 ffal fordeles paa 

4 Potter Vand. 54 deelt i 4 lige Dele giver 

13^, llvgge6 13i: kil 30, sånes 43^» De 3 
spotter have da hver afgivet 4f Grad Varme. 

Disse 3 Gange 41 Grad udgjore da 131 Grad, 

som den ene Pot Vand til 30 Grader har 

vundet.
3 Potter Vand til 50 Grader,

2 Potter Vand til 40 Grader.

. Her er Overfluddet 10 Grader. Disse 

maae tages 3 Gange, og fordeles paa 5 Potter.
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Det er 3 Gange 10 eller 30 maa deles i 5 lige 

Dele, som giver 6. Disse lagt til 40 giver 

45» Blandinger! faaer da 46 Grader. Hver 

af de 3 Potter Vand har da tabt 4 Grader, 

hvilket udgjor 12, og hver af de 2 Potter har 

vundet 6 Grader, hvilket ligeledes udgjor 12.

Med en liden Forandring gaaer man lige- 

saa til Barks, naar man ffal blande Vand af 

3 forffjellige Varmegrader, f. Ex.:

5 Potter Vand til 80 Grader,

3 Potter Vand til 50 Grader,

2 Potter Vand til 40 Grader.

De 5 Potter have hvert et Overffud af 40 

Grader over det mindst varme Vand. 5 Over

jord til 40 Grader giver 5 Gange 40 eller 200. 

De 3 Potter have hver et Overskud af 10 Gra

der. Disse 3 Overskud udgjor da 30. Hele 

Overskuddet udgjor altsaa 230. Dette ffal for

deles paa 10 Potter, hvilket giver for hver 23» 

Man faaer da hele Blandingens Varme; ved at 

sammenlægge 40 med 23, det er: 63 Grader. 

Til en Prove kan man gjore folgende Beregning:

5 Potter Vand til 80 Grader ere komne 

ned kil 63, have altsaa tabt 17. Men 

5 Gange 17 er 85»
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3 Potter Vand ere varmede fra 50 Gra

der til 63. Hver Pot har vundet 13 Gra

der, alle 3 folgeligen 39*

2 Potter Vand ere varmede fra 40 Gra

der til 63. Hver har da vundet 23, eller 

begge tilsammen 46.

Lagger man 39 og 46 sammen, faa har 

man 85, hvilket just er faa meget som 

det varmeste Vand tabte.

Hvor langt skal man nedsvale en Mask- 

nmg, for at den, ved at blandes med sit eget 

Maal koldt Vand til 7 Grader, kan give 23 

Grader? Svar:

Man drager 7 fra 23, hvilket giver 16. 

Disse 16 laggee til 23, faa har man 39» 

Massningen skal da nedsvales (il 39 Grader, 

paa det at den blandet med et lige Maal af 

Vand til 7 Grader kan give 23 Grader.

Naar disse Prover gjores i det Smaa vil 

Karrens hvori Blandingen gjores, naar de ere 

kolde indsuge, og naar de ere varme afglve saa 

megen Varme, at man ikke gandffe faaer Ud

fald, der svare til Beregningen, med mindre 

man ogsaa bringer Karrenes Storrelse med i 

Regningen.

I
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§, 59-

Naar man vil udfore Maskningens Sam

mensætning med Vand og Gjar, maa man gaae 

til Varks paa folgende Maade., Man prøvet? 

hvor stor Varmegraden er i det kolde Vand, 

man ffal bruge til Sammenfatningen, paa det 

at man derefter kan rette Nedsvalingen. Har 

Vandet 10 Graders Varme, og man vil have 

at Mæskningens Varmegrad efter Sammensæt

ningen ffal være 22 Grader, saa drager man 

10 fra 22, hvilket giver 12. Disse 12 læg

ger man til 22, saa har man 34. Man nedsva- 

ler da til 34 Grader. Nu forberedes Gjaren 

til Indblanding. Tager man Posegjar, saa 

bruger man til 17 Lispund Skraa 1 Pund Gjald. 

Denne Gjar rores ud med koldt Vand omtrent 

21 Pot til hvert Pund. Et Ävarteer eller | 

Time for Meningen er nedsvalet til Sammen

fatning, bor man have et Kar eller 2 store Bal

ger ved Haanden, hvori man kommer det op* 

loste Gjar. Hertil oses for hvert Pund Gjcrr 

omtrent 6 Potter afMaskningen, og blandes vet. 

Da den med koldt Vand udrette Gjcrr omtrent 

udgjor 3 Potter for hvert Pund Gjar, faa sees, 

at man her har 2 Potter Majk for 1 Pot Gjcrr
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og Vand. Har Masten nu f. Ex. 36 Grader, 

Gja-rvandet 10 Grader, saa er Mtrffens Over

skud 26, fom taget 2 Gange er 53, og fordeelt 

paa 3 Potter giver 17f for hver. Dette lagt 

til 10 giver 27| Grad. Men betcmker man at 

Masken allerede svales lidet ved at tages med en 

kold Strippe op af Mcrffekarret, at blandingen 

ogsaa svales ved at reres i en stor og kold Balge, 

saa begriber man let, at derved kan medtages 4 

eller 5 Grader, og at Blandingen kan komme til 

22 eller 23 Grader. Ved denne Varmegrad 

ganer den i en livfuld Gjaring. Herved for

vandles den hele Masse af Mask og Gjær til et 

Gjaringsmiddel. Naar det altsammen er i suldt 

Gjaringsarbeide, og seer ud fom Gjcrr, der 

udvikler sig af stiff Ol, faa er det ffikket til 

at komme i Karret. Medens Gjcrringmiddelet 

saaledes er kommen til fin rette Grad, maa 

man have pumpet det nodvendige Vand i 

Maskekarret, og blandet det vel med Tynd- 

mcrffningen. Med nogen Ovelse kan man 

let indrette Alt saaledes, at Gjaringsmid- 

delet er ffikket til at sammenrores med Ma

jken, fQa snart den har faaet sin paffende Til- 

sertning.
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§. 60.

Man bruger en Tilsætning, et saakaldet 

Paasirt af Dl, omtrent 1 Tonde Dl til 3 Rbd. 

fov hver 28 Lispund Hvede. Bryggerne levere, 

tilligemed Met, den nedvendige Gjcrr. Ogsaa 

i Kjobstccderne, hvor man selv brygger til Paa- 

scrt, kan man herved ffaffe sig Gjaren.

Naturligviis sattes ikke Ollet til for man 

har givet Maffningen al den udfordrede Tilsat- 

ning af Vand, tilsidst Gjæren. Man maa her 

tage saa meget mindre Vand til Sammensat 

ningen som Mets Maal, tillige maa man ved 

Sammensætningen bringe Ollets Varmegrad 

med i Regning. Sat at Vandet af en dyb 

Brsnd om Sommeren endnu viske 10 lörader, 

medens Alet viste 17 Grader; vi ville endvi- 

dere antage at man til Tyndma-ffningen ffulde 

satte foruden 1 Tonde Øl, 6 Tender Vand, saa 

have vi her et Overskud as 7 Grader, fom 

fordeles paa 7 Tonder, giver hver een Grad 

over de 10 Grader, det er 11 Grader. Naar 

altsaa den ene Tonde Dl og de 6 Tonder Vand 

komme sammen i Meningen, vil det vare det 

samme som om 7 Tonder Vand til 11 Gra- 

der blandedes med SOiå’jTntngøn. det er altsaa
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saa godt som om man havde feilet 1 Grad, 

dersom man blot havöe rettet sig efter Van

dets Varme.

§. 61.

I Stedet for Dl bruger man nu meget den 

tynde Deel af Spolen eller Barmen til Paasæt. 

Naar man nemlig har afdestilleret al Viinaand, 

af den Mask, som man har underkastet Destilla

tionen, udlader man den af Panden i en Kumme 

eller Houg, som sædvanligt haoeS i Jorden uden 

for Brænderiet. Denne sin Viinaand berøvede 

Mask kalder man Spol eller Bærme. Mari 

lader nu Spolen staae 4 eller flere Timer, indtil 

de groveste blandt de uoplosie Dele have sat sig, 

og den tynde Deel staaer nogenlunde klar derover. 

Dette kaldes at klare Spolen. Den saaledes 

klarede Bærme pompes op i en Svalebakke, som 

bor vare flad, 6 til 8 Tommer dyb. For at 

afpompe det Klare, uden at medtage for meget 

af det Uklare, er det godt at have en Pompe, 

som ved en Tridse kan haves eller sankes. 

Hr. Kammerraad Uldall har beskrevet en jaa- 

dan. Man letter slg Arbeidct meget, naar Sva

lebakken anbringes saa hoit, at man gjennem cn
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Rende med Tap eller Hane, kan lade Barmen 

lobe derfra i Maffekarret.

§. 62.

For at satte Laseren desbedre i Stand til 

at udfore disseArbeider, beskrives her narmere 

de Haandgreb og Indretninger, fom jeg ved egen 

Erfaring har fundet beqvemmest. Naar man 

sinder at ingen Viinaand mere ganer over vedDe- 

^stillationen, dæmper man Fyren og tager Hatten 

af Kjedelen. Efter 5 Minuter vil Bærmen være 

sat ud af Kogning, faa at de fleste grove Dele 

ere sunkne til Bunds. Nu ligger man en Rende 

til, eser den tynde Bærme oven af Kjedelen, og 

lader det gjennem Renden lobe i et Kar, som 

staaer halvt i Jorden, uden for Brænderiet. 

Derpaa aabner man Hanen paa Kjedelen, og 

lader den tykke Bcrrme, fom er tilbage, lobe ud 

i en i Jorden nedlagt Kumme. I en Tid af 

omtrent 4 Timer (ofte noget længere) vil Bær

men i det serstnavnte Kar saaledes have sat sig, 

at det klare let kan tages oven af. Dette skeer 

da, som for er sagt, ved en Pompe, der efter 

Haanden kan sankes dybere som Vekdffen kom- 

mer til at staae lavere. Det Tykke, som bliver
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tilbage, kan man, igjennem et dertil anbragt 

Ror, lade lobe ned i Kummen eller Hougen, 

hvori det evrige Tykke er. I mit Brandene 

staaer Svalebakken i et Kammer over Brirnde- 

riet, hvorfra et Ror, der er forsynet med Hane 

leder Barmen ned, naar man vil bruge den. 

Da Barmen endnu i Svalebakken afsætter nogle 

melede og tykke Dele, saa sættes paa Aslobs

reret en Tragt, fom haver sig omtrent 1 

Tomme op over Svalebakkens Bund, hvorved 

disse tykke Dele hindres fra at lobe med ned 

i Mæskningskarret, naar Hatren aabnes. Man 

bor ikke bruge Bærme uden af Mæsk, som un

der sin ?hele Gjerring i Eet og Alt har forholdt 

sig godt.

§. 63.

Af den klare Bærme tages til Madningen 

saa meget, man fan overkomme. Ordentligviis 

faaer man | til S Td. af hvert 14 Lpd. Skraae 

med Tilsætning af Malt. Ved Nedsvalningen 

og Sammensætningen forholdes som i de forrige 

Tilfalde. For at beregne den Varmegrad, hvor

til Nedsvalningen maa skee, ev det, ligesom ved 

Ollet, og endnu i hoiere Grad, nedvcndigt at

D2
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beregne baade Vandets og Paasattetö Var,ne

grad. Sat at man ssulde tilsætte 2 Tender 

Barme og 4 Tender Vand, og at Barmen 

havde 16 Graders Varme, Vandet 10 Grader, 

saa have vi 2 Tonder Vand for hver Tonde 

Barme. Varmens Overskud i Barmen er 6 

Grader. Disse ffnlle fordeles paa 3 Tonder, 

som giver 2 Grader for hver. Naar der altsaa 

kommer 4 Tonder Vand til 10 Grader og 2 

Tender Barme til 16 Grader i Mæskningen, 

' saa er dette det Samme fom o ti) man satte

6 Tender Vand og Barme af 12 Graders 

Varme dertil,

§. 64,

Der er forffjellige Meninger om, hvilken af 

disse Sammenscrtningsmaader er den fordeelag- 

Ligste; jeg ffal derfor her forsoge at fremsatte 

noget til narmere Oplysning derom, grundet paa 

mine egne Erfaringer:
Af god Hvede 14 Lpd. Skraae med Til

sætning af iv Lpd. Malt og \ -ti?* låner 

jeg 78 til 80 Potter Vrandeviin 8° Sp.



Rug 13 Lpd., Malt 4 Lpd.; 78 til 80 

Potter Brwndeviin.
Byg 11 Lpd., Malt 3 Lpd.; 58 til 60 

Potter Brandeviin.
As min Blanding as 6 Lispund Rug, 6 

Lpd. Byg og 1 Lpd. Balgsæd, tilsammen 13 

Lpd. Skraae med Tilsatning as 3 Lpd. Malt 

og i Td. Oll, 74 til 76 Potter Vrandeviin 

8° Sp.
Bruger jeg derimod en Sb. klar B.N'me, 

jstedet for den £ Td. Oll, saa faacr jeg 3 ä 
4 Potter Brandeviin mindre, for hver Tonde 
Accise af de nævnte Kornarter og Blanding, 

end naar jeg sammensætter med Dll; og kuns 

2—3 Potter mere, end naar jeg bruger Vand 

og Gjar allene.
F. Ex. 3 Td. Dll å 3 Rbdlr. Tondcn. 

9 Rbdlr.
Jeg bruger istadenfor 3 Td. 0(1 6 Td. 

Varme ä 1 Mk. 8 ß. Td. 1 Rbdlr. 1 

Mk. 8 ß.
8 Pund Posegjar a 2 Mk. Pundet.' 

2 Rbdlr. 4 Mk.
Naar man forer 6 gode Malkckjer med 

de 6 Tdr. Berrme og de give omtrent 72
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Potter Malk daglig den ene Tid med den an

den å 4 ß. Potten. 3 Rbdlr.

Fragaaer daglig til Halm 4 Mk. 

Bliver tilovers 2 Rbdlr. 2 Mk.

Jeg bruger Td. Accise; naar man 

nu for hver Xb. saaer 4 Potter Vrændeviin 

mere, er 22 Potter å i Mk. 8 ß. 5 Rbdlr. 

3 Mk.

Saa er der vunden ved at bruge M ti( 
. Paasæt paa en saadan Brænding, i Rbd. 3 Mk.

Det er i sig selv ikke rimeligt, at Bærmen, 

hvis Gjcrringen og Destillationen af den Masse, 

hvoraf den haves, ere foregaaede vedbsrligen, 

ffal endvidere kunne afgive nogen Vimaand; dog 
maa jeg indremmc, at ved det omtalte Maal af 

Barme til Paasat erholdes sædvanlige« omtrent 

2—3 Potter 8° Vramdeviin mere for hver Td. 

Accise, end naar jeg sammensertter med Vand 

og Posegjær allene; men dette antager jeg sna

rere at vare en Folge af, at Geringen efter 

Ba-rmepaasat ffecr stadigen, og altsaa fuldkom- 

nere, end uden Paasæt; hvilket Sidste formo-- 

dentligen atter er en Folge af en vis Syre, som 

. Bærmen altid indeholder; thi Syrerne dampe 

for en Deel Viinaandens Flygtighed, samt fore-
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komme en vis Grad, ethvert for heftigt Udbrud 

uf Gjaringsproceffen *).

