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§. I.

&e
O(i^2 f°rfta rofttbflrt ålder, dä menntssiorne lefoe i en,
ft/Uja fald, sä nyttjades as .cm Naturens häfwor ntai.
GK^WsR all konstig tilrcdning. Meö watten ur ktallan___Ui_JyO siakte dc sin törst; frukter ctlcr rötter af wäner
war deras foön, til desi de wm.de sig ar a.frcit ifrän Diur,
Riket batnta näring. I öcn mohit mättntffjorne afweko
ifratt Detta lefnadssättet, yppades for lav, ssere dchof; Bch.'f,
tven yrkade vä nya upfitruingir ef Naturaliers bruk, och d.s<se banade äter wägett tit krtnffapcr, al båte af sammanbin.?
dade Naturalier tilreda nya ämnen, som ock at igenom kon,
stiga dandalag föradla 3em.

Tidigt nog har man spär dmtl, hurti en'. ttlMg up-
nmrksamhet öfwer Drttf saftens Ziasnitrg giftr-it anledning ttl
2BtH,_t'(i\7rFningcn, och at nar man wm lisa &r)ttränfc..gl.crec
och warkan röta sig, i Saf>-ft!>!a frukters safter, samt erfarit
sädant ästvcn inträffa med ö:-f mtöltga ä^net af en del tvär,
terZ frön, dä musten af dem med watn tullades, 'a har detta
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kort derpä gifwtt ledning at dfwen tilxela Cider och bryg,
0i dricka ("), fom ock at bränna Bränwin, eller at under
kokning i täpta kärill fa inta flyktiga eldfdngda ängor af ätstilli-
ga siags ämnen, som kunna undergå, en fpiritueufe gssimig.

Ifrän äldre tider tilbaka har Branwins ttlredningen wa-
rit af (Semiens märlwärdig t fynd. 51 förstämda Wmer
brände? först Bxmwrn, hwarföre Det ock än t dag kallas Vi-
Nl.tm aclul.^!.. och äprtistus Vini.

Kunde m^n med säkerhe-t lita ra Cbinefiste Historien,
sä tyckes Bränwin. tälja sin börd och sina abnor ifratt de
alsta tiderna. I)_l I_a!c! i defcriptror. ci_ la Chiné. Xfom.
I. p. 282 och 283 anmärker, at de pasta D.ijö Bräurt)inct,
som hos den kallas Samfa, mara upfuitt.it of en Cbinefare
da deras Ketfare YU regerade, hwilfet anses warit 22.7 ar
för Coriftt Födelse samt sätedes wid paff 166 är for Patriar-
cher_ Abrahams tid; I anseende ttl denna drycks mistbrul
och staöcliga wdr.a_n stal ock Chinefaren for detta sit fyuö
st ort blifwit Landtsörwist. Hos (irakerna finner man icke
lägra spar af kundstap om Bråmwn. Hippocrates, Arifto-

(lalenus tyckes knapt drömt derom: MenArabernehaf-
wa maxit sä mycket större Röstare i denna konsten, samt tyc-
kes de hnfwudsakelgen inskränkt des bruk til kbarmacien.

Dttina hetsiga dn>ck köptes t början droppetals ifrån A-
potbequen,. och nyttiades endast ro b wisia tilfäöen såsom Ct
härligt £äfemet>el Sedan man äfwen märkte at den förwa-
rade för förrntnelse rädt kjött, famt at döde kräk, fistar och
cmdra dinr ej tog» någon röta, sä länge de woro inlagde i
d^mia Spiritueufa Liqueuren, sä föll matt ock pä den dar,
<rf;-gi ifatt, at ingen tmg ivere stickelrg.tre, at underhälla
och förlätgr mennistio^ltfwet, än Denne drycken. Ja, man
gaf henne ttnickeligcu namn af Ac^ua Vitar.

At af Naturen Braittvin doch ej warit amnadt til da,
Zelig ört.ek, det röjer sig lätt öetaf, at vm man gtfwer et

Barn,
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Barn, efler en n.e.t.i.stja, h v.tken aldrtg fötu. vxtt\ dc det,
«tt sup strrkt Brdii-.vtn, -å grtitnr- och har dett }ig l)ä.i-iö fa,
siltgen illa; den känner et btxiiix»^ ncy et; fre. 1 mttn och
h '{ten I.fi som af en cldxä __sczuimaux n tvnd Nation
i America, anser derfire ock brdirwlt. jör ti sl_uropeist forg.r.,
sx<nl har en förnuft.g sarhoga ätt i dag fxwan.i dem for
brdnwinets britt och .myxiir, la bcrcnoi en b?p nndra w..la
Nationer förförde och upnuuttn.Dc nf Européer til Bräitwi<
liets ost.Uigo n,.rt>uide, h 'rmed mera dn i gen.... .rx, möda sm >"elf />).
Ibland andra klagomå ''ch f^ebvacu-r. »om uti €stnei.jTa
-©.ånörrnc^ sanna och z-ärmräTiga -ovfal ti! BonunZ ERIC
Hen XIV. asjarrande 1568 >txxi xsa ansnreg ock, f-n et
o.örtäte.ta. sel , et! pa .Svartfio gärd, en del af Sturarnes
Tjenare bleswo jännnerligen rnarcerade od) plägade med
bränwin och andra nya plågor, som af R.nungen ochGÖRAN PEHRSON upränkres. Men, ack hnr.i ran icfe
ttnuiau göra wåtd på Naturen? Hwad wn icke den tnrntx?
I war tid torde nu mera ingen anse <n sup bränwin, för ito,
ci&n mirterdryck (e).

Raimundus Lullius mcx den försto i Europén, fom för'sicd ii!i»drfa brdmoitt, vcb bwtik t b>tn låtit under det han
granstaderågra Arabijl,. Cbemiila Manufcripter. Han be,
rättar ot ar 1310 ännti iitg.n i Europa nnjie l)wad 'bränroin
war. Lullius nytt!'.de och lompobe bette sit Arabisto fynb
endast och mdst nlMedicinstapreparata^..

Iget om en Franfos, Arnoldus de Villa Nova, bsef
Het år 1 i.is först i Europa dsiven antagit och ny txdt ttl an*
bra behcf. Alexander Toflan en Italienare, anmärker, at
en tilfällig hdridelfe i detz gofiet.bi.gb gas sedmt ännu widsirdk-
tare anledning ti! brdnwinets b«t.; den bestod deruti, at uti
Hertigdöme. Modena nifö t! ■e.ir-urmriq Wmbargmng, ja at i
brist af rrpmtmtr.m til srälig affättin-g en myckenhet win för,
stämdes; at höras doch draga någon winst ocl) nytta, så an*

A H mauDei
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wan.es och npbrönbe. det förstämda mittet til bränwin, hwil,
fet sedan som Handelswara afsdndes dels ttl Österländerna,
der denna hetzige drt.ck af dlber warit brtikbar, bel. ocl; fäldes
det med förmon åt Venetianer,. hwtlka för fin minst hade all
möda of.arb, at med brdnwin förse Bergsmän och Grus-Folkw.b Tnsta Bcrgxwärken.