*) Det her angivne betydelige Udbytte af de anvendte 
Kornvarer crholber man ikke regelmæssigt hver 
Gang, mci> mindre man har indfort den skram« 
gelte Orden i sit Vrernderie, og gjor Anvendelse 
af de rigtige Grundsætninger. En Brænding efter 
Slendrian eller Uvidenhed kan vel give I til | 
mindre. Naar engang en rigtig Fremgangsmaade 
i Brændevlinsbrerndcrierne bliver almindelig, saa 
vil delte være cn stor Fordecl for Landet.

§. 65.

Gjaringens Livelighed beroer paa Varme

graden. Er denne for hoi, saa skeer Gjaringen 

med alt for stor Hurtighed, Varmen i Mæsk

ningen forhsies ved denne chemiffe Bevægelse 

saa stärkt, at meget af Viinaanden adspredes. 

Desuden inaa man ogsaa vente, at den alt for 

voldsomme Gjæring ikke skeer lige fuldkomment 

i nlle Delelle, hvoraf folger, at nogle kunde 

furne, medens andre endnu ei have udviklet de- 

re6 Viinaand. Skeer Gjcrringen for langsomt, 

saa udvikles mindre Viinaand, og en Mcrngde 

af klæbrige Dele forblive i Maslen. Den er 

derfor udsat for lettere at brande paa. Man maa
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valge Varmegraden, hvortil man sammensætter 
Mcrffningen, efter Luftvarmen, saavelsom efter 
Brænderiets storre eller mindre Luftighed. Selv 
Mæffekarrets Storrelse kan her komme i Be
tragtning; thi jo storre Maffekarrene ere, jo 
mindre er det Varmetab, den gjeerende Masse 
lider ved Lttftens Indvirkning. I mit Brande- 
ne, der er meget luftigt, og hvor Maskekarrene 
have et Gjennemsnit af omtrent Alen og en 
Hoide af z Alen finder jeg, at den Blanding, jeg 
sadvanlig bruger, (§. 51) gjares i stærk Som
mervarme ved 18 Grader (22| H.) R. Ved 
Middelvarme i Luften finder jeg 21 til 22 Gra
der R. (265 til 27y H.) meest passende, og 
ved stærk Kulde 23 til 24 indtil 25 Grader R. 
(28z til 311 H.)

§. 66.

Omtrent j Time efter at Gserringsniiddelet 
er kommen til Mæskningen, seer man om det har 
begyndt sin Virkning, hvilket kjendes derved, at 
der paa Overstaden viser sig en tyk hvid Skum, 
som strap trækker sig sammen, naar man rorer 
deri med Fingrene. Omtrent 4 Timer derefter 
er Massningen i fuld Gjaring. Man paa-



tagger nu Laagene, dersom Luften er kold, eller 

dog temmelig kjelig, for at hindre Overfladens 

alt for stærke Affjoling ved Luftstcenrmen, dog 

lader man mellem Laagene en liden Aabning. 

Med Laagenes Paalagning maa man vare 

vaersom, paa det at ikke en alt for stor Varme 

skal indfinde sig. Naar derimod Gjaringen, 

efter omtrent 36 Timer, begynder at sagtncg, 

ligger man Laagene tattere sammen og dækker 

dem med Preseninger. Nu foregaaer den lang

sommere Gjaring i omtrent 32 Timer, hvis den 

foregaaende er ledet vedberligen; og saaledes for

lober omtrent 3 Gange 24 Timer fra Jndnnrsk- 

ningen indtil Maffen er tjenlig til at brandes.

§. 67.

Den Opbrufcn, som ledsager Gjaringen, 

hidrorer fra Kulsyreluften, som udvikles ved 

enhver Gjaring (§. 26). Denne Lust har en 

stikkende suur Lugt, intet Dyr kan leve deri, og et 

Lys, fom bringes deri, slukkes. Mæffens Varme 

stiger 3 kil 4 Grader over ben, der frembragtes 

ved Sammenfatningen. De uoploste Dele af 

Masken besættes med sinaa Luftbobler, og stige 

i Veirct. Hele Overfladen stiger nogle Tom-
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mer, og hist og her bryder en hvid Skum frem. 

Dersom Gjcrringen bliver alt for voldsom, saa 

at Vcrdffen kommer i en boblende Beva-gelse, 

som kogende Vand, og Varmegraden stiger til 

30 Grader R. (371 H»), maa man sege ved Laa- 

genes Astaaelse eller ved formeret Lufttrak ak 

kjole den. Omrøring forstyrrer Geringen, og 

gjor den uordentlig.

§. 68.

Naar Gjedringen begynder at aftage, for

mindsker sig naturligviis Varmen, den pirrcnde 

Lugt horer op, de uoploste Dele, som ikke mere 

holdes oppe af vedhængende Luftbobler, synke til 

Bunds, et Lys, som holdes over Maskens 

Overflade, flukkes ikke, Vædffen antager en 

viinagtig Lugt og Smag, og opnaaer en vis 

Klarhed.

§. 69»

Dersom Madningen enten ikke har været 

sammensat varmt nok, eller den i Begyndelsen 

af Gsermngen er bleven askjolct ved en for stark 

Tilgang af Luften, faa at en Mængde af klæb

rige Dele blive tilovers, og foranledige Paa-
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brandning, faa kan man, dersom |man rtide 

bliver opmarksom herpaa, undertiden afhjelpe 

Mangelen ved at komme gloende Jernkugler 

eller Stene i Masken; men i anden Fald kan 

man opvarme en Kjedel fuld af Masken i De- 

stilleerpanden nccsten til Koghede, og derpaa 

lagge Renden til Panden, ose den tilbage i 

Maskekarret og rore den godt fra Bunden og 

Staverne, hvorpaa man bakker Karret vel til, 

og lader det staae 2 til 3 Timer. Ved denne 

sidste Fremgangsmaade, hvorved de uoploste 

Dele oplofts, kan man faae Masken faa vidt i 

Stand igjen, at Paabrænding forebygges. Man 

opdager iovrigt let med Pandejernet, om Mcr- 

(Ten vil brande paa, naar man bringer den i 

Kog eller, naften i Kog, forend man satter 

Hatten paa; thi, dersom den forinden enten slet 

ikke sætter sig paa Bund, eller og det Ansatte, 

efterat være losnet med Pandejernet, ikke paa 

nye falder paa Bunden, saa kan man vare tem

melig sikker paa, at det heller ikke indtræffer 

under Brandingen.

At Massen brander paa, kan markes deraf 

at den overgaaende Drank lugter sveden, at en 

Deel Dampe ftremme ufortattcde ud af Udlebs-
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rorene, at der indfinde sig hvide, eller rettere 

gloende Pletter paa Pandens Bund, og at Fyret 

brander med en blåne Lue, en Folge af at Kob

beret af Pandens Bund allerede strap begynder 

at smelte og dryppe ned i Ilden. Her er ikke 

andet at gjore, end strap at dermpe Fyret — da 

Pandens Bund ellers kan smelte igjennem, eller 

flakkes, — at ose Muffen tilbage i Karret, og 
derpaa at rense Panden (§. 67).

Brændevinen kan blive frie for den svedne 

Smag, ved at destillere Drunken over Bogekul.

§. 70.

Til Vramdingen brugte man forhen dybe 
Destilleerkjedeler. Disse have den Feil, at For- 

dunstnmgen, hvorpaa dog Destillationen beroer, 

gaaer langsommere end i Kjedlcr af mindre 

Dybde, og mere Vide. Den sunde Fornuft 

siger os ogsaa, at, jo storre den opvarmende 

Bund er, og jo storre Overfladen, der uddun

ster, jo hurtigere ntaa Fordunstningen skee. 

Dersom Nogen ffulde tvivle om Rigtigheden 

heraf, faa kan et Forseg let bevise den. " Man 

gyde i toIerngryder eller Kobberpotter, af hvilke 

den ene er snaver og dyb, den anden viid og
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mindre dyb et lige Maal af Vand, og .udsatte 

dem begge for en lige Hede; man vil da snart 

finde, at Uddunstningen steer saa mange Gange 

hurtigere, som Karret er videre. Man kan aller- 

lettest see, hvor meget et Kar er videre end det 

andet, ved nt fylde dem med en lige Mængde 

Vand, og maale, hvor dybt Vandet da staaer 

deri. Jo dybere Vandet da er deri, jo mindre 

'er Karrets Vidde. Ved Vidde menes her 

Gjennemsnitsfiaden og ikke Gjennemsnitölinien.

Jfolge denne tilstrakkcligen undersegte og 

anerkjendte Regel, har man, paa sine Steder, 

med stor Fordeel, ihenseende til at spare Tid og 

Brandsel, samt ved en enkelt Destillation, at 

erholde en stärkere og mere fuselfrie Brandeviin, 

indrettet sine Pander saa flade/at det Flydende 

ikke staaer ovcv 4 Tommer hoit i dem; men, da 

det ovrige Rum, cn saadan Ksedel maae inde

holde for at forebygge Overffydning, er stsrre 

end det de sædvanlige dybe Pander desaarsag be

hove at indeholde, og det her i Landet maa vare 

Brandeviinsbranderne om at gjore at kunne fylde 

deres Pander saameget mucligt, fordi de maa 

svare Afgift af disses cubiffe Indhold, saa har 

jeg fundet, at man her ikke bor lade sin Pande
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gjore stort over dobbelt faa vild 'som dyb; thi 

ellers vil Massen hvert Oieblik ffyde, hvilket 

rr2get forsinker Fordampningen.

§. 71.

Bunden paa en Destitteerpande vil vel be- 

dre modstaae Trykkeö af Vådsken, og af sin egen 

Vagt, naat man gjor den lidet hvelvet indad; 

men Den Omrorning, der stal forebygge Pacr- 

brcrndning, bliver da vanffeligere og Reengjer- 

ningm mindre let.

§. 72.

Hjelmen eller Hatten paa en Destilteerpande 

bor have en nogenlunde betydelig Hvide og 

Vide, paa Vet at Masken deri ei alt for let 

kan skyde over. Hviden bor vcrre ligesaa stor 

som Breden nf KjedelenS Hals. Piben, hvor- 

igjennem Dampene ffulle gaae, bor virre anbragt 

i den overste Deel af Hatten. Den her beskrevne 

Hak forudsætter naturligets den i §.69 beffrevne 

Pande, hvilken jeg, fom meldt, anseer for for- 

deelagtigst her i Landet; thi til hine meget stade 

behoves i det hoieste en meget lille, eller vel 

endog faa godt som ingen Hat. Disses Halse
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— som tillige ere>mdmurede — har nemlig sad-- 

vanligen en temmelig Hoide som allerede inde

holder tilstrækkeligt Rum for Massen i Panden 

til at stige pan; hvilket Rum dog, som meldt, 

er storre end det, de hos oS brugbareste Hatte 

indeholde. »

§. 73.

For at afkjole etter svale de Dampe, font 

komme fra Destilleerksedelen, bruges forffjellige 

Indretninger. Den ældste og simpleste bestaaee 

i een eller stere lige Piber, der gaae igjennem en 

Svaletonde, som ee fyldt med koldt Vand, 

og hvori Vandet' efterhaanden skiftes, naar det 

bliver varmt. Saadanne lige Piber crnsees nrr 

med Rette for de mindst tjenlige til Svalnm- 

geil, gerade fordi Dampene saa hastigen kunne 

stryge derigjennem, at de ei fuldkomment afkjo- 

les, som og fordi deri opstaaer et stärkt Lufttræk, 

som bortforer en Mangde Dampe. For den 

sidste Feil ere dog de fleste andre Indretninger 

ci heller gäiijle fri. Det er faa meget vigtigere 

ingen Damp at spilde, som det just er Viinaand-- 

bainpenc der vanskeligst fortætte sig, og derfoe 

Fgsaa lettest spildes.
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§. 74.
I Stedet for et lige Rer satte man siden 

-stangebugtede. Heri foregaaer Afkjslingen langt 

bedre, men man holder dem vanskeligere rene. 

Ved Hjelp af en Blykugle med en Snor ved, 

som man lader lobe gjennem Reret, kan man 

dog t(Ekke saavel en Viffer som en Vsrsre der- 

igjennem; stoppes det derimod foraarsager dette 

meget Bryderie; endnu varre er det^ dersom 

saadanne Ror faae en Lak. De ere vanskelige 

at udbedre, som kostbare at forfardige.

§. 75.

Beqvemmere, med Hensyn paaReenholdel- 

sen, har man fundet det, at give Piberne ved

satte Figur § og at lade ethvert Kncr, hvor to 

Piber stode sammen gane ud igjennem Svaleton- 

den. Naar man nu tillige har forsynet ethvert 

saadant Knæ med en Prop, som man kan ffrue 

af, er Reengjorningen meget lettet.Man seer 

dog let, at det Hele herved bliver noget vanske

ligere at holde tat. Dog anseer jeg disse Pibet- 

for fortrinlige, naar man bruger Maffevarmer, 

eller anden Indretning, hvorved Dampene en

ten gansse, eller fordetmeste fortaltes, forinden
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de naae den egentlige Svale-Indretning; thi i 

de lige op og ned staaende Maffiner falder det 

indtradende Fluidum strap til Bunden, uden at 

Maskinen faner Tid til at virke synderlige« til 

dets videre Afkioling.

§. 76.

Man har derfor udtænkt egne Svalemaffi- 

ner. Disse ere ikke andet end store hule Kob

berkasser, som staae i Svaletonden, og hvori 

man .lader de fra Kiedelen kommende Dampe 

afkioles for de komme til Udlobspiben. Man 

har udtænkt mange forskellige Tilsnit for slige 

Svalemaffiner. En af de bekjendteste Indret

ninger af dette Slags er den Geddaifle. Man 

kan forestille sig den som to ulige vide afkortede 

Kegler, med den snevreste Ende vendt nedad, 

og den ene staaende i den anden. Mellem begge 

bliver da et Rum, som oven og neden er tillukt, 

og hvorimellem Dampene, som komme fra De- 

stilleerpanden kunne afsvaleö, hvorpaa de font 

Draaber lobe ud af Afcrækspiben. Vandet i 

Svaletonden kan da komme til at berøre den 

storre afkortede Kegle paa den ydre Side, og 

den mindre paa den indre Side. Dette giver
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da en stor kjolende Overflade, hvortil kommer 

den Fordeel, at Afkiolingsrummet er meget storre 

for oven end for neden, hvilket giver Anledning 

til at den nederste Deel holdes meget let kold. 

I eg har i mit Vrænderie indfort en anden Ind

retning, der allerede er efterlignet i fiere Bræn

derier, og syneS mig at have nogle Fordele, især- 

ved sin Simpelhed. Den bestaaer ikklin i en hoi 

og lang, men tillige meget flad Kobberkasse, fom 

staaer i Svaletonden. J denne Kasses oversie 

Deel gaae Dampene fra Hattens Pibe lige ind, 

og fra den6 nederste Deel lede to flade Piber end

nu den overdestillerede Vadffe en temmelig lang 

Strækning gjennein Svalevandet. For at iuob= 

staae desto bedre Vandets Tryk ere de brede Sis 

der af Kassen med Kramper forbundne til Sva- 

letotlden. Heiden af min Svalemaffine, del- 

horer til en Destilleerpande paa 10 Tender og 

nogle Potter, er 2 Alen og 10 Tommer, Læng

den 1 Alen 15 Tommer, Breden 9 Tommer. 

Afløbsrorene strakte sig 7 Qvarteer i Vandet, 

og have en Bredde af 71 Tomme. De have 

ikkun å Tomme Fald, fra Maskinen til Udlobet. 

Svaletonden er 2 Alen 11 Tommer hoi og 3 

Alen i Gjcnncmsnit. Fordelene ved denne Ind-
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retning er, at den meget let lader sig g je ve reen, 

at den holder lange, og at de tvende flade Piber 

betydeligt bidrage til Afkjolningen. Disse stade 

Piber ere ogsaa frie for en hidtil ikke noksom paa

agtet Feil ved de runde Piber, at nemlig et me

get stærkt Luftskifte deri finder Sted. Dette 

undgaaeö i de flade Piber, fordi de Udgaacnde 

og indgaacnde Luftstrømme her komme hinanden 

saa nær, at de gjensidigen standse hinanden. 

Da den Geddaiffe Svalemaffine i et lidet Rum 

har en stor Overflade, saa maa den vel i en liden 

Svaletsnde udrette mere end min, de flade Pi

ber frarcgnede; men naar man vil anvende en 

tilstrækkelig stor Svaletsnde troer jeg paa G .d 

af Erfaringer, at man vil finde sig bedre tjent 

med min.

§. 77.

Den, som maa benytte sig af mindre vel

indrettede Svaleredstaber, maa naturligviiö 

føge at bede paa Feilen ved flittigt at pompe 

koldt Vand i Svaletenden; men øm man endog 

derved driver det saa vidt, at det Overdestillerede 

gaaer gansse koldt, er man dog udsat for et Tab, 

der ikke falder enhver i Omme, men desuagtet
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ikke er ubetydeligt. Dette gaaer saaledes til: 

Medens Askiolingen i et Svaleredffab gaaer 

raff for sig, fortættes vel alt Vandet i Dan- 

pene, men nogle Viinaandampe blive dog endnu 

en kort Tid ufortattede. Den draabefiydende 

Vadffe, der er i Veroring med det kolde Metal, 

kan let være ganske kold, og dog endnu ei have 

faaet Tid til at fortætte alle Viinaanddampene. 

Vel vilde dette skee, naar Tiden strakte til, men 

et Stod af nye opstigende Dampe jage snart disse 

ufortættede Viinaanddampe ud i Luften, og kort 

efter mister man paa samme Maade en Deel af 

de nye Dampe. Man taber saaledes vel ikke faa 

m-get i Mængde, men betydeligt i Styrken af 

den erholdte Bramdeviin. I de flade Piber er 

ikkun et meget lidet Rum, hvorhen det kolde 

Metal og den askjolede Verdffe ikke kunne 

sirække deres fortattende Virkning; i de runde 

Piber derimod er dette stort. Selv i den Ged- 

daiske Maskine, med sit runde Afløbsror er man 

ncpxe ganske frie derfor. Pistorius i Berlin 

har udt-mkt en Indretning, hvorved man kan 

forebygge bette, og det »cd Luftssifte frembragte 

Tab af Dampe, ved enhver Svaieindreming,
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hvor Afkjolningen ikke er alt for flet. Denne 

Indretning bestaaer i et boiet Ror, fom man 

sætter til Astobspiben, og hvori den Vådske, 

der gaaer over opholder sig cn kort Tid, inden 

den uddrives af beti paafolgende. Da dette Ror

1 saaledeS altid er fyldt med Vadffe, kan ordent- 

ligviis hverken Damp eller Luft komme ud eller 

ind i Svaleindretningen. Groening har i sit 

for nogen Tid siden udkomne Skrift over Red

skaberne i Brandenerne angivet en lignende For- 

sætning for Piberne, men as en noget forandret 

Indretning. Nu, da ben Opfindelse er gjort, at 

lade den aflobende Vådske spærre Veien for Luft 

og Damp, ville sikkert flere tænke over den tjen

ligste Indretning til Oiemedelö Opnaaelse. Den 

Indvending, man har gjort imod denne Op

findelses Nytte, nemlig: at man, formedelst 

den, ikke eieblikkeligen kan bemærke Overskyd

ningen; og at Roret deraf letteligen stoppes, 

hvorved Dampene ville spränge Barket, eller i 

det mindste flaue Hatten af o. s. v., bortfalder 

i alc Fald, naar man ril Panden feier et Sik

kerheds-Ror, som forebygger baade Overskyd- 

uing og Sprcrngning.
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§. 78.
Den Varme, join de overdestillerede 

Dampe afsætte i Svaletsnden, ganer, som 

bekjendt, aldeles til Spilde. Denne Varme er 

imidlertid meget betydelig. . Et Pnnd Vand, 

fom bliver til Damp, optager omtrent saa megen 

Varme som der vilde behoves til at bringe 5 

Pund iiskoldt Vand i Kog, og naar disse 

Dampe atter fortættes give de ligesaa megen 

Varme fra sig. Denne Varmespilde er da meget 

stor. Man har derfor sogt at benytte en Deel af 

denne Spildevarme til bennet) at opvarme Ma

sten, som sldey ffal i Destilleerkjedelen. Man 

kalder de dertil bestemte Indretninger Mæssevar- 

mere. Man har deraf de forskjelligste Indretnin

ger. En af de simplcsie og i den Henseende bedste 

bestaaer deri, at Masken sattes i en dertil indret

tet stor, oven tillukket Kobberkjedel som befinder 

sig i en anden endnu noget storrc, der ligeledes 

oven er tillukt. Man lader nu Dampene fra Hat

tepiben gaae ind i den yderste Kjedel, hvor de fol

en stor Deel fottatte sig, og ophede den indre 

Kjedel, der indeholder Masten. Paa den anden 

Side af den ydre Kjedel er et Aftræksror for den 

allerede fortættede V-.rdske, saavcl foni for de
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endnu ikke fortattede Dampe. Den Kjedel hvori 

Masken opvarmes er forsynet med cn Omrarer, 

som kan dreies ved en Axel, der gaaer damptæt 

igjennem Laaget. Hermed rorer nian de faste 

Dele fra Bunden, for man lader Massen löbe i 

Kjedelen. Laaget af samme indre Kjedel cr eg- 

saa forsynet med et Ror, hvorigjennem de Dam

pe, som Udvikle sig under Massens Opvarm

ning, kunne finde Udgang, og fortaltes tilDraa- 

bcr, uden at Noget spildcö. Endeligen har denne 

Kjedel ogsaa et Ror, hvorigjennem man kan 

hælde Mæsken ind. Ved at opvarme Masten 

paa deilne Maade, er man tryg baade mod Paa- 

brcrndning og Overstigning. Masken kommer 

næsten kogheed i Destilleerpanden, og behsver 

der illgen Oinroring, ei heller har den mange 

Minuter nodig for btn kommer i Kog.

§. 79-

Man er endnu ganer videre, og har benyt

tet deri ved Dampens Fortætning afsatte Varme 

til at destillere med. Man leder da Dampene 

fra Destilleerkjedelen gjennem en Pibe til Blin

den i en anden, med tæt Laag forsynet Kjedel, 

der ogsaa er syldt med Mass. Denne kommer
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bo snart i Kog, og giver saavel sine egne 

Viinaandampe, fbiu bcin den ^ar modtaget. 

Disse Dampe ledes atter gjennem et Ror der 

befinder sig i Laaget as Ksedelen, over i en tre- 

die K^sedel med 9)tå'fF, og sætter endog denne i 

^03. Mere end to Kjedler har man dog 

endnu ikke letteligcn anbragt ved Forfardigelsen 

af Kornbrandeviin.

§. 80.

Den Destillation, man underkaster Ma

ssen kaldes, som bekjendt, cgentligen Brand- 

ningen, og giver Drank, der er en meget 

vandig Verdske, join indeholder megen ildelttg- 

tende Olie, og Eddike. Ved en nye Destilla

tion, fom forer Navn af Klapningen, bliver 

en stor Deel Vand tilbage i Kjedelen, og en 

slarkcre Viinaani) erholdes. Det er denne vi 

falbe Vrandeviin, Den inde^oldep^ endnu nie# 

get Vand.

§. 81.

Man har i senere Tider ud tankt en meget 

sirild Maade til at udfore Brandning og Klar- 

ning ved eet Arbejde, j Dampene, som komme
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komine til Svaletonden, gjennem en Indret

ning, hvori de vel afkjoles, men ikkun lidet, 

f. Ep. til 70 Grader R. Herved fortættes sær

deles meget af Vandets, men ikkun lidet af 

ViinaandenS Dampe. Den ved Fortætningen 

fremkomne vandagtige Vcrdffe lober tilbage igjen 

i Destilleerpanden, gjennem et dertil anbragt 

Ror, de paa Viinaand mere rige Dampe sva

les paa serdvanlig Maade og give nu strap 

stark Brandeviin. Denne er desto stärkere, jo 

lavere den Varmegrad er, hvorved den nysom- 

talte Fortætning foregaaer. Man har først be

nyttet denne Maade i Frankrig, til at destillere 

Viinbrændeviin, men i de seneste 2(ar er den 

ogsaa bleven brugt i Tydflland og flere Skeder 

til Kornbrevndevinens Forfærdigelse.

i

82.

Den i Drunken værende Olie, hvoraf cn 

Deel ganer over i Brændevinen, er Skyld i 

KornbrerndevincnS Finkclsmag. Naar man ud

sætter tynd Kornbmndeviin for en siark Kulde, 

bliver det malket, og afsætter en Olie, der har 

en saa stærk Finkelsmag, at naar man satter
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lidet deraf til Fransk Bramdevnn, faner denne 

samme Smag som Kornbrændeviin. Denne Olie 

synes at hidrore fra Spiren i Komet; thi tager 

man denne Spire ud, og trykker den mellem Pa- 

piir, fatter den en Fidtplcrt. Helder man Viin- 

aand pcra skraaet Rug, faa optager den en Deel 

Olie deraf. Damper man ved sagte Varme 

Viinaanden bort, bliver Olien tilbage, over 

Qvintin for hvert Pund Rug. Udrerer man 

denne Olie med Gummislim og blander dette 

med Sukker, Vand og Gjar, og hensætter det 

til Gjæring; faa faner man ved Destillationen 

af den gjærede Vadffe en finkelagtig Brande- 

viin. I Gjor man alt Kornet som man anvender 

i Brænderiet forst til Malt, erholder man 

Vrandevinen frie for Finkelsmagen, saasom 

Spiren derved saa betydeligt forandres, at Olien 

enten ganske eller mrsten ganffe forsvinder. 

Man finder at den her omhandlede Olie desto 

mere gaaer over til Finkeltilstanden, jo hoiere 

den Varme er hvorved Destillationen finder 

Sted. Man seer da heri en ny Fordeel ved 

de flade Destilleerpander, som behove mindst

Hede.
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§. 83.

Ved at lade Dranken lobe ajennem en 

ulden Klud eller Pose, kan man tilbageholde 

det meste af dens uoploste Finkelolie.

§. 84.

For at see om man ved Brændingen har 

dreven al Viinaanden over, gyder innn en Prove 

af den nyligen fra Piberne tagne Vadske paa 

Destilleerpandens varme Hat, og holder et tandt 

Lys til. Dersom der viser sig en Lue, er dette 

et tydeligt Tegn paa, at der endnu er Viinand 

i Masken. Imidlertid kan dog nogen Viinaand 

være tilstede om end ingen Lue viser sig; man 

kan derfor endnu tage BramdeviinSproveren til 

Hjelp; satter denne sig i Dranken paa Nul, saa 

er der ikkun liden Viinaand tilbage, men dog 

nogen, fordi Eddiken i Dranken gjor Vadsken 

noget vægtfulderc, ligesom Viinaanden noget 

lettere. Men naar man, efter at have naaet 

dette Punkt endnu trakker 10 til 20 Potter, efter 

Værkets Sterrelse, over, kan man temmelig stole 

paa ingen Viinaand at have tabt. Et beqvemt 

Middel til at see Styrken af den Vædske som 

destilleres, har Hr. Fabriker og Dannebrogs-
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mand Groening gjort oS opmærksomt paa, nem

lig Thermometret. Grunden til denne Anvendelse 

af Thermometret ligger deri, at Blandinger af 

Vand og Viinaand behover en desto hoiere Var

megrad til at koge, jo mere Vand deri indehol

des. Et Thermometer i Desiilleerpanden eller 

i de opstigende Dampe vil derfor altid sige Styr

ken af den Vådske der koger. Man kan hertil 

bruge den §. 17 meddeelte Tabel. Groening 

har ligeledes viist at man ved Hjclp af Thermo- 

meterct i Dampene kan see det overdestillerede 

Vrandeviins Styrke. Jeg henviser desangaa- 

ende til Han6 derom udgivne Skrift. Efter min 

Mening er denne sidste Nytte i de fleste Til

fælde ikke vigtig, hvortil kommer at en Feil af 

1 Grad paa Thermometret kan foranledige en 

Forffjel af 1|° paa Spendrupö Brandeviinö- 

prover.

" I . i

§. 85.

Drankens Eddike opløser altid Kobber af 

Hatten og Svaleredffaberne, naar disse ikke ere 

fortinnede, og deres Reengjoring derhos forsom- 

mes. Denne Eddike giver ogsaa let Anledning 

til at Dranken, iserr naar den er meget svag,
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den, som imidlertid ordentligviis ikke skeer. Ved 

en Tilsætning af 2 Pund sigtet Vogeaffe eller 5 

Lod Potasse til hver 100 eller 110 Potter 

Drank, kan man ophcrve Eddikens Virkning. 

Mange have Frygt for Potaskens Skarphed; 

mm da denne Skarphed haves af DrankenS 

Syre, Potasse desuden ikke fordamper, faa 

har man her intet at frygte.

§. 86.

Ved samme Tilsætning af Aske eller Pot, 

aske bindes og en betydelig Deel af Finkelolien, 

faa at denne Tilsætning udretter, at man ved 

Klaringen faacr en syrefrie, og for Finkelsmag 

temmelig frie Brandeviin, hvorfor den da og- 

saa fra Begyndelsen til Enden gaaer klar 

over.

§. 87.

Naar man har en Maffcvarmer, er det 

fordeelagtigt at begynde Morgenarbeidet med 

at klare Dranken fra forrige Dag, og derved
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opvarme den Maff som strap derpaa ffal i 

Panden.

§. 88.

For at faae reentsmagende Brandeviin maa 

man ikke lade den sidste og tyndere Brandeviin, 

Esterbrændevinen, blande sig med den stærkere. 

Man gjer vel i hellere at lade Brændevinen blive 

noget stærkere end den ffal drikkes, og siden at 

blande den behorigt med Vand, saaledeö at den 

holder Prove efter BrerndevimSproveren. Man 

maa herved kun ikke glemme at bruge Thermo- 

metret, da stærkt Bramdeviin og Vand udvikle 

Varme (§. 16)»

§. 89.