$ör Konung El^.IG den XlVis tid w'r bränwin ej i bruk
. Etvcrtste. I Tiil!-'.lX.xan as den i April .59., namnes
brät!i'.'tn första gängen som en ntländst Handels-wabra, för
hwtlken Tall skulle erläggas. 2_rogare ordningar of or 1622
tyckes utmärka det s.imma, ctnedau deruti jtobgaS oc Krögo-
re som satde Swänstt öl, ej raori tillåtit at köpsiago med främ-
ma..d. drncker, win eller brätnr-iit. I 1638 ars Äccife-Taxa
sörm.rl.s olbrofors. otn asg,st för bramt-in. bränning til faitt
oc!) hnsbehos. Innom kort tid til'og straxt harpa all*
månt branwins tilwärrntngen hd. i Riket, så at eftn 10 års
förlopp brdnwin fora en Handelsman, äfwen utfördes til nt-
ländnitgen, foreilfet kan inhämtas of 1648 ars Tull, Ordning,
hwarest ibland utgående waror til Ryssland, också utsatte. Tull
för utförsel ef inlanstt brätmin.

Ehuru brätttt»in_ bränningen fålebc. efter hand olt mer
och mer i Riket blef allmän, finner man dock of wära Hit.-
håds hdf.er, at den icke öfterstribit måttelighetens grontzor
förrän efer någon tids förlopp, in på detta Seculo. Under
F n.and. inkräktarns of NGarne ifrån år 1713 til 1721 til*
wandcs i fouuachet allmogen mera än förut både til brdnwins
nyttjande, fom ock förleddes de of Ryharne at öfmo nHbrnk
mcb benito dryck.

Utt sorcckoma de wadeliga och hsgstffadeliga folgdet^
s.wxmcd Vränwincrs nufbruk wärkar pä inbyggare na. Ht.l,
fa, afwelsomdcr, seder och at hindra et wards!öst förstölandraf en inij-cketchet Spanmä! som hdrwid upgac; Sä har be,
röm.igen nar Högst-»priswdrda Regering igenom fiere För»

ordnig..
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ordningar och Författningar bemödat sig at instränka bränwinets
bruk och ddrfore mibtagit fiere stags anstalter, ar warsamt och
försiktigt nyma det. Än har detta stedt igenom §!f!niogcnö
brdnwin. pannors insamlande under allmän wärd; än igeityin
pannornas förseglande; sörbttd at tilwarka brämoin ef Rå)
och Hmetc, tå priset pä Rägtunnan oswerffridit 18 Dal. £:t$
wdrde; du ock, at confunftions Accife bltftvtt crlagb för fri»
het at brdtnta bränwin af sdd, än at Branwins bränning en,
bast wartt tillåten nägou wlss tid om åbrct, ibland endast tit
Hu^bchof; men icke til salu i allmdtthet på Landet: dn har
ocf all stans brdnwins bränning albclc. blifwit förbuden och
instäld (f).

At Otfffefl. Högsofiige Ständer och mata Riks Fäder
meb få mycken upmärksamhet och wdrbig nit i alla tiber bnbit
til,ot om ej aldeles förekomma, bock i bet möjeligaste hin-
dra och minsta brdnwinets missbruk, derttl har ibland annat
rxirit lä mycket mera anledning, som olt onnat öfwerfiöd as
främmande waror icke til en 4tde del swarar deremot i kostnad
(F). 2lf Spamtemäl npgär i Swcrtge ttl det minsta i år-
lig brdnwins tilwärkning 300,000 Tunnor Spanmäl (b).
Ester Tull- Specialerne införstr-tfwa wi tåjom et niediuni,
äfwen ännu arltgcn til det minsta, få mycket itt.änstSpaimeinal.Nä-
g -e anse efter- goda grunder war bränw!!isbrä!rtng,och fordro4oo,ooo
tunnor @panniHl hw.rrt ar (*')" Är 1764 pästäs hdn..d up,
gädt444Xc2 tunnorfdd(/i-); Nen altdettaärdockaldeles ögonstculi,
gen, för ring., antagit, emot den ansenliga Cpanmäls .myc*
kenbet, som wackeltgen i bränrain öfwer hela Riket ärligen npgär.
Linser man Sw.rchges nttw rande Folk, styrka blott ti! tmå
och en hals Million mennistor, och at r,f desie endast en Mil-
lion super'brännnn, snmt tcke mera än endast til 2_ne quar-
ter eller { dels stop för hwarje P rson 1 weckan, lä mgoc
tettt red.tn 12 känner bränwin om aret för hwar perfon,föl.,
ollelig!.'N df-rcn för en Million mennistor i2c-0c,,(_c,2 .annor

A) bränwii;
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brårnvi.. Mgcn. Tis Dtft* i? Miiiiot-er kattnor branwitl
fordras åter ett Mr.!ioQ T., nnor Sdo, euiefcati efter et me-
<liutn af nu brurngr s.in-.e och sörxlxttg re brann i!g>aätt
icte me-."» fSé an 1.2 knm^r br.ru '.'.n efter en Tnni-a Stb.
At en Million tunnor Spann, ll o a >t!er npgär i Swertge
lil branwtn, Det är aittä icke o|f.!';,rt .PMlå.f.

Pä bet tntua LattbS-Män a .t.d.tgare lå.e ma inse fan,
n.athang-tt öf >'lt detta, od) de fxder, hivan^ed brann..uetll
bruf i-.nfar på Swensta Nation och t£.fy bt'ei}nU-.ni:g , som
ock le sieif kunna hännn ösvce^ngelte om nöDir-änDtnh.teu, at
försiitiflt umgas imd denna hetsgn b_©cf_ uyrxi.bx sa stal
jag biubJ ni, at i dtXiAcac.en.ista arbete efter (^ltiemlsto
och Oeconomista principer &ufroubf>F*'ij_e.. inreda branwi*
nets art och egenffaper, sättet bara bet sördel.-stigast fan lij,
mextai, fimt ii-fuK«i <"rtel.ae>> a baga lägg<i .dess förhåll, nde i
Pharmacien och Oeoonomie!-!.