Vil man have Brændevinen endnu mere 

reensmagende, kan man til hvert Oxehoved 

Drank scrtte io til 12 Pund vel udbrændte og 

knuste Kul, lade den dermed ligge i 24 Tinier 

og siden foretage Klarningen. Kullene til denne 

Renöning maa tages af Gloder, som siet ikke 

ryge, og som slukkes blot ved at qvaleö i en 

Kobber- eller Jerntonde med Laag. Vagerkul 

ere meget tjenlige, naar de have varet vel be-



handlede. Alle saadanne Kul bor vogtes for 

Luftens Adgang, og helst bruges strap efter at 

de ere blevne kolde.

§. 90.

Kullene meddele dog Brændevinen en egen 

Lugt efter bittre Mandler, foraarsage Ovcrskyd- 

tting, i det de falde paa Bunden i Panden, og 

man sinkes ved at Brandevinen, som sagt, maae 

ligge i longere Tid med dem.

Fortrinlig til Brændevinens Rensning er 

Chlorinekalk, som Professor Döbereiner i Jena 

har angivet, men Hvl6 rette Brug Hr. Professor 

Zeise forst har viist. Efter hans AnviiSning 

tillaves den paa folgende Maade:

Man blander omhyggeligen 8 Dele meget 

fiint reven Brunsteen — af den Art som giver et 

sort Pulver — med 21 Dele Kogsalt, og kom

mer det i en Glas-Kolbe. Man gjør en Blan

ding af 18 Dele Svovlsyre og 21 Dele Vand, 

og satter samme til de ewige Dele i Kolben. 

Nu maae kun de j Dele af sidstnævnte være 

fyldte. Man lægge Mærke til: at kun6 lidt af 

Syren ad Gangen sattes til Vandet under Sam- 

menblarldingen, da den derunder foregaaende
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Varmeudvikling ellers letteligen foraarsager at 

Glasset springer.

Man bringer Kolben over en Ovn, sætter 

en gjennemboret Prop i Halsen hvori et Afled

ningsror anbringes, hvis anden Ende gaaer ner- 

sten ned til Bunden af en Flaske, hvori er kom

met 7| friff lædffet Kalk, naar Lædssningen er 

skeet med mindsk muligt Vand. Nu opvarmes 

Kolben ved en sagte Ild nteb vel udbrændte 

Træekul, hvorved en guulgron Damp, som er 

Chlorineluften, udvikles af Massen, og ledes 

ved Roret over i Flasken, hvor den indsugeS af 

Kalken, og danner saaledes Chlorinekalk. Jo 

længere Foretagendet vedvarer, desto stærkere 

maae man opvarme Kolben, for at holde Op

brusningen af Massen og den derunder sore- 

gaaede Udvikling afChlorinen vedlige; dog faa- 

ledes at Globerne ikke brande med Lue, hvorved 

Kolben letteligen springer, og at ei betydeligt af 

Vandet gaaer over i Kalken, i Lod Chlorine

kalk af bedste Sort, kan komme paa 9 ß. Tegn, 

naar man (Tal kjobe den, men neppe paa det 

Halve, naar man laver den selv. Man kan der

med affusle 20 til 21 P.Vrandeviin (1(8° Sp.,
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eller 115 Potter Drank til 5 å 6° Sp., faa 

at Destillatet deraf erholder en ganske sortrin- 

lig reen Smag og Lugt, hvis Brændevinen 

ikke har indeholdt Kommenolie, thi Lugten deraf 

ophaves ikke ved denne Behandling. Det er 

en vigtig Fordeel ved denne Rensningsmaade 

at det derefter behandlede Brændeviin ikke bli

ver blakket eller blaaner, naar det blandes med 

Vand. Fremgangsmaaden hermed er denne:

Chlorinekalken udrores noie med Vand, til 

en meget tynd Belling, fom henstaaer — under 

nogle Ganges Omreren — i 10 til 15 Minut

ter; hvorefter den gydes til Brændevinen, eller 

Dranken, fom omrores dermed gansse langsomt. 

Det henstaaer nu lost tildækket i 22 til 36 Ti

mer, under 3 til 4 Ganges Omroren; men, i 

de sidste 8 Timer deraf, ganffe roligen. Der- 

paa afhaldes Vædsten i Distilleerpanden, men 

det bundfaldte Grums holdes tilbage, og nu 

destilleres paa sædvanlig Viis.

Vil man gjemme Chlorinekalken, ni a a 

man meget noie vogte den for Fugtighed og 

Vamie, isardeleöhed for enhver Indvirkning af

F
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Luften og for Soelffin/ ja selv for Dagens Lys; 

da ellers en stor Deel af samme letteligen decom- 

poneres, og forandres til saltsuur (chlorinbrinte- 

suur) Kalk, som ikke duer til Rensning.

Chlorinekalken kan folgeligen være af meget 

forssjellig Godhed, og bor derfor proves i det 

Mindre, for man bruger den, hvis man ikke 

har lavet den selv, eller har sikker Kundjfab 

om, at den cv lavet og bevaret godt.

§. 91-

Naar Brændevinen ikkun har en ringe 

Grad af Finkelsmag, kan man næsten ganske 

skiule den vcd en Tilsætning af en stærktlugtende, 

stærktsmagende Materie. Kummen er hertil for- 

trinligen stikket, og i almindelig Brug. Man 

tager til den Mængde Drank, som er erholdt af 

14 Liöpund Skraae, 3 Potter god norsk Kum- 

men. andet Froe, Urter og Redder crc 

hikkede hertil, saasom: 2lnni§, Nelliker, Ene

bær, Ingefær o. s. v. Det Sidstnævnte er til

lige ypperligt, til at destillere Dranken over, der

som Kornet har vcrret øvet og mugent, eller
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Skrånet har staaet forlænge i Sakkcn, hvorved 

det let brænder sammen, thi herved bliver Bræn

devinen frie for den mugne Lugt og Smag.

§. 92.

Ved Anlægget af et Brænderie maa man 

frem for alt sorge for godt og rigeligt Vand, og 

en saadan Beliggenhed af Bygningen, at det 

Sted, hvor Gjæringen skal foregaae kan være 

kjolig og luftig. Egentlig burde Mæskningen 

og Gjæringen ikke staae i samme Rum hvori 

Destillationen foregaacr; men som oftest kan 

man, for Pladsens Skyld ikke undgaae dette, især 

hvor man ikke kan gjore Indretning fra Nye af. 

3° luftigere og kjoligere Brænderiet er, jo inin- 

dre Skade medforer dette. Man bor derfor faa 

meget muligt anlægge Brænderiet saaledes, at 

andre Bygninger hindre Solen fra at ffinne der- 

inb» Heiden fra (Gulvet til Pielkerne bvr være 

5 til 6 Alen. Blindingerne eller Vrystvarket 

imellem Pillerne bor ikke vare hoiere fra Gulvet 

end Alen, det vil sige, at Mæskekarreneg 

Overkant ber staae lige med Vrystvarketö Heide.
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Vindueskarmene eller Lemmene lader man giore 

saa hoie, at de rakke fra Brystværket til Muur- 

ledene. Da 2tnordningerne ikke forbyde Byg

herren at giere Vitlduerne brede, naar ikkun 

Pillerne ere forsvarligen tykke og stærke, saa 

gjor man vel i, dersom Grundens Inddeling 

tillader det, at gjore Karmene 3 Alen brede og 

da give dem tre Rammer i hvert Fag. Det 

sorstaaer sig, at brede Vinduer og smalle Piller 

formindske Bygningens Styrke: men naar Pil

lerne ere tykke, Grundlaget eller Fundamentet 

forsvarligt og de fornodne Jernankere paa Biel- 

kerne og Muurlederne ikke spares, kan Bygnin- 

geli dog erholde den nødvendige Styrke.



Forbedret Kartoffelbræuderie.

efter

Amtmand F. E» Siemens fra Pyrmont.

Fortale.
Allerede i Anret 1815 læste man i Professor 

Olu fsen s Nye oeconomijkeAnalers 2detBinds 

^iste Haste en "Afhandling as Commerce- 

Assessor, nu Kammerraad W. H. Uldall om 

Fordelene ved Kartoflers Anvendelse til Bran- 

deviittbbrænding, hvorved Almeenheden gjorteö 

bekjendt med hans Forsog og disseö Folger, og 

hvorved Kartoflernes Anvendelighed og Fortrin- 

lighed til Bi'erndeviin Uarligen villes.

DeSlragtet udöredtes ikke betydelige« Bru

gen af Kartosler ti! Brændevin! heri Landet; 

fonnodentligen fordi at det Nye, for det Meste, 

van^eligen jinbcr Indgang her, hvilket Erfa- 

t'iriZ synes at bekræfte; samt fordi nt man endnu
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ikke forstod, fuldkomment at oploft Kartoflernes 

opløselige Bestanddele, noiagtigen at forene disse 

med Tilsætningen af Vand, eller at fraskille 

deres uoploselige, og at binde deres skadelige 

Dele; hvilket foraarsagede: at Gjæringen endnu 

foregik ufuldkomment, og derfor gav et Udbytte 

af Brandeviin der i Forhold til Massens Masse, 

ikke svarede til det af Kornarterne; hvilket Sidste 

er af Vigtighed, .fordi man her i Landet maae 

svare.Afgift af Mcrffekarrenes og Pandens cu- 

biffe Indhold.

Hine forstnavnte virkelige Hindringer ere 

nu hævede, ved Hr. Amtmand Siemens Be

stræbelser og Opdagelser, og derved tillige for 

størstedelen den sldstnævnte, da, naar Maskens 

Masse formindskes og Udbyttet af Brærldevi- 

nen foreges, Brcrndeviinsbranderen mutigen kan 

komme ud af at betale Afgift as Mæflekarrenes 

og Pandernes cubiske Indhold.

I Anret 1821 havde jeg, under Hr. Pro

fessor og Ridder Or st ed s Bestyrelse, Opsigt 

med des Kartoffelbranderies Anlæggelse, fom her 

i Staden blev indrettet for kongelig Regning, 

efter Model og Anviisning af Hr. Amtmand 

Siemens fra Pyrmont; ligesom jeg og der
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efter var en af Medarbejderne i Udførelsen af ad

skillige Brændinger i samme, under Hr. Sie

mens's Vejledning og Bestyrelse. Paa Grund 

af mine herved samlede Indsigter i hans Maade 

at brande af Kartofler, og min derved erholdte 

Overbevisning om sammes mange Fortrin og 

uffatteerlige Nytte for Landet, vover jeg herved 

at fremlægge for Almeenheden nærværende korte 

Beskrivelse over det nye og forbedrede Kartossel- 

brcrnderie, hvilken, for det meste, er et Udtog af 

Hr. Amtmalld Siemens's Beskrivelse der

over, paa Tydsk, trykket i Pyrmont 1820»

Ved flere ChemikereS Undersøgelser er det 

beviist, at Udbyttet af Brændeviin as Kartofler 

hidindtil ikke svarede til det, de kunde og 

burde afgive, fordi deres Bestanddele ikke neu 

agt igen bleve oploste, og forenede med Til

sætningen/af Vandet; hvorfor Viingjaringen 

heller ikke kulide virke tilstrakkeligen paa de uop

lyste Dele.

Forhen fik man vel ligesaa megen Viinaand 

afZ Skpr. raae Kartofler, som, f. Er., af en 

Skp. Rug, hvilket syntes ac stemme med bor- 

holdet i Mangden, i det nemlig 3 Skpr. Kar

tofler, indrorrede til Rugens Lerhed, heller ikke
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udgjere mere end en Skp.; men man lagde ikke 

marke til, at Kartoflerne indeholde et Udvalg af 

nasten lutter til Viingjæring tjenlige Bestand

dele, da derimod Rugen indeholder mange unyt

tige, ja endog tillige skadelige Bestanddele, nem

lig Spirer og Skaller.

Kartoslernes vasentlige Bestanddele ere: 

Meelstof, Lrevcer, Platltesliim, )Egge^vide og 

Skindet som omgiver disse Dele.^

De hidindtil brugeligste Maader, at titte, 

rede Kartoflerne paa, til Viingjæring, ere:

1) Den, hvor de raae Kartofler, ved en Rive- 

maskine, blive senderrevne.

Her fraskille sig skrap mechanisk to meget 

vigtige Bestanddele. Stivelsen og Trevlerne 

falde nemlig tilbunds, og unddrage sig derved 

nirsten ganske Geringen.

2) Den, hvor Kartoflerne blive blodkogte ved 

Dainp, og derpaa bleve sfodte eller udtva'- 

rede med Valser, eller andre Knusemaski- 

ner, udenfor Kaageindretningen.

Men denne Maade, endffjondt hidindtil 

den bedste og meest brugte, gjor dog folgende 

Z)mstælldigheder hoist ufuldkommen:
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1) æggehviden styrkner, som bekjendt, i ko- 

gcnbe Vand, og indhyller, saaledes hlrr- 

det, Kartoflernes svrige Bestanddele, i ser 

Meelstof og Trevler, at Vandet ikke fuld

komment kan oploft disse.

2) Kartoflerne assvaleö ser meget ved at knu

ses udenfor Kogeindrctm'ngen; thi man vil 

derefter, selv ved en forforet Varmegrad,

. "eppe kunne bevirke en fuldkommen Blan

ding as Kartoffelmajsen med Tilsætningen 

af Vandet, og endnu mindre en Oplosning, 

fom dog er nodvendig, naar Geringen stal 

kunne virke fuldkoniment paa alle Delene. .

3) Kartoflerne kunne ikke, ved de hidindtil 

bekjendte KogeindretninM-, underkastes den 

fornødne Hede — nemlig over Kogepunc- 

tet —til fuldkomment at oploft dem; thi 

alene ved Hjælp af en saadnn forhoret 

Varme, og chemiffe Midlers Tilsættelse, 

lade Meelstoffet og Trevlerne (der ikke 

er andet end Meelstof i en haardere Tit- 

stand) sig gan|Te oplese, og forvandle til 

Sliimsukker.

4) Skindet, som hidindtil'er befundet uoplose- 

l'Zt og unyttigt, er stedse forhen blevet blån-
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det med de evrige og nyttige Bestanddele. 

Det foregede saaledeö, uden Nytte, Mas

sen, og foraarsagede, ligesom alle uoploste 

Dele, Paabranding.

At alle disse Mangler og Ufuldkommenheder 

letteligen kan udgaaeö eller andres, og, ifølge 

deraf, et betydeligt storre og bedre Udbytte er

holdes, skal jeg forsoge at bevise ved felgende 

Beskrivelse over Indretningen af og Fremgcmgö- 

maaden med Amtmand Siemens nye Kar- 

toffelbranderie, isar med Hensyn til det, efter 

hans Anviisning, for kongelig Regning, her 

anlagte.

j Hovedtanken i Siemens's Fremgangö- 

maade er, at Kartoflerne for ft erholde en hoier,e 

Varmegrad end Vandets Koghede, og i denne 

Tilstand meget let forvandles til et Pulver, hvor- 

paa det bringes i Berering med koghedt Vand, 

der faner en Tilsætning af ffarp (kaustisk eller 

kulsyrefrie) Potaske, fom oploser den styrknede 

Mggehvide, og derved staffer Vandet Lejlighed 

til at virke paa Kartoflernes Meelsrof. Ophed- 

ningen fleer ved Vanddampe. Fra en storDamp- 

kjedel ledes Dampene nb i en stor og meget stark 

Tende, der indeholder Kartoflerne, liggende paa
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en hullet Mellembund, som kaldes Siebunden, 

hvorigjennem det af de fortættede Dampe frem

komne Vand kan lebe ned i Tondens nederste 

Deel. Dampene sinde ikkun Udgang igjennem 

et Rer, der er spærret nred Vand, saa at de maa 

have mere end Kogheden for at bane sig Veien. 

Naar Kartoflerne have naaet den Heide af Var

me, som giver dem den overordentlige Skforhed, 

sattes en Jernskrue der gaaer damptcrt igjennem 

Tondens Laag i Bevægelse. Paa denne er et 

Jernkors met) smaa skarpe Knive, ved hvis 

Virkning Kartoflerne med en beundringsværdig 

Lethed forvandles til et Pulver. Fra det Kar, 

hvori Dampene sparredes, ledes nu koghedt 

Vand ind i Kartoffeltonden, og en Tilsætning af 

skarp (kulsnrefrie) Potaske g^es. Denne op- 

loser det styrkncde Mggehvidestof, og skaffer der

ved Vandet Lejlighed til at oplese Meelstoffet. 

Ved at bevæge Korset befordrer man Oplosnin

gen, og udtapper endelig den oplosie Masse af 

Tondens nederste Deel. Skallerne af Kartof

lerne blive paa Siebunden. Kartoffelmafsen 

har nu næsten Udseende af Stivelse, er fuldkom

men oploft, og give ved Gjaring og Destillation

' K **■ ■ 11
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et rigeligt og godt Produkt. Efter disse Grnnd- 

træk vil man bedre forstaae den folgende udsor- 

lige BesVrivelse.

Bestridelse over de til det nye Kartof- 

felhramderie henhorende Redffaber og

Indretninger.

A. Dampkjedelen.

Denne bor virre af godt, stärkt Kobber, 

for at kunne modstaae Dampenes Tryk. I et 

Værk, hvori der koges henved 4 Tonder Kar

tofler ad Gangen — af denne Størrelse er det 

her anlagte — bor den.holde 2 Oxehoveder, eller 

henved 500 Potter. Man kan dertil bruge en 

almindelig rund Kjedel, som da maa forsynes 

med et damptat Kobberlaag, som i det Tilfalde, 

at man ikke vil bruge Kjedelen til andet, bor 

skrues fast; men i modsat Fald, trykkes fast iKje- 

delens Hals med Kit og Blaar, og forsynes med 

et stärkt Jern-Overflag, eller en Jerrlstang, som 

anbringes igjennem 2, paa Kjedelens Hals fast-
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nittede, Jernkramper. Naar man vil anskaffe 

Kjedelen af Nyt, alene til dette Brug, kan man 

ogsaa lade den gjore langagtig fiirkantet, med 

convex eller ophsiet Laag. En saadan Kjedel 

as ovennævnte Indhold, maatte have 6 Fod i 

Langben, Fod i Vreden, dens Sider 

Fod i Hviden, og Laagets Hvælving 8 Tont

iner t Heiden. DampkjedelenS Jndmuring fore

tages, og Risten under samme indrettes, lige

som ved enhver anden Kjedel. Paa Dampkje- 

delen anbringes

a) Sikkerhedsventilen, som er for
synet med en passende Vægt, so:n de i Kjedelen 

sammenpressede Vanddampe kunne lette iveiret, 

og ftge Udflugt hos, for at Kjedelen ikke ffal 

springe, i det Tilfælde, at Hanerne paa Damp- 

rorene skulle af Skjodesloshed være lukkede. 

Naar man kommer Vand i Kjedelen, saa aab- 

ner man denne Ventil noget, da man saa kan see, 

naar Kjedelen er j fuld, i det Vandet lober ud 

ved famme.

I») Aflobs hanen, hvis Ror udgaaer af 

Kj'edelens Side, lige med Bunden, og tjener til 

at tømme Kjedelen.
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8. Damptonden eller Kartoffeltonden.

Denne, hvori Kartoflerne koges, er en hoi, 

overalt lige viid Tende, af 3—4 Tommer tykke, 

vel Lorrede Egestaver, med fast og stærk Bund 

i begge Ender, af samme Tykkelse og Træe, 

og omgiven med mange starke Jernbaand. Til 

Damptonden horer:

c) Siebunden. Henimod af Ten

dens ’ indvendige Rum er forneden afsondret fra 

dens ovre Rum ved en stcerk Jernbund, som i 

en Ridse eller Luge i Staverne sidder fast i 

Samme, erTomme tyk i Kanten, Tomme 

i Midten, stad foroven, lidet buget forneden, og 

overalt forsynet med en Tomme fra hinanden 

varende Huller, som foroven holde omtrent | 

Tomme i Giennemsnit, og forneden udvide sig 

kegleformig, indtil | Tommes Vide. Messing 

var reenligere og varigere til denne Vund end 

Jern.

d) Den store Skrue. Denne er en 

21 Tomme tyk Jernstang, forsynet nicd Skrue

ganger, saa langt, at den kan ffrues ned til 

Siebunden. Der hvor Gangerne ophore, cv 

den forsynet med et tykt Iernbryst, deels for un-
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stige op gjcnnem Skruemoderen, som siden be

skrives, dcels for at Krydset med Haandgreb kan 

hvile derpaa. Ovenfor Brystet maa denne store 

Skrue være saa lang, at den, naar den er ffrilet 

ned til Siebunden, kan med den overste Ende 

naae op igjennem et Hul i Loftet eller et anbragt 

Hylster, som dog maa være saa hoit iveiret, at 

det ikke er til Hinder for dem der skulle arbeide 

med Skruen eller paa andre Maader i Tonden.

e) Skruemoderen. Denne anbrin

ges 4—5 Tommer dyb midt paa Damptondens 

overste Bund, og gjores af Messing. I den 

maa vare en Fordybning, hvori Brystet af den 

store Skrue maa slutte noie. Skulde alligevel 

Dampene trange sig ud mellem Skruemoderen 

og Skruens Bryst, kan man tætne samme med 

Fildt eller Andet.

f) Masekrydset. Forneden er den 

store Skrue forsynet med et fladt, 3 Tommer- 

bredt Jernkryds, hvis 4 Vinger eller Knive 

ligne Vingerne paa en Veirmolle. Ovenpaa 

ere disse Vinger forsynede med | Tomme hoie 

Ierntakker eller Knive, og nedenunder med Bor

ster nf Mcsslngtraad, som med Tin ere loddede
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fast i Kobberpladen, der cre skruede til Vin

gerne med Skruer eg Mettringer. Med Kni

vene mases Kartoflerne, og Borsterne tjene til 

at rense Hullerne i Siebunden, at Massen kan 

lobe igjennem.

Z) Jndladningskolbcn. Vedden ene 

Side af Skrueværket, anbringes i den oversie 

Bund et Aabningshul, eller en Aabningökolbe, 

som har 5 Tommer i Gjennernsnit, er noget 

videre soroven end forneden, forsynet med en 

Messing-Bosning og Messing-Prop, og oven

over denne, for Tathedö Skyld, med en trae 

Kuppel med jern Overslag, som kan forkiles. 

Igjennem denne Kolbe indlades Kartoflerne med 

Tilsætningen af Vand og Lud. Man kan ogsaa 

afbenytte den fom en Sikkerhedsventil for Damp- 

tonden, i hvilket Tilfalde Overslaget ikke for- 

kiles, men der lægges blot en passende Vægt 

paa Kuppelen. Paa den modsatte Side af 

Skruevarket eller et andet passende Sted, an

bringes en simpel Trætol, af 1 Tommes Gen

nemsnit: den bor siaae en Haandsbrede eller mere 

iveiret, for at den let kan slaaes los, og aabnes, 

hvorved de hedeste Dampe derigjennein udlades, 

forend man aabner Kolben, for at tilsatte Massen
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d" Fornodne; man vild- edets ved at aabne 

Kolben let forffolde sig.

li) Bolten der lukker for Jndlad- 

»lngskolben. Denne bruges naar man ikke 

vil betjene sig af den omtalte Trackuppel.

i) Krydset med Haandgreb. Dctte 

maa vare af Jern, forsynet med beqvcminc Tr« 

Haandgreb, og hver Arm holde 22 Tommer i 

Længden.

k) Udrensningsproppern« i og 2. 

i) Paa ben ene Side af Dampksnden tot

oven for Siebunden er anbragt et Hul af 

omtrent 5 Tommers Vide, fer derigjennem 

at kunne esterfte og rense Siebunden for 

fe« derpaa ester Kogningen tilbageblivcnde 

Kartoffclffind og andre uoploste Dele. 

Denne Rensning ffcer med en lille Jern- 

rage.

2) Ovenpaa den nederste Bund laggcs en an

den los Bund, hvis overste Flade er ffraae; 

tae ovenfor benns lese Butlds største Hoide 

er anbragt et Hul af samme Vide som det 

ovenfop Siebunden. Dette Hul tjener ril 

at rense den nederste Bund, og forsynes.

G
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ligeledes med en Traprop med Jern Over

slag, der kan forkiles.

1) Udlobshanen. Paa den Side af 

Damptenden, som vender fra Dampkjedelen, 

er anbragt en stor Messinghane, tat ovenfor den 

nederste Bund, og den lese Bunds mindste 

Heide, hvorigjennem den kogte Kartoffelmasse 

udlades i Kjoleffibet eller Svalebakken.

Hvad Damp- eller Kartoffeltonden videre 

angaaer, da bemerkest At den flraae lose 

Bund, som den befordrer Massens Aflsb og 

lettere kan renses end den faste Bund, saa styrker 

den og samme, hctydelig. Den nederste, faste 

Bund maa vare forsynet neden Under med et 

stærkt Tvækryds, som er struct fast med Jern- 

struer og Mottringer.

Den her indrettede Damptonde, hvori 

henved 4 Tonder Kartofler kunne koges ad 

Gangen, holder i Alen 10 Tommer indvendig 

i Gjennemsnit og 3 Al. 13 Tommer i Heiden. 

Man ojor den neppe med Fordeel sterre, da 

Dampene saa iUe ville kunne virke saa Uasti- 

gen eller noiagtigen til Kartoflernes fuldkomne 

Oplosning. Man burde i det hoieste ikke ind

rette den til mere end 5 Tonder.
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o. Vandrenden.

Denne ber være af samme Tnre, Styrke 

og Vide, som Damptonden, men kun f Dele 

faa dyb, da denne Storrelse er tilstrækkelig, 

naar den Tid efter anden fyldes, til deraf at 

forsyne Kartoffeltenden med den fornodne Til

sætning af kogende Vand, og til at erstatte 

Dampkedelen dens Äsgang ved Fordampningen. 

Den anbringey gjerne Urt ved den forrige Tonde, 

for at lette Arbeidet, naar man stal siytte Vand 

ti! Kartoflerne.

Den anbringes paa en rund muret Fod, 

af Vandtondens Gjennemsnit, og af den Heide, 

nt Vandtonden, fat derpaa, har lige Hoide med 

Damptonden, paa det at Kjedelen ganffe kan 

fyldes igjennem Vandreret fra Vandtonden. 

Paa Vandtonden sindes:

E n Malm-Hane tidt ovenfor den 

ncderjte Bund, ^vovtgjcnncrn det koghede Vand, 

som man vil have til Kartoffelnraffen, eller til 

Met Brug, kan tappes ud.

n) Damp aflednings- eller Sikker- 

heds-Roret. Dette er af omtrent 2 Tom- 

"u'l'6 Gjennenrsuit, og anbringes i Vandtondens

G 2
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sverste Bund. Det er altid aabent for at Dam- 

penes Overmaal altid kan finde en Udgang, at 

Tonden ikke ffal spranges. Det kan ledes ud af 

Huset efter Beqvemmelighed. Dampe og Vand 

syde under Kogningen med megen Magt der- 

igjennem.

VandtondenS overste Bund er tillige for

synet med et Hul af ij Tommes Gjennemsnit, 

hvorigjennem Tonden kan fyldes med Vand. 

Hullet forsynes med en Traprop.

d . Hoveddamproret.

Dette Ror, sonr sorer de i Kjedelen sig 

udviklende Vanddampe over i DamptondenS 

ncderste Rum, er befæstet paa Dampkjedelens 

convepe Laag. Dette Rer, der ligesom.K'ede- 

len og de evrige Ror, bor vcrre af godt Kobber, 

holder omtrent Tomme i Gjennemsnit ^), og 

6 Alen 10 Tommer i Langde, men er derhos 

meget beiet opad, for at forhindre Vandets Ovor- 

A skydning under Kogningen.

Overst paa Krumningen er dette Ror for

synet med:

*) Siemens har sagt, at i| Tomme var nok.
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o) En Me ssinghane. Ved denne 

Hane kan man efter Behag indlade megen eller 

liden Damp i Damptonden, eller ganske til

stoppe for Samme.

20 Tommer fra Kjedelen er dette Hovedrod 

forsynet med et ligesaa vidt

E. Biror.

Dette Viror modtager, naar man stopper 

for Dampene i Hovedroret, disse, og leder dem 

umiddelbart ind i Vandtonden gjennem dennes 

everste Bund. Dette Biror er ligeledes forsy- 

/ net med en

p) Messinghane. Denne bor vare 

anbragt 7 — 9 Tommer fra Foreningspunktet 

med Hovedreret.

F. Forbindelsesroret.

Dette 9vøi*, som forbinder Damptonden 

incd Vandtonden holder omtrent 1| Tomme i 

Gjennemsnit, sidder fast i DamptondenS everste 

Bund, uden at rage frem inden i Tonderi. Fra 

DamptondenS everste Bund ganer det omtrent 

2 Alen iveiret, for at forebygge KarroffelmajfenS 

Overssydning. Dcrpaa boier dec sig, og gaacr
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ned gjennem Vandtsndens overste Bund. Ved 

Hsevlp as dette Ror asledes den overslodigeDamp 

og Varme fta Damptsnden til Vandtonden.

' ' i

O, Aflobsrorer.
Dette gaaer ud fra Vandtsnden tcrt oven 

for dennes nederste Bund og hen til Kjedelen, 

igjennem hvis Laag det nasten naaer ned til Bun

den. Det er forsynet med en

q) Messinghane. Denne Hane er 

anbragt omtrent 12 Tommer fta det Sted hvor 

Roret gaaer ind i Kjedelen. Reret er omtrent 

3 Tommer vidt, og tjener til at fylde Dampkje- 

delen med Vand fra Vandtonden.

Endvidere udfordreö et Kjoleffib eller en 

Svalebakke, hvori Massen nedsvales. Samme 

maa vare meget stor og flad, thi Massen bor 

ikke staae over 3—4 Tommer dybt deri, da den 

bor nedsvaleö saa hurtigen fom muligt. I det 

her indrettede Brandene er Svalebakken sam- 

niensat af 2 Tommers fyrre Planker, 12 2(len 

lang, 2| Alen bred, og omtrent 12 Tommer dyb.

Under den ene Ende af Svalebakken nar- 

mest ved Mevskekarret er nedgravet en Tonde i 

Jorden, hvori man ved at aabne en derover i
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Svalebakkens Bund anbragt Tol, nedtapper og 

nedftjer Masken naar den er nedsvalet, for deraf, 

hvor Masken staaer heiere, igjen at kunne op

poste Samme i det store Maskekar, !som bor vare 

paa 12—13 Tender, holde omtrent i Gjennem- 

snit 3 Alen og 4 Tommer og i Hoiden fra Bun

den 1 Alen 4 Tommer, iovrigt indrettet som et 

sædvanligt Maffekar.