(a) cilHlicliliz Deodatus in Panth, tt_.si_.aic. l.ib.. 11. Cap. 2,. Ite.
rodotus Hiftor, Lib. li^ tå) Vic>.c_s_us I^ibr. XI.IX. plii_i,.!B Ilift. Nat.
Libr. XXI. <^ö) tterr '?rc_se_.sr Kalms AmericsmfFrt Reft 'fom, I. pag.
2,.-. (c) Bramviners Ode i Swerige Tryckt StocKh, 1765 §. 1. s<i)
.söcK.rz gelebrte Lexicon f>l>Z. 465. fu.lii Teftamentum noviilinuim
Libr. I. ■(e) Morhoff lie Ti-ansrm.t3tione Metallorum pag. tio. (f)
Forord. om Branwins Pannomes insamling af ar »719. Forbud at ej
af Hwete och Jftng bränna Bränwin den 7 febr. 1724. Förordningen
af ten 21 Junii 17;. om et Exclufive Bränwins Compagnie af Bryg-
gare Embltec i StocKh. Förord, af 174c, om Branwins Pannomes för-
segling. Förord, af; ar >74t. om Confumtions A.c-ife för Bränwin och
at endast fä bränna en wij; tid om aret. 1747. den lo Nec, i samm»
ämne. Förord, af den 6 Le^r. 17^.1 instattcs all biänwins bränning.
Försatt, af den 8 v.c. 1756 at Bränwins Pannorne inlöstes af Äronan.
Förord, af den 8 Dcc- 176aformar at Branwins ■bi-.fitiiiiKjoit war aler
frigifwen. €ftef ßiksens Ständers nysisiedde försatt. ärßranwinet endast
tillåtit til Hnsbebofrits widare. Riksens Stä.rdcrs stora oep»t.!__o__zße-
tänkande om Branroinetö nytta och ssada wid 1747 ärs Riksdag. XX
rZtzZ»t Sandt.Bru tets binder och bjoip, p 1.5. .9 (h) »crr Prof. Berchs
kolltista Arithmetica pag. 59,. (i) Swensta Samlingar 6:.tc ftyctet
pZF. 30Ä. 510 (k).

§. 2.
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§. 2.

25vånwin ar en heyig, siar? och elbfanttd- drycks
af wäxrers safter, fru.rer eller mjöliga kjäfnor efter mu-
stens mprästmng eller uclakning tgeno.rt föregången gäsi
r.ing och Dei.ila.ion tilredd,

Bränwincrs grund anmeit eller bestånds delar ärc> crew
ne:

intro En rin^H del sin Eflentiel olja.
2;do Lirer Vegetabilifr" syra.
3:tio Någon del ttJOtn.

Anmärkning i. At bränwin innehåller et elbfängt äm-
ne, bet är allmänt bekant af ben blå laga hwarmeb ben brin,
ner, när bet af clb ttänbes. Förutan befta kan äfwen fäbant
be-rtfae; af best egenstnp, at kunna urlöla refiner, warters
Olea Issslen.ialia fettnt at bet brntcr sturkau och dulcifrerar
Mineralista acida och meb /illa (^oneentreracle sy.or riigör
be bekanta Naphta., fom ocf med Alcali volatile förenas tit
Offa sstelmonril. At i fölgd ofalt detta, bock au'e Bran,
tornet eud st b.fiå as et .laktzgt ämne, det wore mtztag; ti>
bä borbe br nr ptn soar atid^a oljor flyta eller fiunfa i watn v
wid 6ei.aZrano>. eller brätininaeit tåmv-a efter fig nägot wt-
ak.'gt än>ne; kntma uvlösa svaf"e! sunt sörcna stg meb Öle-
a expfei?a som ock borde refiner, hwilka Bränwin uplöft, ej
prr._iprt.efas af watn.

EsXer Geofroys fir'ok i Memoires de 1' Åcademie Ro-
jal cle» Sciences 1718- pag. 4-l. tfgör det ol> Et. g! Xninet
på långt ltx- teke 22 >?e .xc» of Bråniv et? ax< ■bamncn,
faati pa^ar Doftar Cafpar Neuman i des^ (Xs.emie Tom,
4. pag. 2.3. §. 17. §. 22. i anlebtiing af mie sorsöt / at der,
ns fn«pt c» .0 oe tia _o-.de del ing.rr dränwittctZ fatnmatt,

sättning.
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fattning. Denne ringa Hill af en sin Eilentiel. olja hwitketljåicbe. i Alcohol vini säsom bet starkaste brattwin iimchållcS,
har lebt sjunker och Cartheufer på 'svaa ifrån simningen,
bä ben förra t bltz lsXonlpeätn Chemire om. 2. pag, 539.
ech ben senare i ftit Pharmacol. pag. 103. aldcle. netar dest
närwaro och blott medgifva et Int^an.mahe.. ämnes inbland,
tiing t brätiwtnct : Men som af Inflammabile med actdo vitri-
oli eller Nitri icfe npkommer någon Naphta, b> ,l'et dock
meb Alkohol vini sier, igenom nprcptbe Deflillationer of,
wer osiäkt talk, dfwen bränwiitets olja.tiga del alb.k. kan af,
skiljas; få tyckes alt betta intyga at i brdtnwef, eburu mycket
titfpäbt, werkeltgen finnes någon risiga bel ef Eilentiel olja.

Anmärkning 2. Hwab bränwinets syrliga tel angå.
hwilken förenar ben fina Eflontiele oljan meb watnet i ben na
hetsiga broek, så ar b<ch bestånd, bel lätt bewist. I anseende til
des) alt för ringa mängd, l)afma bock hartils Q_em_ci icke
ännu igenom be noggrannaste förfök kunnat utstaka myckenhe-
ten beraf. At Denna fina fiyktige Vegetahilista föran äfwen
ingår bet renaste och starkaste branwins eller Alcohol vini
sammansättning, bet kan afiagié i:m,o beraf at ock Alcohol
föränbrar Viol-^prnpett til rob. 2tdo Blanbab i sot Mjölk,
förorsakar ben pracipitation. 3:tio Gör äfwen bet samma
Nicb refmeufa alcalista folutioner. 4tto Uttber brätlwms
gäfningen röjes en fur luft. stto Alla ämnen, fom gtfwa
bränwin, hysa mycken fyra, hwilket ock ben, efter Deftilleringet.
qwarblefne branken trtwtlar. 6-.to Alcohol Vini fiere gctngor
dessillerad. öfwer Alcali "Earlar., utgör bermed et wärkeligt
meb?l,la!t Balfamus Samecl. kalladt, fom har likhet meb Ter-
ra Foliata Tartari; och hwurom siere artiga rön krtnna läsas
i Mangolds fortsetz. Von Chemiftchett erfarnngen pag. 20

och 21.
Anmärkning 3. Watn utgör bet mässa ämnet i brän-

win/ samt ar ber öfwcr allmän tanka och tro, at i ben.mast
rectifice-
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.-_c.i_.c.rade Spiritus Vini äswen beraf sinnes til gansta stov
myckenhet, famt är betta ofaren hwarföre bränwin så lätt btan.
bas med wöttt. Geofroys försök i Memoir. de 1' Academ.
Royal des fciences de Paris i7ißpag. 37. inwisa at 8 un-
ce Alcohol Vini innehåller dr Nn 4 unce 3 Drachm, watn.
TIom. Mo/t i Difcourfes on Tea, fugar, mi!k, made
Vine., Spiritus &c. stutar af laggrantia försök, at ordinairt
godtibrdnwin af jäb innehåller til bet minsta 9 betar watn e,
mot js betar Spiritus: Men i Franskt brdnwin är ben roatn-
aktiga belen något minbre. Den som är nplyst om bcstaffen,
Helen af Eflentiela oljors hetsiga och wålbfammti warkan, och
dr kännare af ben myckna Anabgie och likhet, fom inträffar
meb dem acido pingui och EleArista elben', han undrar icke
beröfwer/ at ben Concentrerade spirituz i brdnwinet, ehuru
tltfpdbb den deruti finnes, tikwät förmår göra denna dryck
få starff, hetsig och eldfängb.

§. 3.

Bränwinets j«rf_ilre arrer och siag är nobtgt at
fornt ratt utreda, forän man kan förklara eller ar i stänb at
mcb fäferhet upgifwa fattet ti! en fördelaktig brdnwins bran,
riiiig. I anseenbe härtit finner man stiluab pä bränwin, bcis
i anfeenbe til titrcdningS fattet, bels ock i förhålianbe til be
ftrstilta åmtten hmaraf bränwin i allmänhet tilwarka..

I anseende til rilroärknings fattet, ar bränwin
i:mo Spiritus Vini 'Aquofus, förbränning, Einkcl.
2:do Spiritus Vini (^oznmuni,^ l^e^tilic.n>.!!i , wanligt

Branwl!?.
3:tio Spiritus Vini l^ectisscatillunuz eller Alcohol Vini.
4:to Spiritus Vini Tartarifatus.
j:to Spiritus Vini (^ontcl-mcnratione oaratus.

B, I för-



10
I förhållande ril jarstilce tilrednings ämnen, förekommer

atlntännast af bränwin:
6:to Spiritus Frumenti, Sades bramvin.
7:mo Spiritus Vini Oryzit, H\i& bränrvin, SA^lS^7»

g:o Spiritus Vini, Ea6r!s Equini, Tartarifft branwin.
9:110 Spiritus Vini, KVin brällwin.
io:nio Spirirus Vini ex lucco Sachari, o£d!ci* bratts

win eller Rum.
n:nio Spiritus Vini, Fruötus Ealmarum, ARAI^K.
12:60 Spiritus Vini Decompofnus, Al)i^A VFIVE.

Anmärkning 1. Hwad det första (Taget angår, bekom,
mes bet igenom Deftillation, af sielftva gästa tilmdstnmgen;
famt åtfolier ben tinga bel as rent Brdnwin fom wid för-
sta Deftillation upgår, en myckenhet watn, gjdst Ve^e-tabilist fora, famt et wedbrdnbt eller Ernpyreurnatistt äm-
ne. Wib ben fä kalade klarrnngen eller bå benna watnaktiga
förbranningett omdeftiieras , sår man wäl renf ordinairt
bränwin N.o 2. Men efter Bcerhaves ron och anmärkning in-
nehäller det, förutan be 3:ne, rent rectificerat brdnwins bestånbs
delar §. 2. No t. 2. 3. äfwen dnnu litet af en Empyreuma-
tist j.ittckande olia (a).

Anm.wkning. 2. Alcohol Vini minnes då wanligt godt
brdnwin N:o 2. o.udeftHeras 2 a 3 gångor; Pä detta fåttet far
wan brrnwiret retrt, obemängt och af all möjelig styrka, famt
innehåller bet Di, be bestånds belar,fom §. 2. blifwit anförde,
öm man s.tter litet bomtil eller gobt krut i fålant rerftificera.
bränwin i en ftat stc), och itänder brdnwinet, hwilket på något
afststib isi'å.l bes; yta redan fattar iåga, fa brinner först brånwi,

«et
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net up, och til stiit itändes .'fwen tvutet rcb bomullen, fwilket intet
meb annat bränwin ster. Förntan betta c.!brii,ncr- ock Alcohol

. Vinie'ter itdnbning, få noga, at ingen fläck, eller ringaste stst-

.tighet berester märkes. 3 sal! i t^i: alcalistt Sal Tartari blan-
bas til några unce Alcohol Vini, cd) bel berafcimfutra. eller tip-
(öses, få dr det tckn at Alcohol har all möjclig styrka. Alt slags
brdmvin, af hwad att bet wara ma, tan igenom fiere npr.pa«
de Deftillationer, concentreias til et tåböiu Alcohol Vini.

AnutÅrCnintjt, 3. Spiritus Vini Tartarilätus st>ljcr sig
ifrän annat bränwin dermi, at igenom tilsats af alcalisia fal-
ler detta renas och frias ifrån tvatit och öfweiftödig syra. samt
ster bet jämte denne tilsats , med eller ntan delrillation. När det-
ta stal w«rkstallas igenom dellillation,dä lager man gode wan-
ligt brimvin §. 3, Anmärkningen i. och blanDar 1^ unce wäl
torr Pottafka eller ock Sa! Tartari emot hwart Skalp, branwin,
hwaruppa man sqwalpar om fiastan en och annan gäng och läler
lirzueuren sta litet at sätta sig, b<s det alcalista saltet tager til sig
watenaktiga delen af branwinct och nplö es dcraf: Men den Spi-
rttueuia delen, såsom lättare fiyter ofwanpa ; denne decanteras eller
afhalles sedan i et rent käril och upblandaé pä nytt med något af
förenämde fiuffaft, oel) efter desi folution decanteras äter, hwar
med sortsares 2 a 3 gängor, (alt forn man wil hafwa Spiritus
Vini Tartariiatus stark til,) hwarcfter det siuteligen vmdellille--
ras. Delta slags bränwins tilredtung och Cohobation har re«
dan warit Lullius bekant, 'om kan ses af detz Tertarw. >fovi<l^
libro I. llap. 10. I fall bränwin destilleras öfwer osiäkt kalk,
afffiljes dä af,v«l deh watimktiga och syrliga del, hwarföre ock
Lalll. Valentin: i dej; Lehte Teslament. P. V. detta recFin^
cations fdtf, redan mycket uphöier: men detta bör sse med mycken
försicktighet och ringa tilsats, emedan branwinet annors til sira
bestsnds- delar alöeles förstörs. JQwm bränwin detta sätt
iörmon reelificeras, det finnes omstandeligen anfört af (-eofroys
i Mem. de 1' Acad. Royal des fcienc. 1718 p. 47.

V 2 ©«rot,
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©ättct, at i hast förbättra och redifrcera fwalt bran,

win utan Deftillation, let grundar sig på beste om förmalte
Chemiste principer od) kallas benne Methoden, E.eclisrcatio
Spiritus Vini frigida. Den rönrike Chemisten Fredric Mei-
jeV bestrifroer förritan anbra, artigt huru betta kan måvffiållas
by. til hwart ©Fåfp. swagt bräi!w<n tages 4 lod wäl torkad

Potasta eller Sal Alcali Tartari, fom än bättre dr; Ndr brdn-
winet ar sylt på flastan, Bouteillen eller annat EäriJ, få tilblan,
das i nystnämde proportion sormdlte Alcalist'c falt, hwarpå alt-sammans något omfqwalpas och seban lämnas det at stå stilla 3
2 4 timmar; hwarnppå Brdnwinet, seban b?st watnaktiga del eller
phlegmaförent sig med -fältet i nebre belen af fdriOef, kan få-,om mangfalbigt starkare an förut, mafligen och fakta i et annat
kdril afhdtla-, til best något fpor af lutaktig smak^röjer fia. Wil
man til upfpfnmg wib afhällningen, meta och fe förut huru mpefen
phleZma, tilsatzen af Alcalijft salt afstitt ifrån brdmvinet, få ta-
ger man 4 små blyhagel, ellerlitet afnågon annan tung kropp, rceHar
om Det något papper, och faster berwib några strån Saffran, famt
fedan Potastan eller Sal Tartari blifwit i flaftan inlagt, fdlles
ett Detta tilbotn för dnbrdnwinet påstås, Gifwer man fedan behö-
rig öfning, far man strapt tit nöjes fe, huru as de i flaskans bottl
liggande Saffrans träbarne alt efter hanb tipstiger en gul rand
uppåt brdnwinet,famt får stuteligen alt bet fom ärtöfrabelenat-fla*
sian, od) hwilket består afrent godt bränwin, helt annan gul färg,
än det watnaktiga wedbrdnda ämnet, fora, jut -fältets emot
botn afstilt.