Det mindre Maskekar, hvori Maltpaasat- 

tet mcrstes og nedsvales for sig selv, behover ikke 

at vcrre mere end halv saa stort.

Forend vi gaae over til at beskrive Frem- 

gangsmaaden, maa endnu bemærkes: at Hr. 

Professor og Ridder Or st ed har udfunden, at 

Fordampningen i Dampkjedelen i hoi Grad be

fordres, ved at komme en Deel Metaltraad — 

helst Messingtraad, som ikke ruster eller fortåres 

— i Samme. Ligeledes har han udfunden, at 

man ved Hjælp af en Valtse, som sattes i For

bindelse med Skruestangen, letter sig dennes 

Omdreining saa betydelige«, at een Mand ved 

Hjælp af den kan arbeide ligesaa let med Skruen, 

fom ellers 2 eller 3 Mand, uden Samme.

Endelig maa jeg endnu tilfoie, at Messing- 

arbejdet paa Redskaberne ber vare gjort af godt
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Messing og af gode Arbejdere, fordi det ellers 

letteligen springer under den hole Varmegrad i 

Værket, eller bliver utcet; at man af samme 

Grund ber foretrakke Jernffruer for Messing- 

(Truer; at ingen Tramagler bor bruges til Kar

renes Sammenfeining, fordi disse give sig meget 

ud og ind under de saa forskjellige Varmegrader, 

men derimod Jernnagler og Skruer; og endelig, 

at man til at tsttte Forbindelserne bor bruge et 

Kit, som hlrrdeö i Heden, saasom afMggehvide, 

raa Ost, Rugmeel og noget Jerllfiilspaand.

Fremgangsmaaden ved det nye Kar- 

toffelbrcrnderie.'

Man kommer en passende Mangde vel

modne Kartofler i Damptonden, f. Ex., i det 

her indrettede Brænderie, henved 4 Tonder, som, 

enten ved at lobe over en Træeharpe ligesom de 

indsamles, eller og ved Rensning med en af de 

bekjendte Vaskemaskiner, ere befriede for deres 

groveste Ureenlighed, Med dette Maal bliver 

den her værende Tonde fuld, paa | Alen nar.
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Derpaa lukkes Aabnings-Kolben, og eftersees 

og kattes vel, tilligemed alle ewige Aabninger.

Dernast —som ogsaa kan foretages forst — 

lettes Ventilen lidet. Hanen paa VandledningS- 

Roret aabnes, og Vand postes i Vandtonden, 

indtil Dampkjedelen er fuld, da Vagten lcvggeS 

paa Ventilen, og Hanen paa Vandroret sluttes, 

hvorpaa Vandtonden selv fyldes, og Tollen 

isattes.

Nu aabnes Hanen paa Hovedroret, og den 

paa Biroret lukkes; Kjedelen bringes, saasnart 

man kan, i Kog. De udviklede Vanddampe 

gaae igjennem Hovedreret ned i Dampkummens 

nederste Rum, presses, ved de stedse nye ftem- 

trangende Dampes Kraft, op igjennem Siebun- 

den, ind i det overste Rum, til Kartoflerne, fom 

der snart bringes i Kog.

Saasnart Dampenes Hede ganske har 

gjennemtrængt Kartoflerne, og saaledeö opnaaet 

en sammenpresset Ligevagt i Tenden, faa bane 

Dampene sigUdvei igjennem Forbindelses-Roret, 

i det de, ved det Tryk, som de sig altid udvik

lende nye Dampe foraarsage, uddrive Vandet, 

som i Vandtonden ftaaer op i Roret og udbrede 

sig i Vandtonden, hvori deres Fugtighed fortet-
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tes til Vand, og deres Varme bringer snart til

lige Vandeti Vandtonden i faa stark Kog, at 

Damp og Vand syder langt ud af Aflednings- 

Roret.

Den Modstand, som Dampene i Kartoffel- 

tonden stedse finde, ved at trænge over i Vand- 

tonden, og som foraarsager en vedholdende Sam

menpresning af Dampene i forstnavnte Tende, 

bevirker tillige en forheiet Varmegrad, som langt 

overgaaer det kogende Vands, og hvorved Kar

toflerne i mindre end 3 Qvarteer, fra Damp- 

tonden kom i Kog, ere faa ffjore, at de, ved 

den mindste Berorelse, falde nd i Meel.

Ved denne Tid tage derfor 2 eller 3 starke 

Karle fat paa Skruens korödannede Haandgreb, 

og ffrue den eengang op, eller, i det Hoiesie, 

Gang op og ned igjennem Kartoflerne, hvor

ved disse, som maldt, ganske udstilles, af de 

paa Skruens nederste Ende anbragte Knive og 

Borster.

Derpaa aabnes Hanen paaBirsret, og den 

paa Hovedroret lukkes, faa at Dampene nu 

stromme umiddelbart over i Vandtonden. Der-- 

niest flauer man Damptollen, som befindes i 

Damptsndenö overste Bund, los, for at lade
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de hedeste Dampe forelobigen siremme derudaf. 

Derefter aabner man Kolben, og tilsætter Kar

toflerne derigjennem omtrent 80 Potter koghedt 

Vand, for hver Tende Kartofler, og Luden af 

1 Pund ffjcerpet Potaffe for hver 4 Tender, 

hvorved denne Tonde nn maa mangle 6 Tommer 

i at va-re fuld. Man tilsatter nemlig forsi det i 

DamptsndenS nederste Rum sig befindende, ved 

Dampfortetning ansamlede Vand, som tappes 

ud af Hanen; derpaa Luden, og endelige« det 

resterende Vand fra Vandrenden. Alle disse 

Forretninger imedens Kolben er aaben, maae 

(fee med Maskhed, for at Kartoffelmassen ikke 

sjfal nedsvales for meget, fom er ffadeligt for 

Sammes videre Oplosning; hvorsor man ogsaa 

under Arbeidet kan lade nogle Dampe siremme 

til. Saasnart disse Forretninger ere tilende

bragte, lukkes Aabningerlie igjen, Hanen paa 

Hovedreret aabnes gansle, og den paa Biroret 

lukkes. Under den nu fortsatte Kogning, kan 

bidrages til Kartoflernes videre Oplosning og 

Forening med Vandet, ved javnligen at snurre 

Skruen op og ned. Ligeledes maa man derunder 

lade Borsterne nu og da bestryge Siebunden, 

for at holde Hullerne aabne.'
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Bemeldte ffjarpede Lud tillaves af 1 Pund 

Potaske og ligesaamegen Kalk, som i en 7—8 

Timer hensraae ar oplofts med 8—10 Potter 

Vand, hvorefter det Klare alene heldes fra, og 

benyttes.

Dens Virkninger ere saare vigtige. Den 

oploser Kartoflernes æggehvidestof, frem for 

noget andet bekjendt Middel. Den bidrager vcr- 

sentligen, under Massens paafolgende Kogning, 

til Hedens fornodne Forhoielse, og til Kartof

lernes noiagtigste Oplosning og Forening med 

Vandet til et fuldkomment ligeartet Legeme, saa 

at Massen faner et slimet Udseende og en Be

skaffenhed, omtrent som Meclpap eller kogt Sti

velse; den matter den i Kartoflerne varende, sov 

Gjaring og Smag skadelige Viinfteensyre, og 

mattes igjen af denne, saa at Hiins Suurhed 

og dennes Skarphed gjensidigen ophave hveran

dre, og derved blive uskadelige; den bevirker at 

den siden paafolgende Viingjaring forhoies, og 

foregaaer sikrere, saint endelige« at Massen, un# 

der Samme, afsirtter en meget storre Mangde 

og dobbelt saa god Gjar, end ved noget andet 

Middel kan erholdes.
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Na ar nu Massen, ester Tilsætningen, har 

kogt i 2—3 Qvarteer, saa vil alle Kartoflernes 

opløselige Bestanddele være noie oplesre og for

enede med Vandet, samt, igjennem Siebunden, 

have ansamlet sig i Tendens nederste Rum, 

Skindet derimod blive liggende tilbage paa 

denne Bund.

At Massen er kogt tilskrakkeligen, kan man 

lettclig undersoge, ved at lade Noget deraf ud 

igiennem Hanen. Det maa være uden uoplosre 

Dele, og ligne en jevii Belling af klinteret eller 

mørkladen Rugmeel.

Derefter ledes Dampene, som forhen ved 

Tilsætningen, over i Vandtenden; der anlægges 

cn Travende sra Kartosfelhanen, hen i Svale

bakken ; hvorefter Damptollen og Hanen aabnes, 

og Masken styder i Svalebakken; naar Tonden 

er befriet fra de hedeste Dampe, aabnes Kolben, 

og man styrter et Par Spande koghedt Vand 

derigjennem, idet man, ved at lade Skruen 

naae til Siebunden, soger, ved Hjalp af de un

der Knivene anbragte Messtngborster, at holde 

Hullerne aabne, og at befordre alle opløste De

les Nedgang i det nederste Rum; dcrpaa aab

nes Lræespunsct ovenfor Siebunden, og de der--
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paa værende uoplestc Dele rages ud med en 

Jernrage; endeligen tages Renden bort, hele 

Tonden udskylles vel, og der paasees neie, at 

Hullerne i Siebunden ere aabne og vel rensende, 

som kan (Toe ved Hjælp af de ommeldte Borster 

under Skruevarket; og herefter kan man da fylde 

Tenden paa nye med Kartofler, Kjedelen med 

varmt Vand fra Vandtonden, og denne med 

koldt Vand fra Posten, lukke alle Aabninger, 

lede Dampene til Damptonden, og begynde en 

nye Kogning.

Saasnart Katoffelinerffen, som maldt, 

udlades i Svalebakken, soger man strap, ved en 

meget stark Omrøring, at ncdsvale den saasnart 

muligt. Dette cr af stor Vigtighed eg lader sig 

i fjeligt Vcir Udfore i 2 Timer. I en varm 

Tid falder det vanskeligere, dog gik Forsogene 

her ogsaa i denne Henseende heldige, uagtet det 

var varmt.

Man nedsvale stedse Masken faa lavt, at 

Massen, efter Sammensætningen, holder et 

Par Grader mindre, end sædvanlig Kornmass, 

under lige Omstændigheder, burde nedsvales til.

Kartoslerne indeholde ikke selv det fornødne 

Gjernngsmiddel; man tilsætte dem derfor det
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nødvendige, og hellere et saadant, som vedlige

holder Gjæringen i længere Tid, saasom Malt, 

end et saadant, som frembringer en hæftig Gjæ- 

ring, saasom: en stor Mængde sædvanlig Gjar.

Man sætte derfor til 4 Tdr. Kartofier, i 

det mikldste 1 Td. Bygmalt, som males finit, 

maskes for sig selv paa sædvanlig Maade, og 

nedsvales til samme Grad og Tid, som Kar- 

tosfclmæskcn.

Nu aabner man Tratollen, og lader Mæ- 

sken, som rager til Hullet, dcrigjennem, ned i 

Tønden, hvorfra man strap opefev den i Gjæ- 

ringökarret; derpaa hælder man Maltmæsken 

deri; derilæst tilsættes koldt Vand, omtrent | 

af hele Maßen; og for hver Tonde Kartofler 

omtrent 1 Pd. god Posegjar, som forberedes til 

Sammensætningen paa sædvanlig Maade; men 

slden kan man brnge det Fornødne af den Gjar, 

Kartoffelmæffelt selv afgiver.

Folgende Merker ledsage Gjaringen, naar 

alt er i sin Orden:

Den tager sin Begyndelse 6^-8 Timer efter 

Sammensætningen; de forste 24 Timer er den 

stigende; dens Opbrusning danner rundtskum- 

mende Forhoininger, og naar disse have naacc
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den hoieste Grad nf Stigning, bliver Gjaringen 

-siaaende; Forheiningerneö Udseende bliver der- 

paa langagtig, og Gjerringen gaaer over til dc l 

saakaldte Slangegjæring; i Begyndelsen til store 

lange Figurer, der under Gjaringens Fortsæt

telse bliver smalere og kortere; endeligen ved 

Slutningen af denne forste og liveligs Gjaring, 

efter omtrent 24 Timers Forlob, forvandles de 

til utallige smaae Halvcirkler. Nu klares Mæ- 

ssen nicer og meer, og Gjæren flyder da afen 

Tommes Tykkelse ovenpaa. I denne Tilstand, 

der, som meldt, indtrasser omtrent 24 Timer 

esterat Mafien er kommen i Gjæring, kan denne 

Gjar aftages uden Skade for Massen.

Derpaa forcgnner den langsommere Gpr- 

ring, hvorunder Massen fremdeles henftaaer og 

klares i omtrent 40 Timer, saa at Gjæringen 

her, ligesom ved Kornmaff, vedvarer, og til

endebringes i en ikkun lidet kortere Tid end 3 

Gange 24 Timer, forinden Massen destilleres,

Omtalte Gjær fortjener, som Biproduct, 

meget at lagges Marke til. Den kan bruges, 

ligesom den er ved Aftagelscn, til nyt Gjarings- 

middel ved videre Sammensætning; dog er det 

godt at sætte Humlevand til den, nqav Vejret er
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meget varmt, for at kunne opbevare den med 

Sikkerhed.

Men den storre Deel, som bliver til- 

bage deraf, kan gjores særdeles tjenlig for 

Hvedebrodsbagere. Til dette Diemed fortynde 

man den sainlede Gjcrr med noget Vand, og 

lade den lobe Lgjennem en Haarsie, for at ad

skille de grove Dele derfra, og uddrage og 

afsondre den egentlige Gjar. Denne Gjcrr 

er ifolge sin Natur allerede af den Bessaffen- 

hed, at den kan anvendes ved alle saadanne 

Bagværker, der ingen særdeles hurtig Løftning 

eller Raskning behove. Men da en Gjar as 

sidstnævnte Egenffcrb, i de fleste Tilfalde er 

enffelig og fordeelagtig for Bagerne, saa un

derstotter man denne ved at tilsætte Gjaren, 

for hver Potte, et lidet Fingerbolle fuld as 

renset Potaffe, som faacs paa Apotheket 

under Navn af Sal Tartar! eller Kali car- 

bonicum, hvilket til dette Brug maa vare 

chemisk reent; men hvis man ikke kan vcrre 

sikker herpaa, saa vælge man hellere Mineral 

Alkali eller Natron, der vel er dyrere, men 

virker ogsaa kraftigere. Den saalcdes tilbere- 

dede og rensede Gjar overgaaer, som en sand
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naturlig Gjeer, alle andre hidindtil bekjeudte 

Gjæringsmidler i Godhed og i Kraft; den ' 

lader sig conservere flere Uger; og kan altsaa 

ved den betydelige Mangde, hvori den udvik- 

ler sig, afgive en betydelig Bifordeel. For 

hver Skjeppe Kartofler vil man i Gjennem- 

snit erholde 5—6 Potter saadan fortræffelig 

Gjcrr.

Lang Forsendelse taaler den dog ikke, da 

man endnu ikke har udfundet at kunne terre 

den tilstrækkelige«.