Denna Spiritus Vini Tartarifatus fom ock att brätlwilt
hwilket meb Alcaliste fältet* titredes, be hafwa i anseende til
nägot Alcali fom dem altid litet åtföljer, så i Pharmacier»
fom ock annor., skiljaktig egenskap ifrån de andra Spiritus Vi-
»i. 9g«nom 2tns anstalter fatt man dock lätt ombyta dem < til
lika gestalt, gobhct och grund ämnen meb dem. i:mo Då
nnn efter Boerhay-es råd, blandar några broppaf Oleum vi-

trioii
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trioli i bes;a stags Spiritus Vini för än be deftilleras.
(r). §llcr 2tdo om man meb Kunkel tilrcber et fä fallat Al-
cohol Eotum, i fölgb hw.rlaf bes;e Spiritus Alcalifäti | up<
blandas mcb lika mycket rent watn, och be \elan under nyt-
ljanbe of maklig eld, safta om deftilleras. (//).

3lnmärktnng 4. Spiritus Vini Confermentatione. pa-
ratus, är et fåbaut stags bränwin, wib hwilkers tilrebnmg alle-
haitba stags bårarter, fota faftfuiia frukter, wdrters gäsba-
re faster inblanbas, bct_ förut, beis under gäfmugcn, få at
både berigenom som ock wid deftillation lexaö Eflentiele fa-
lier od) oljor förenas meb bråjwiitet, at öka bes; styrka och
förhöja betz fmaf.

Columella ar bett första, fom orbar, om fåbaita färssit-
te ämnen?, fammangäfning , eller Confermentation (/). Kun-
l_el i Laborat. Ghemico paF. 710. 711. jemte en hop Li-
queurifter påstår och berömmet at Lindblommor, Törnrosor
od) en hop wdrters blan och rötter, fora hysa Aromatiska'.och
SSalfaraisfa dmnen, dfwen meb förmon krama inblanbas tit
Confermentation wib brdnwinets titmd^ning och tilrebnmg :
Men fom Wdxter af Aromatiska od) Balsamissa dmnen til
sine bestånbs belar Hpfa för mycken olja emot ben watnaftiga
tcUtt få at be intet af sig sielf funna gäja; nyttjabe och tit*
blanbabe i mycken tilfats, be äfitcn ttl någon bel hinbra bet öf«
riga brdnwins dmnet. gdfning; fasien af ben tilmässabe fäbett
icke eller är e( fnllkomligcn t/enligt Menftruum, at uplöfa bern,
få lönar bet icke möban, at nyttja bessa Aromata i någon
Confermentation, utan är bet lampeligast at igenom Infu-
fion, Digeftion od) Extraftion meb bränwin, braga af beni
Nytta t»ib tilrebningcn af Aqua Viter Eflencer och Tincfturer.

Anmärkning 5. Sades-och -Bränwin N:o 6 oct)
N. 7. fomma ofrocrenfi bernti, at bctze Sabcs arters kärnor
måste föttberstöfas, malas och igmom tilmastning bcreba., famt
2:ne resor deftilleras, för dit af bern kan fås något igobt

B 3 bränwiw
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brdmvin. I fall tilmåjfniuaett, gjamtngcn och deftillatlon
bchorigeu gått sor stg, sa biifavr t jimuerocf as malradt Htve-
te eller mdltctd str>o råg icke sämre bråttwtn , dn Frattsi. brdn-
win ; bet fom tilwärkas af blandsäd, bcsimtce wara något
fwagare od; mindre ctbfangt: men igenom uprep.ade deftii-
leringar, funna alla siig* bran vin.>r forbytas til It.a nuc-
ka od; egensi^p. J.ij9*23rdmvinct kalf-5 ef Chincfareri
Skiet fa oa, f.nnt fif Euiopeer Samfu: som Chinelerne d-
to mycket okunniga om ratta bcsiaffttthetcn of deftillationer,sa förstå de ock icke rätteligen sitlja phegman oer f. Hwar,
före deras Risbrdnwtn både luktar och surakar r.cderwdtd.gt:
Chinefarne bruka od; nyttja det ock str-xt efter ttltuasirttigscie'
ftillation, <amt dricka det likasom The wtd Maten (^).

AninärCniittjcn 6, Tartarifkt Bränwin N. 8, Gmelin
i sin reife durch Siberien Tom. I. pag. 273, <r ibland
Dem, som lämnat underrättelse, at Tungitista Tartarerne afsamlad hast-mjölk, ywilken De syra od) Ima komma i giäsnmg, cf<
ter 2:ne om deftilleringar, tilreda Vråmrin. Som man l all*
mänhet märker, at a^a Animalista ämnen mast äro danade
sör Fermentatio acetofa, (jroarpå straxt den putridinueufe
följer: sä tyckes denna Bränwins lilreduing nästan blifwa orro*
lig; NEUMAN i Chem. Med. Dogmat. Experimental. Vol.
I. P. 11. pag. jiz, har ock derföre ej utan god anledning förmcnt
och päflddt at en jlik mjölk, fom kan undergä fpiritucufe'gjm>
Nlng, mäste »varit upblandad med mjöl afnägot fl<gh Cereale;
I fall Dock framdeles updagaé och närmare bestyrkes , at mjölf
utan nägon Vegetabilifk inblanDning, wärkeligen kan bringas til
en Fermentatio Spirituofa, sä torde det hända deraf, at mfäti
ken bos D/ur, hwilka mdst och endast föda fig af VeZetabilier,
icke ar annorlunda fltanle, än lika (cm en Vegetabilifk Emul-
fion; i följe hroaraf hos siika djnr, mjölken ock^behäller VeZeta-diliers egenstap gjäsa til bränwins ipiritus: men hwilkel" med
anDra Animalifka delar Dock icke lärer funna jr*.

2fom«tf*
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Anmärkning 7 win Brdnwin N:o 9, Sacker Brd«*

win ®u) lo och rfrrak N o 11. tilrebe. alla pä el 'att, mat! föregätl-
gen ttlmdsirting, .å antingen af gsdlt drnswe-saft h.vilket wi falla
win, af grdst Såcker sajt, eller ock af fan.manblli_.dad Coccos-
nöt ochSåcket fast,efter fö/egå-igen g^rsui! igenom deftillatiofv
tilwdrlas Branwm. Mast brdnnes Wntbrdnrvm af förstämd,
winer, ivimuust, tom ock astrinbrdgg; Fransia brdnwtnet idt det
allmännaste, famt g fwa alla siags winer lika god. brdnwin alle-
nast be ratt omdeftilera,, dock i mindre myckenhet, all fom de
warit swaga til.

( I fölgo bdr.-f ar ock Fransif Bränwin ej bät-
tre eller starkare dn omdeftillerat od) cohoberat Sades bran*»
win. Fransia brduwuter hafra gemenligen en gul fdrg, hwil-
fet ofta af dem, fom handla derm.d, eller nyttja bet, anses för
be* osiil aftiga eget siap . men at detta endast hdrrörderaf,atFransit
brdnwin gemenligen ligger pä Ek fåril, famt det ofta dfwen ge*
nom ulhjelp of Galläpplen ellerEfebrrf,uphöies til denna färg, är
lätt bewist. WN man nottja pä något godt Sddes brdnwin
samma tilfatfer, far bcf bengenom dfwen smaf och färg lifa med
ftransi. bränwm, famt sdljXs dä of a dftven wdrfeligen derfote.7^.«.,.^« in Mifcell. Berolin. Tom. 111. pag. 79. har i stöd af
Chemisie principer upg-ft. it et artigt od; lätt futf, huru denne
fidrd fan uptdefas; bet beslår derurt, ar min nplöser jdrn vi-
itrill i watn, och fäller; af denne folution uäara droppar i bron»
winet, sä får man straff/e at d>-t blånar och något swartnar.

Rum soregifwes wdlafnågra, c: w>'raannat dn et öfwer Anis
lwänne gstrgor definieratbrdnrv (/') ; men både sm..fen wederldg-
ger det/jom ock ar Rum , ehuru meörvatn dikterat, nlbriu lämnat
spar af Anis olja. $0. ■£» detta Säckcr Brdrnviu drtfwa i fon*
nerhet Engelsmän widstratt handel, lamt dr den allmännaste Ar-
rak, %Qi brufa, ej annat än Kurn, helt ringa end.-st til luften
tingerat med d??oCoccos-f..f.« ! rdtttviu. 3_.et hos Liqueuri-
fter rofibarn I_'eau delsarbade, anf.s ock mdst befä at Rum.
*Jftån I:nropeisia Coloniernai America, och i fomtcrl)ct ifrån

. On Barbados, hwarest de widstraktajte Cäcker- Plantager td,
tas.
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kas, tilmärfflé det mast, dn af fdrjTdm') (*åcker.fcff, dn ock
af t det som qwcnbl fwer wiö Malcovade inkoknlngci?. Detta
brållwin kallas dftven oävjlddcé Romc och Rombilion (/). ""

Arrak eller P^acK. Detta bränwin kommer mast ba?e til
<I!liina och Europa, ifi'åu Portugisernas Goa och IFollenda-
renas Batavia. Coccus nucifera; Palma Indica major-,.
Rumpf. I. p. i. hwilken är en art nu;cket högt Palmträ, fom
i synnerhet wårer på Java, och Malabarife Änfkntc samt der
kallas Calappa, in mi Coccos nötterna rå detta trä, finnes en
blek fot fast, til hälft stop wid paf; i bwar Coccos nött; af
den simma, jdmte något Sacker fast ock) litet Rijs, sa til-
wdrkas efter foregången cijdfning, genom dellillation den råtta
äkta Arraken, hwilken få fållanj utan ny inblandning af P.um.
kommer til Europa. Den fom wll hasva uprikt,g Arrak ifrått
första banD, han bör ■förffrifwa henne ifrån Surattv *2öåra.
Oftindie-^ararc köpa gemenlWN (ioa Arrak, fomårhwit, af
Engelsmän, famt dr den bättre, rarare och dyrare an Batavia
Arrak, hwilken mast liknar Fransit Bränwin, och försäljes all-
männast af Holländaren (k).

Anmärknintt 8. Spiritus Vini decompofitus, Aqua
Vitm , beslår af omdeililerat wanligc bränwin, samt.
ar Det i fdrg och smak uphögdt til sitt förmenta wdrde, med
tilsats af en flörre eller mindre myckenhet Aromatiika krydder.
Wid tilredning af de så faflaDe Ratafier, undergå cit del tllsat-
fee confermentation: aie« af de öfriga mångfaldiga krydder
som i Aqua Viter tilsaltes, få utdrages styrkan eller deras o-

Eflentialiaän igenom Infusion och digellion, hwarpa de se<
da» tilfammané deftilleras, än ock igenom flere urr<pade Ab-
jlracFioner öfwer dika aromata; ofta upblandas asven endast
Tinclurer och ElFencer af de aromatijla wäxlerna i Brä.l-
wiuet.

(^
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X:) Herm. Brerlinve. Elemcnta <71?.n..1_., zx.i;, v... s/.X> OlN.i'

bryxks Journal l. <2>t. l>»F. 166 och 167. (c) Bc-rhave I.ibro cit. p.
12g. X«') Libavii Syii.agima Arean. C_!i>,n. I.ibr. >'11, _>i^. z'. X'^Kun.!..!, Labor. Chem. p, 7QB. (f) Columella c!e r. Riiftic. Libr.
XII. (^) l'e!.l Osbccks ChiiicXsttl Kosa >^F. 151 och X- (") l-«^.
v.'e!tcr-_>!il« .j.i..en,at.c_sc om I)afsc.t.é bcwantiit-c i'. 251. <X) Nllllnz
ncii .ersbfncte nv.htcu £i.£jer. p, 757. Ozd.cl. Libr. ..t. p. _j<s och I^B.

§"4-

Cjenlitja Brdnwins drnnen; om deras mdrDe, godhet
och besiaffetthet bor i stod af 2ymotechnisia grunder fco-tnaé.
I anledning af dem wct matt, at mdrtrtfeté dnuten endast
gtfwa brdnwin, od) det i den mon, de antingen af ftg stelf
dro danade til en .piritueufe gjäfniug; de den redan en gång
nndergådf eller de ock igenom"beredlmtg od; tilfats dertil fun-
na <bxinsAs.

i:mo Brämvius ämnen son: af sig sielf gjäsa; dr»
Honung, Sockerftft, Manna od; all sotaftlg frukt,
såsom Ruj.in, Wiudruftvor, Ftfon, Äpplen, Pdron,
Plommon, Nötter, Fläder, Ro.t, Hdgg-ocl; Eirc-
bar, samt cll_.har.da andra Bär. arter, hwilfa t) o-
roi för mycket (ura.

_.:do Brdnwins ämmn som redan undergått en spi-
ritueufe gjäsning; Dertil höra Wtn, 01, Cider,
Mjöd, 2CiuDMfl_. och Gjäst.

Zttio Brdnwins ämnen hwilka genom tilsatfcr ock;
beredning bringas i Spiritueule giäsning; sådane
dro ftöen^af mara wanl.ga Sades siag cu.r Cere-
alia. ©rdefron fom hysa en sot, Mjöla, ig fdrna,
Otti?, Hirs, Mays, Bohwete, Arter, Bönor, Po-
tatoes, och alla rvdxters f6ta rötter.