Brændingen af den foran beskrevne Kar- 

toffelmask foregaaer ligesom den afKornmæff; 

dog bemarkes: at vel lykket Kartoffelinæff ikke 

letteligen brænder paa, eller overffyder, naar 

den ikke har Tilsætning af umaltet Korn.

I Henseende til Udbyttet, da crholdtes ved 

de her 1821 anstillede Forseg, af Amtmand 

Siemens fortrinlig god 16£ til 17 Potter 

8° Sp. Brandeviin for hver Tonde Kartofler, 

ester Fradrag af det, som Maltet for sig selv er 

istand til at afgive *)., hvilket udgjor | mere end

*) Man har fremsat den Paastand, at Fradraget af 
Maltet, som var ansat til 4/- Pot for kiSpundet, 
var for ringe/ og at man tkulde have fradraget
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inan forhen har vidst at kunne erholde af lige 

kvantum; og det uagtet disse Forssg bleve 

anstillede under flere ugunstige Omstamdighe- 

der, saasom: meget varme Soinmcrdage især 

ere Ugunstige for Gjæringen og Nedsvalingen; 

nied umodne Kartofler (thi Melet i Kartof

lerne dannes forst i det de modnes); af uvante 

2lrbeidere; og Masken maatte kjsre§ et langt 

Stykke Vei i Byen for at brandes.

Den saaledes tilberedede Kartoffelbrande- 

viin indeholder ingen Fusel eller Syre; men 

en urtagtig Lugt og Smag, som dog ingen

lunde er saa flcm som FuselenS.

I det Hele taget har denne Brandeviin

6 Potter for LiSpundet. Det bsr her blot an« 
wertes at denne Paastand er aldrig bleven led« 
saget af Bevi'i's, hvortil den saa meget mere 
trængte, som den strider mod de erfarneste $5væn. 
deviinsbrænderes 'Forjog. Hr. Kammeraad Ul
dall har, ester Forsog paa det Kgt. Brænderis 
bekjendtgjort at han fik 4|£ Potter nf hvert Li S- 

pund Malt. Men egen Erfaring, saavel som de
res jeg har spurgt giver omtrent samme Udfald. 
Da man af een Tonde Byg faaer omtrent $>£ 
ASpund Malt, saa kunde man deraf faae 57 
l’otfer Brændevi in, naar 1 LiSpund Malt gav 6 
Potter. Men saamegct faaer man ikke engang 
af een Tonde Byg og 2 LiSpund Malt.
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blödere og behageligere Smag end Kornbrcrn- 

deviin, og lader sig meget lettere rense ved de 

sædvanlige Renselsesmidler, især ved Chlorin- 

kalken, hvorefter den endog har nogen Liighed 

med Druebrandevinen i Sodhed og Aandig- 

hed. Satter man endnu lidt Sukker og 

Edike-^Ether til, saa vil man kunne erholde 

en Brandevim, der ikke blot er Druebrande- 

vinen aldeles liig, men endog overgaaer denne, 

saaledes som vi i Almindelighed erholde samme.

Ikke blot Kartofler, men tillige andre 

Rodvexter (saasom Runkelroer), Frirgt og des

lige, kan, paa lige Maade, ved dette Appa

rat, fuldkomment forberedes til Viingjaring.

Da Masken, ved denne her beskrevne 

Omgangömaade, ingen uopleste Dele indehol

der, vil dens Barme vistnok indeholde flere 

narende Dele, end Kartoffelbarmen efter den 

gamle Brandingö-Methode.
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bledere og behageligere Smag end Kornbrern- 

deviin, og lader sig meget lettere rense ved de 

sædvanlige Rcnselseömidler, især ved Chlorin- 
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en Brandeviin, der ikke blot er Druebrande- 
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Ikke blot Kartofler, men tillige andre 

Rodvexter (saasom Runkelroer), Frugt og des

lige, kan, paa lige Maade, ved dette Appa- 

rat, fuldkomment forberedes til Viingjaring.

Da Masken, ved denne her beskrevne 

Omgangsmaade, ingen uoploste Dele indehol

der, vil dens Barme vistnok indeholde flere 

narende Dele, end Kartoffelbarmm efter den 

gamle Brandings-Methode.
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Bestridelse over en Indretning, hvorved 

man kan benytte den overste Deel afSva- 

lewnven i Brandenerne som Mcrffevar- 

mer. Et Tilloeg til Kort UnderviisnLng 

i Kunsten at brande Bramdeviin.

Af

C. A. Brondun^

Öom bekjendt har det allerede længe med Rette 

varet anbefalet, at benytte en Deel af den 

Varme, de Dampe afsætte, som ovcrdestilleres 

fra en Bra-ndeviinöpande. Man har i denne 

Henseende mellem Brændeviinspanden og Sva- 

letonden anbragt et Kar, der indeholder en Kob- 

berindretnlng, hvori Dampene for en Deel for

tættes^, og afsætte deres Varme til den Mask, 

fom omgiver den. Denne Indretning skulde 

almindeligere have fundet Indgang, dersom ikke 

Mangel paa Plad6 som oftest hindrede fra at 

anbringe den, og dersom ikke dens Reengjoring 

var vanskelig. Ieg er derfor falden paa en 

anden Maade at udfore samme Tanke paa. Jeg 

har for et Aar siden indfort dette i mit Brande- 

vie ; hvor Svaleindrctningen bestaaer i en Kob-



berkasse med Tilbehor, som befinder sig i Svale- 

tonden, og hvilken af mig offentlig er beffreven. 

Paa vedfeiede Figur er f Svaletonden, m den 

omtalte Kobbermaskine, n Mundingen af Sva« 

lepiberne, d Destileerkjedelen, o denö Hat. 

Den nye Jlldretning bestaaer deri, at man an

bringer en tæt Bund a i Svaletonden, saavidt 

fra den overste Kant, at en Pandefuld Mersk 

kan rummes deri. Paa denne Bund, er en Aab- 

ning qz af den Størrelse at en Mand kan gaae 

derigjennem og rense Tonden fra de jordagtige 

Dele, som Vandet i tangere Tid afsætte i den. 

Til Aabningen, horer et aldeles tætsluttende 

Laag. Man anbringer tæt ovenfor denne Bund 

et Ror c med en stor Hane b, for derigjennem 

at lade den opvarmede Mæsk lobe i Kjedelen; 

Bunden a har et Fald af 3 Ü 4 Tømmer hen mob 

dette Rer. Paa DestilleerkjedelenS Dæksel er et 

Laag e, hvorigjennem man kan rense den og 

omrore den indladte Mass uden at tage Hatten 

af. Derved forebygger man megen Spilding as 

Varme og Dampe, fom ellers finder Sted. 

Svaletonden er forsynet med et tæt Laag g, hvor

igjennem er anbragt 2 Omrorere p, hvormed 

man kan røre Masken op under Opvarmningen,



for at Varmen kan blive fordeelt, saavelsom fpr 

at rere det Tykke fra Bunden, naar man lader 

Masten lobe i Kjedelen. Paa Laaget er anbragt 

en SlagS Destilleerhat h, som staaer i Forbin

delse med et Ror i, som gaaer ned i Svaleton- 

dens nederste Deel. Langet g har ogsaa Aab« 

ninger r, til at indlade Massen og til Reengjs- 

ring. Dertil passe Laage, som under Brugen 

klines. De fremkommende Dampe, som udvikle 

sig ved Mastens Opvarmning, gaae igjennem 

Roret i og fortættes til Draaber, uden at Dampe 

spildes. De fortættede Draaber lobe i et Anker 

j sra Roret, der staaer i Forbindelse med den lille 

Hat. Det kolde Vand bringes uden fra igjen

nem et Rer k ned i Svaletsndens nedersie Deel. 

Det varme Vand drives ved Tryk ud igjennem 

Reret 1, der ved et Ninkelror er fastgjort i Ton- 

den6 Mellembund, og gaaer ud igjennem Siden 

af Tonden. Det lige Ror kan aftages, saa at 

man kan lade det varme Vand lobe i Karret til 

Reengjoring. Man kan ogsaa til dette Brug 

anbringe en Hane nedenfor Tendens Mellem

bund, som ikke sees paa Tegningen. For at 

aflede de Dampe som udvikle sig af det varme 

Vand, har jeg anbragt et Rer, som gaaer med



et Kncre ned i Tondens Mellembund, og ud af 

Siden paaSvaletonden i Skorstenen,'som heller 

ikke sees paa Tegningen.

Naar Mæffen i Svaletonden omtrent har 

70° og Vandet er koldt i dens underste Deel, saa 

har Lakket etter Drankcn, som lober ud af Svale- 

piberne en Temperatur af omtrent 12° Reamur. 

Ved denne Indretning sparer jeg omtrent j Td". 

bedste Kul til hver Brænding, og tillige forebyg

ges Usundhed for de Arbejdende i Brænderiet, og 

for en stor Deel Paabrirnding og Overffydning. 

Desuden vindes Tid, og man indspærrer og asle

der de Dampe, som den varme Barme afgiver 

ved Hattens Astagelse, saavelsom Dampene af 

det varme Svalevand. Disse Dampe foranle

dige at Tommeret i Brænderierne raadne paa 

megen kort Tid. Denne Indretning kan an

bringes i ethvert ordentlig Brandene, og koster 

ikke saamegek, som den omtalte Maskevarmer 

Denne Indretning er siden den Tid anbragt i 

flere end 10 Brænderier deelö her i Byen deels i 

Kjobstaderne. Adgangen til at see Indretnin

gen ho6 mig staaer enhver aaben.

Februar 1825.







Anvl'l'stiing til at stille Redffaberne i et 

B rcvndeviinsbrcenderie. Et Tiltcrg -til 

kort Undervllsnmg i Kunsten at 

brcrnde Brcendeviin.

Af

C. A. Vrendum, Dannebrogsmand.

Aerend man opstiller Redffaberne i et Brcrn- 

derie, maa man virre betankt paa at skaffe et 

tilstrækkeligt Aflob, for alt det Vand, som 

derfra (Tal bortløbe, efter at være brugt. Man 

mane derfor neie paasee, at der fra alle Dele 

af Brænderiets Gulv er tilstrækkeligt Fald hen- 

imod Aflobsrenden, og at denne, saavel i Bræn

deriet fom i Gaarden ogsaa har det beherige 

Fald, nemlig z eller dog | Tomme paa Alen. 

Kan fterre Fald erholdes, forstaaee det sig at 

dette er fordeelagtigt. I et Brarnderie, hvor
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Vandet af Mangel paa fornodent Aflob hist og 

her bliver staaende, og gaaer i Forraadnelse, 

lider baade Menneskenes Sundhed, og Kar

renes Nederdecl, fom ogsaa Jernet, der omgi

ver dem. Man maae derfor tilholde Brolæg

geren at indrette Faldet saaledes som her er 

omtalt. Nu udsoger man det beqvemmeste 

Sted til Kjedelen og Skorsteensroret, som 

man antager er et af Brænderiets Hjorncr, thi 

naar man satte dem midt i Brudenet, saa 

vilde de tilligemed Hatten afgive en betydelig 

Varme til hele Rummet, som kunde have en 

meget ufordeelagtig Indflydelse paa Mastens 

Gjæring især i den varme Aaretid. Man 

gjor bedst i derefter forst at opfere Skorsteens- 

roret, hvorunder det er hoist nedvendigt at 

lægge en god Grund, og passe at Aabningen 

i Roret ikke bliver miiibre end 18 Tommer 

paa hver Side. Man opforer et saadant Rer, 

sædvanligt med £ Steens Muur, men det ffa

der dog ikke, om det var en heel Steens Muur, 

i det mindste, i de 2 forsie Etager af Bygnin

ger, da man veed af Erfaring, at et saadant
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Skorsteenörer let slaaer Ridser, og hvorved 

alvorlige Tilfalde ere indtrufne. Jeg har dog 

udfunden, at denne Fare for Revning i hoi 

Grad kan formindsk's, naar man tager tynde 

Jernbaand, danner fiirkantede stade Rammer 

deraf, med en simpel Nagle i hvert Hjorne, 

der lagges skjult ind imellem Kalken, fladt 

ovenpaa Stenene. Disse Jernrammer bor 

vare faa store, at de kunne hvile midt paa 

Stenenes Overflade, og idet mindste for hver 

12 a 15 Tommer paa Skorstcensrsret anbringe 

en saadan. Det Hele kan ikke blive betyde

ligt kostbart, da man dertil kan bruge gamle 

Jernbaand, af den Slags, hvormed man be- 

staaer Foustager, som og gamle Tendebaand. 

Spjeldet, der er en Jernplade med et Haand- 

greb, som kan fores frem og tilbage i en Jern

ramme , eftersom man vil formindske eller for

ege Ilden, bliver anbragt paa det beqvemmeste 

Sted af Skorstenen, og bor have en tilstrak- 

kelig Storrelse for at udfylde Skorstenens 

Vidde; men Skorstenen maae ikke gjsres snev- 

rere, for at gjore ct mindre Spjeld anvendeligt
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deri. Nu maa man bestemme Kjedelenö Sted, 

hvorved man maa tage Hensyn paa om Byg

ningen er Muur eller Bindingsværk. Et 

Exempel vil bedst oplyse dette. Er Kjedelen 

2 Alen i Gjennemsnit, Rogkanalen omtrent 

5 Tommer, og er Bygningen Grundmuur, 

saa at man ikkirn behover en Steen paa Kant 

af 2 Tommer mellem Vuggen og Rogkanalen, 

saa falder Kjedelens Midpunkt 1 Alen 3- 

Tomme fra Vceggen. Ved Bindingsværk 

derimod maa den Muur, der omgiver Reg- 

kanalen, i det mindste have en Tykkelse afen 

Steens Længde, eller 9 Tommer, saa at Kje. 

delens Midpnnkt faaee en Afstand fra Væg

gen af 1 Alen 7 Tommer. For bestandigt at 

vise 06 Midpunktet af Kjedelen, opslaaer man 

et Som i Bjcrlken eller Loftet, fastgjor derved 

en Snor, hvori man hcrnger et Lod. Nu 

danner man en fast Grund til Svaletonden, 

som er uundgaaelig nødvendig for at den kan 

staae i en fast og sikker Stilling. Dette skeer 

bedst ved at give den en Grundvold af 2 for

oven glathuggede Stene, hvorpaa man kan
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narmere stille Svaletonden, ved Hjelp af Trcre- 

kiler, saaledes at det Overdestillerede kan lobe 

lige stærkt ud af hver af Svalepiberne. De 

2 Grundstene maa være saa lange, at Rev

lerne, som sidde under Svaletondens Bund, 

kan hvile paa dem. Disse Stenes Overflade 

bor være omtrent en Tomme hoiere end Steen- 

broen i Brænderiet. Man lcegger paa Ste

nene Bunden til Svaletonden, og opfatter 

Svalemaffinen derpaa, i den Stilling, den 

siden for bestandig ffal have i Svaletonden. 

Derpaa sættes Staverne paa Bunden, og for

synes med de fornedne Jernbaand. Nu op

sattes Hatten i den Forbindelse med Svale- 

maskinen, som den skal have under Destilla

tionen. Derpaa tager man et retstroget Bret, 

holder det under Hattens Nedderdeel, og sat

ter det i Berøring med den ncrrmeste Væg. 