C Anmärk
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Anmärkning i. Igenom den förfarna G. 5. Stahlens

upmalia. Het oet. stit f-mt en 3/n.pfinz If Bernoulris. l_e
Ic_ortz, Wedels. Bcerhaves. Geofroys, 31)0rt5, famt Maouns,
Walierii od) ..-.idra Chemiflers fortsatte rön och eftercatrcka,
få år wdl Zvmotechnien nu mera bditre uparoetad an for,
ut; docl; å emåc ann» mxket at rtptacka i denne Del af Che-
Kiien. Såfom Principer od; Axiomer er.äiuia. dock > den-
na wettensiap med fdfecl;et:

i:mo 2lt ingen kropp kan undergå gjästnug som ic-
ke syubarr innehåller watn, olja, salt och någon jord.

2:do Desia ämnen böra wara med hwarannan blan-
dade i en wist determinerad proportion.

3:tio Skola de ej wara för hart eller löst med hwar-
«nnau sammanhäftade.

4_to Fordras tilgang af en determinerad proportion
luft och wärma, hwilka såsom agerande medel upwäcka
och underhålla en inwartes rörelse emellan Rropparnas
particlar, förutan hwilken ingen gjastiing kan upkomma.

Od) fot» hos kroppar, hw l?a underställas gfåfning, än
kan finnas brist i anfeeoDt til bestäads delarncs l^:o i. famt
Deras tiibörliaa blmd-ni^g och sammanfattning N:o 2. N:o z.
än ock i förha lande tl de agerande medel >?:o 4. än ock i
anseende ti! dem aflefamnianS; få bör ock i påseende af en el-
ler annan af dcst,' f.irst ldte omständigheter, medel toibtagie, ån
al affFilja och bc>rrtag,r de åinncn, s.im igenom en oläm>
pelig troppens bestånds delars blandning och samman-
jamung l,'no a gj>>s.!Ul.g,'a, an ock al undcrbåUa de ageran-
d^ m.dlen? N:o 4. jiatkatc rörelse, eller ock ac nllättga nä-
f^'t s..da!ic, so,» i!lii?a k^il wäffa däde pä De gjäfanoe tror-

p^rr.as
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varnrs b-ss^nds bel.-.r od; d.r.w famuiiutftlining, fom ock pä
pi agerande tuedle:'.

Anmärkning 2. At borttaga det som hindrar kröp*
parnas gjästting, sierda/tar mnr tftef ivjxDc ourffViDigoxx, ,^s n
ti gtcutntlg dumad krorw, a-cttrgeu .f.fiiicr de» forliga eller
oljaf.mr oden nf ds' beså d 3delar, om .tåg.u.era ef dem
med Disproportion eller öfwerftö.'' hmdrar gjaln^rge!'; , f.oen
fom ock den tvxnaJng.i Delen igenom tr foftuug kan afortfvas,
om den med sin myckenhet war.ar på de forendmde beiiånds
delarues alt for ring' f-nun nd^rrirg. Til rattande och jdm-
fande ef de syrliga bestå ds dcl,'ri.. af Liqueurer fom siola
o/åfu, så bru°as ttlf.tstr ef Potaffr eller annat Lut > S>alt.
A' musten åter för mycket oljaftig få t.lofe. foran.

De agerande medlen N:o 4. funna ock underhjclpas i
rérelfe igenom medel som warta på luften eller wdrmcm. få,
fem, at upwdcka och ö?a en nödig grad mdrma, fä fastas
något hett jdrn,stycke i gidsnirg.u, dir ti'blant>aé ock något
■litet af osidfr f IP, hwar, itåroi, ertervefcence och inwdrtes
rörelse UDfommer, samt tillifa någon luft genereras, eller åtmn-
store af g^åfningé ämnets inre felar utdrifmas at med stu Ela-
Nisia wärfan åstadkomma en större inwdrtcs rörelse dn fåV
fom förut.

Anmdtfning 3. Gjäst; fallas du som wid gidsningar
findage., at wärka badc på de gjäsandc kroppames be-
stands delar, deras sammansättning, som ock på siufwa
de agerande medlen. All gjdst dr ättlingen Naturell, som
bestar af froppar, hwilfa af luftens od; wdrmaus åtkomst,
et allenast lätt as stg stelf snart g dsa, utan _ef i sall de tilräc
digen tiibiauba., bringa te dfwen til gjdsumg audr.t froppar

med stg.

C 2 Artifi-
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Artinciel gjdst falla, åter det, tå konsten efterapar Na-

turen od; af giäsande dmtien. bestånds delar, Kto i. igenom
deras behöriga sammanblandning od; sammansättning No 2.

och n.o 3. breder froppar, fom möfwa lika wdrfan fom na-
turel gjdst.

Til Naturel gjäst höra, Min, Mnst, Honung, Eäcker-
saft, söta bar-safter m. m. Som Artificiela termenter, få
g.öra gagn, när De tilrackeligen tllblandas, alla Bränwins
ämnen fot» aro nämDe i 2-dra slussen, hrcawiD Dock Win-
Dräggc», wmsten, som ock manlig Ol'gjäst eller ock gjästblan-
dad Dränk äro de starkajle fermenter. Nar ef tileål,g åt på
fcefjc stags fermenter, sä bercdcs god stark artificiel gjäst tll
nödigt bchcf rå annat fått. i:rao Af god wört, hwaruti
I)iri'p.é halst hvete eller Näg-mjol få länge Den år warm i
en kittel pä elDen, lå at Deraf blisoer ftm en tjock wölling. Se-
dan Detta kallnat, läage) gjäst Deruti et sieDblaD til hwarfe
Vnnna wott, Dcc röres wö.l om och man lätcr Det gjäsa til Detz
det börjar fatta sig ät bot»; feoan fotte* Det på rena käril,
samt wäl lilfprundas. <2öörtc« bör mara sä stark, at af en bals
Tunna Ma!t tago> endast 30 k.nnior wört i>). 2:do Swa«
gare gjåst; haml tages en half Tunna Malt, hmaraf bryg-
ges tio kannor loort. Hrar^a lagges et hälft ffälpu.iD hum*
la, och när det ännu är något hetc, blandas härtil i flcp farß
gast/ hwaruti wispas 5 kappor Nägmjöl, fom wäl »mröres;
ftdan staucs dtt i wannt rum til lindrig gfÄfnmg, od) när det
börjar lägg; sig pä botn, sä tunnas bet. Hwar gång häraf
laaes, rörer man wäl up grttmlet ifta» bofn (b). fxv& £an
gjäst i hast ockgöras, om man tager 2 kappor Rågmjöl, en
lnlf kappa Malt fint siktat och hopdlmidadt, som tilfyftas med
kalt .ram. Sedan sias dcrrä hett watn, första gängen 2 kan-
ror, 2:dra refån 3 kaanor, sedan 4 kannor, och sist s kärnor
hett watn,hwarps altfa:!'.mans står c» timma och fömar. (Se-
dcul lokas allslNilnans np ccl> nar Det bliftoit ljumt, tilblandas

litet
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litet humla med et hals stop god fdrsi gjdst, hwarefter sedan aiu
fammanö wdl tlltapf, förwaras fil förefcdlande bchof (^.