Dette Bret stilles ved Hjelp as Vaterpas lige 

hoit med begge Ender, og ester dets Overkant, 

gjeres et kjendeligt Marke paa Muren. Man 

kan nu nedtage Hatten, og bortffyde Svale

tonden, for ei at hindre ved Kjedclens Ind-
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muring. Efter Market paa Muren bliver 

Kjedelens Overkant. Man lægger derpaa et 

Retholdt over Kjedelens Munding, holder en 

Stok til dette Retholdt, og seer, hvor dyb 

den er, for Exempel, naar den er 1 Alen 

10 Tommer, og man vil have 12 Tommer 

mellem Risten og Kjedelen, samt en Alen til 

Risten og Fyrgraven, faa bliver Fyrgravens 

Bund 2 Alen og 22 Tommer neden for Mar

ket i Muren. Dog er at bemcrrke, at Heiden 

mellem Kjedelen og Risten fan vare fra 8 til 

13 Tommer ester Kjedelens Storrelse, og de 

Brandematerialier man bruger; for Exempel, 

til Brænde og Torv 1 å 2 Tommer mere end 

til Kul. Fyrgravens Dybde kan ogsaa være 

forffjellig fra 20 til 30 Tommer. For bestan

dig at vise os Midpunktet af Fyrgraven og 

Risten, have vi Snoren og Loddet. Fyrgra

ven er et firkantet Rum, omtrent af Ristens 

Længde og Brede, som bekjendt, mures den 

med Muursteen, men underneden den bor lerg- 

ges en passende Grund af Kampesteen, der kan 

bære dens Muur, saavel som den Muur,
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hvorpaa Kjedelen hviler, som og den, der om

giver Regionalen. Paa Fyrgravenö forreste 

Side bliver i en Jernramine anbragt en Jern- 

der af omtrent 12 Tommers Heide 10 Tom

mers Vrede, som man kan oplukke naar man 

vil lade Luften indstrømme under Risten, for 

at formere Ildens Virkning, og i modsat Til

fælde lukke. man nu har faaet Fyrgra

ven muret saa hoi, fom den bor vare efter 

Market paa Muren, saa anlægges Tvarstan- 

gerne i Vaterpas, hvorpaa Risten hviler, og 

derefter Risten. Naar Kjedelen er 2 Alen 

bred, saa bor Nistestangerne vare i Alen 10 

a 12 Tommer lange, dog maa de ikke berore 

Pandemuren med Enderne. Saadan en Rist 

som denne, bor i det mindste have 3 Tomme 

Spillerum ved hver Ende af Stanzerne, thi 

ved Varmens Paavirkning bliver de längere, 

-og saa maatte de i Mangel af Spillerum krum- 

mes. Der tilhorer saa mange Ristestanger at 

Risten bliver ligesaa bred som lang. Risie- 

stangernes Overflade bor omtrent vare 1~ 

Tomme og Aabningerne imellem dem omtrent
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å Tomme. Det er til Nytte at Ristestan

gerne ere kiilformige, eller i det mindste i 

Tomme bredere foroven end forneden, for at 

Risten desto lettere kan skille sig ved Asken, og 

Ilden derved faae bedre Luft. Nu, sætter man 

den runde Muur, hvorpaa Kjedelen hviler, og 

indmurer den Jernramme til Fyrderen. Denne 

maa ligeledes vare af Jern omtrent 12 Tom

mer hoi og 15 Tommer bred. Den anbringes 

lige over Fyrgravens Dor. Den mures bedst 

med Leer, helst med Sukkerhuusleer og ild

faste Stene, da Leer staaer sig bedre for Ilden 

end Kalk. Man gjor ret \, dersom man kan 

anlægge Hovedtrækket, der anbringes paa denne 

Muur, og som bør omtrent vare 10 Tommer 

bredt lige for Fyrdoren. Det er endnu bedre 

naar man deler Hovedtrækket i 2 Dele, saaledcö 

at den Deel, der er nærmest Tvermuren (see 

Pag. 10) omtrent bliver 61 Tomme i Vrede; 

den anden omtrent 3i Tomme, og omtrent 15 

Tommers Afstand imellem dem. I begge Til

fælde maa der et lille Trakhul ved hver Side 

af Risten.
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Disse slnaae Huller, der blive omtrent 2£ 

Tomme i Vidde, tilligenied det dobbelte Hoved- 

trak, gjor den Nytte, at Heden bliver bedre 

fordeelt paa Kjedelen, hvorfor den ikke saa let 

brandes itu. Muren sættes saaledeS, at Kje- 

delen kan komme til at hvile 2y Tomme der- 

paa ved alle Sider. Dette skeer let, ved at 

denne MuurS Stene trakkeg ud ad lidt efter 

lidt, da Fyrgravens og Ristens Vidde ikke er 

saa stor som Kfedelens. For at faae benne 

Muur i Cirkel, fastgjor man en Snor midt 

paa den midterste Ristestang, knytter en Knude 

derpaa, saa langt ude som den indvendige Side 

skal vare af det forste Skifte Muursteen. 

Denne Snor med Knuden forer man rundt 

med sig, for hver Steen man sætter, og naar 

man da er færdig med det forste Skifte, knyt

ter man Knuden saa meget längere ud paa 

Snoren, som man vil have det andet Skifte 

o. s. v. indtil Muren har faaet sin Vidde og 

Hvide. Derefter sætter man Kjedelen paa det 

Sted, hvor den ffal staae ved Brugen. Nu 

opsattes Rsgkanalen med den omgivende Muur,
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hvis Vidde og Steentykkelse allerede er om

talt. For at gjore den tæt over Fyrdsren 

anbringer man en stobt Jernplade, som er saa- 

ledes indrettet at den passer tæt til Kjedelen; 

i Mangel deraf kan man lukke denne Aabning 

med Jernstænger, hvorpaa man murer Tag- 

steens Stumper. Ved den bekveinmeste Side 

af Hovedtrækket mures tvers over Rogkanalen 

en halv Steens Muur, for at lede Rsgen og 

Luen omkring Kjedelen, samt derefter ved den 

anden Side af denne Tvermuur at lede Ro

gen ud af Skorstenen. Naar man kommer 

paa Tomme nar Nedderkanten as Kjedelens 

Ore, saa tildækker man Rogkanalen med en 

stebt Jernkrands, omtrent af £ Tommes Tyk

kelse , men man kan ogsaa tildække den med 

Muur, dette skeer saaledes, at, naar man 

kommer omtrent 3 Steen nær Kjedelens Dre, 

trakker man Stenene ind lidt efter lidt, at 

de kunne flutte tæt til Kjedelen. I mit 

Brandene er Rogkanalen dækket med en stobt 

Jernkrandö, som er det bebjle, da man der

ved kommer Kjedelens Overkant normere, og



Ilden kan da bedre gjsre sin Virkning paa 

KjedelenS Sider. Denne Jernkrandö bør 

omtrent vare Tomme bred, for at dens 

Udkant kan hvile 4| Tomme paa Muren. 

Naar man Aar faaet Rvgkanalen lukket, til

dækker man Kjedelens Daksel med Muur. 

Den omtalte Jernkrands faaer man let Ho6 

en Jernstober, naar man giver ham Kjede

lens udvendige Maal, der let skeer ved at 

tage en Snor, eller bedre et Bast, der ikke 

bliver mærkeligt længere eller kortere, enten 

det er vaadt eller tort. Dette Maal viser os 

da Krandftns indvendige Vidde, men bedre 

er det dog, naar man lader en Model af Trcre 

forfærdige til Krandsen, for derefter at lade 

den stöbe. Man maa bede Kobbersmedden 

om, at anbringe Orene hoit paa Kjedclen, 

saa at de komme til at danne en lige Linie 

med Udkanten af Kjedelens Daksel; derved 

kommer Ilden til at virke bedre paa Kjede

lens Sider, som bidrager betydeligt til at 

Kjedelen koger ved mindre Ild, og at Ud- 

dampningen gaaer lettere.
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Qil Skiltningen maae jeg denmrke, at 

Massekarrene i Brevnderiet bor j det mindste 

sEes 6 Tommer fra Gulvet, da man derved 

lettere kan holde reent under dem, og Kattene 

kan have frie Adgang, for at Rotter og Muuö 

ikke skulle opholde sig.



Tegning og Bestridelse over de vigtigere 

BrcrndevLinsredffaber, saaledes som de 

findes i mit Brandene, for dem der 

ville lade samme eftergjore. Et Tillcrg 

til kort Undervt'isning i Kunsten at 

brcrnde Broendevim.

Af <£. A. Br^ndum, Dannebrogsmand.

J den af mig Udgivne Anviisning til nt tilvirke 

Brcrndeviin, har jeg anfort Adskilligt om Indretnin

gen af de dertil fornedne Redskaber, fornemmelig i 

to Tillceg, det nemlig, som giver Anviisning til at 

stille Redskaberne i et Brcenderie, og det som angaaer 

min Mæstevarmer. Det sidstnævnte har endog en 

Tegning. Men dette uagtet indseer jeg dog, at de, 

som ville lade mine Nedffaber eftergjore af Folk, 

som ei have Leilighed til at see dem, endnu savne 

Noget. Denne Mangel soger jeg at afhjelpe ved 

nærværende Tillceg; og jeg gjvr dette saameget 

hellere, som den ærede Commission for vordende 

Brændeviinsbrænderes Examinering har beæret mig 

med en Opfordring dertil. Desuden er her et Par 

Forbedringer, fom jeg i den senere Tid har indfort i 

mit Brandene.
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Tab. I

forestiller Alt feet ovenfra.
Tab. II

forestiller det, efter Gjennemsnit ovenfra; Alt er 

fremstillet paa Papiret, som det finder Sted i mit 

Vrcenderie.

a' (Tab I) Indgang til Brænderiet.

"a (Tab. I) En Dor til Baggaarden.

b, b. b. o. s. v. (Tab. I) Vinduer og Lemme. 

Rummene imellem Vinduerne ere Bygningens Piller.

A Brændeviinspanden (paa Tab. II omgiven af 

Muren).
a Laaget for Aabningen til Pandens Reengjoring.

h (Tab. II) Hanen for Bcermen.

C (Tab. I) Maren som omgiver Panden.

c (Tab. I) Nogcanalen.

i (Tab. II) Fyrdoren.

k (Tab. II) Aflederen.

O (Tab. I) Skorstenen.

B Hatten paa Panden.

D Hattens Pibe.

EE (Tab. Il) Svalemaflinen.

E (Tab. I) Svalemastinens Laag.

e e (Tab. I) Haandgreb paa Laaget.
d Noret, som forbinder Hattens Pibe med Svaler 

maskinen.
Y betegner hele Svaletonden, indbefattende Mce- 

skevarmeren, Svalemaskinen m. m.

NN Svalepiberne.
O (Tab. II) Bunden i Mceffevarmeren.

L Destilleerhatten paa Mceffevarmeren.
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R Ankeret, som optager det overdrevne fraMcester 

varmeren.
F F Omrorererne i Mæffevarmeren.,
G (Tab. I) Herunder befinder sig i Mceftevatr 

merens Bnnd en Aabning med Lem, hvorigjennem 

en Mand kan gaae ned for at reengjsreSvalewnden.

(Tab. I) Aabningen med Lemme til at ind- 

lade Mceffen øg til at reengjore Mceffevarmeren.

Et Rer til at lede Vand ind i Svaletonden.

X (Tab. II) Et Vinkelrsr.
M Et löst Rvr, forbundet med Roret X; gjennem 

disse Ror ledes Vand af Svaletenden.

j En Hane paa Svaletonden.
q (Tab. II) Et Thermometer for Svalevandet.

b (Tab. II) En Hane, hvorigjennem man kan 

lede den opvarmede Mwff fra Mceflevarmeren i 

Panden.
f (Tab. II) En Hane, hvorigjennem det varme 

Vand kan ledes fra Svaletonden til Panden.

K En Pumpe til at fore Vand fra Svaletsnden 

i Mcestevarmeren.
p (Tab. I) DrankepUMpen.

Q (Tab. I) DrankehvUgen.

T Mcrffepumpen.
S Renden, hvorigjennem Mcrsten ledes i Mceffe- 

varmeren.
I. IL III. IV De fire Mceffekar. No. 1 (Tab. I) 

sees med adskilte Laage uden Presenning No. 2 og 3 

med tilsiuttede Laage og Presenning. No. 4 med til- 

sluttede Laage Uden Presenning.
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u E n T ra p x e , f o m  f - k - r  t i l  - n  F ° r h e m m g  m - l l-m  

® t o V ” l f c n  n f  t ) 6 e t T in g  k a n  u d f in d e s  v e d  

H M  a f  d e n  t t l f o ie b e  M a a l- s to k ; d o g  t r o «  «« at 

1 0 2  q jo tm - fC ' M  5 ,M i ,C n  l l lm m e r  9  T e n d e r o g

M - r f f e k a r r - t R o .  1  2 8  T d .  o g  9 8  P o t t e r

— 9?o .2 2 7 -  o g  1 1 3  —  '

—  N o .  3  2 8 -  o g  3 7  —

—  N ° .  4  2 8 —  o g  3  —

P a n d e n , d e n s  H a t , M « s t - ° a ,m - r e n s  H a t ,  

S v a l -m a s k m e n  ° g  P ib e r n e  e r e  o f  K o b b e r . D -  s o r -  

f lM g e  H a n e r  a f  M e s s in g . e ( , ( l le t e n b c n  „ £  

P la n te r , P u m p e r n e  n f K o b b e r . O m  M u u r» « r k - l  

b - h o g -  m o n  m  e f t e r s e - m it T i l l - r g  a n g a a - n d - R e d -  

s k a b e r n e s  S t i l l in g .
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D e t p r o  S v a le u n d e n  a n b ra g te  T h e rm o m e te r ,  

s o m  a n g iv e r  n o a r  d e t e r  T id  a k  f f i f t -  V a n d e t ,  e r  iubt 

r e t t e t s o m  d e t , d e r n u  ( e s te r e n  o f H r . E ta ts r a a d  

Ørfttb, i h a n s  F o r e ,« s n m g - r , g jo r t  S e n r n fn in « )  

b « 'g - s  v e d  n o g le  K e l le r . K u g le n  m e d  n o g e t  a fR - -  

t e t  g a a e r i V a n d e t , ° g  d e t , s o m  e r  » d e n  f o r  s a m m e  

g a f le r  l ig e  o p a d . M a n  f a n  le t  a n b r in g e  d e t ig je m ie iu  

e t H u l  p a a  T r n d e n  v e d  H je lp  n f e n  K ° ik rm g . $ o t  

« t  b - s t y k t - d e n  D - 6 , s o m  e r  u b e n fo r , k a n  m a n  om-. 

S , o c  s a m m -m -d  e n S k /« rm . - S a n d s y n , ig v i , s  f f u ld e  

m a n  h e r  o g s a a  f u n n e  b r u g e  e t i k k e  boitt T h e rm o m e r  

t e r , n a a r  m a n  a n b ra g te  p a a  S v a le te n d e n  e t k o r t  

m e n  t e m m e l ig  v id t , v in k e lb e ie t  N o r , o g  f a s t s a t t e  d e r i  

T h e rm o m e t r e t , l ig e le d e s  v e d  H je lp  a f  e n  t ø t n u t ;  

t e n d e  K o r k r in g .
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