Anmärkningen 4. Som i Södra delen af Europa,
masta delen Bränwin tilwärkas af Min, och i America af
Såcker-sasten; od; bc^c Vranwins damen dro mycket -piri-
tueufe,fatnt funna utan tilsats as gjdst bringas i Fermentation
af stg sielf; Så ar tydeligt os sig siXtf, c.t Brdnwin bos dem
fan tilmärfa. med mindre omak och större förmån dn ho. otz.
I Allén, hwarest Brdmviuet tilredeS af Otti- med Hdstmjölf,
siulle Brdnwinet sälla- nog dyrt och kostsamt, om det i detzcliånöer; siulle nyttjas få rent od; reÄificerat, som hos o§. I
Norra delen af l-uropen famt dfwen bo. ost grundar sig all
Brdnwins brdnnittg hilfwtidsakeltgen på ©dö; af hwilfa dock
efter fårsiilö besiaffenh.t, det ena Sades stagec gifwet mera et
Spiritueuf. dmne"dn bet andra. Nar efter det allmänna wärds-
lösa Brdnwins tiltvdrfuiug. fdtfet, 4 f.ppor siridt Kont gif-
wer 3 Stop Brdnwin och 4 kappor Råg 4 (stop, så kan al*
tib af lika mycket cf)tvele 5 Sop Brdnwin erhållet..

<XX> Af Rongl. Stor TXitanniss.. samt Chnrfnrstliga 3.rautfB.
t-cigif.a och t_.un.ln.rgif.rt Landt-bruks Bo.i.tet^>i_ mjtältc. i 14 si.
df l._.n,vc_'sia Magazintt ti! I^-.inie Sraflit i ont dasta sättet at 8-...
gjast; Samt fi.uicö i de sä kallade Nachrichten von 'Vorbesserung der
Land Wirthschaft, som samma So.i.tct ut<jifi»a- p^^. 5-5. detta"axsi
beredning, fatt besirifwlt. <b) Ut'.dcm.ttdfcn om tilmasiuing och Bra»-
-i»in. mäsii.ilig tryckt i Upfala 17X pag. s'. s^-) F. '1- Groths desirif-llitig pä et nytt fördelaktigt fatt at brygga och .ra»!.». pag. 12.

§-5.

23r«mvms tilwärkningen ef Säd, om ben behörlgcn
grarsias, och matt n-ie. rtvmär stnhet attsir alla de många
derw.d forcsallande göremål/ så följer i gritnd af C^cmisin
principer, ,<t öcrivtd instämma och inträffa 11 särsfilra o-
perationer. f.uiit i f6l,anbc ordning:

C itrnoGer-
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i,o Germinatio,
2:0 Pulverilatio,
3:0 Maceratio,
4:0 Infufio,
5:0 Trituratio,
6:0 Digeilio,
7:0 Fermentatio Spirituofa.
8:0 DecoNio,
9:0 Dephlegmatio,
10:0 Deflillatio,
11:0 Reclificatio.

2(nmdrfning 1. S)en första Chemisto Operation,
som Sdden sial undergå wid Brditwms brdntuugeu, dr ger-
minatio eller detz mdltning. I allmånhet brdiuie. nu Brdu*
min af orndlfad Sdd: Men Deraf händer både i fölgd of Theorie
och forfurenhct, at af Sdden icke fås på låugt när så mycket
Brdnwin fom wederbotdei Brdnwmets bestånds delar dro en
fttt Vegetabilijf Eflentiel olja, VeZetabilisi fyra od; watn §.
2. Ndr utan mdltning Sädens mjbiaftiga fjdrua upbl-mbatf
med watn och fofas, fåé deraffoga annat, -ån et mucilagi-
neuft segt dmne; hdrutt sinnes wdl redan dc§a förommdita
Brdnwinets bestånds delar: Men fom de ännu icke dro nog
attenuerade eller med hmaranbra förenade, få dr Sädens
mdltning nöd g, då under (_såbc_ f örnens grodd, det (cga nå*
fendet definieras och Sädens fetma med den fyrliga delen
förenas, ttl en fuHfomlig sötma, fom med watn fan uplcfa..
*2öit> (Sädens mäXlntng til Bränwin, dr nödigt at i aft taga
i:mo at (Säden ej drifwes til mocken grodd, luviltet dfwen
g m.ntigeit sijer då Sdden i regn år, utgror i Sades stackar-
ne, od; derigenom något förlorar af (In styrka. När Säden
MM bltfwer tujölkig wid riMmngen och den . fnmfar fötaktig,

fljöt



23
gjör det tilfyllest, famt har da af kornels 3 a 4 grodd pfgg.w,
i högst 2 piggar framkommit t Men på hvete och H.tfe.r sim
eudait hasva en grodd, dr ikq, af, cå uåxt litet af arodd
piggen f>-_.t_.st._cktt. 2-.do At Sddetr ej kommer t o.Xmu gro<
ning, htv uigetiom nmcken s.ikuad poje.. af- Sädens lirjrka: der-
fore dr ock bmpdiga)., S^ö.sdd mältac- ettss.lr föc sig, o.h
i far den strida och färufulla Säden. (gammal Sao eller o-
mogen, bör ock ej l)opblx.drs ,ned deu wm är frist, itoji wu-
jreii ocht

mäntcgctt. ztio Bor rtog.r akta? wtd Bräumtii. si-
dens mdttrung at den icke får »dgotr fprn.ö; od) dr detta lift
förefommit igenom Maltets tidiga t.r.iurg. Ju iåi;g ammace
mältnii-gen siicr under lagern tvdta od; marina, dej. ttiera g!f-
mer den 'i!ade Sadctr Bräumm. På detta jdtt fan igenoai
Gcrnrination aitve» Böner, Zlrter, Lurs, Bo<hwere, Nöt-
ter, Lic^od; Haarp ftö, famt utrensat G<ä3,frö af rå:el arter,
lostö, Ängs grön, eriug, och starr arta*, famt andra gra. stag
beredas, at bliswa tsm.ga Bräiuritie ämnen.

Ilnmdrfningen 2. Pulverifatio. D^tfo dr en Chemi-
co-Mechanijf Operation; som angår Sades målning; til
Mlöl, hwarigenom den dcias i mindre delar, så at wid Sades
mustens uolöfniug, Menftrua Chemica fnnn.r tvdt'"a Dej. båt»
(re på Sade. dmtret. Bcätttvitis tabett males finare dn til
Brygd: men grofte ärr ti! Bröd ning; Om det mättade f.,-
-des mjölet rågen tid för or gen, förwaras Hoplagt, giswer
det mera Bräuwtn du om du straxt nyttja..

Anmärknmrt, 3. Maceratio. Härmed förstås Brdn-
tviim änrners tilssftning; htvarXgenom med någon tilsatö af
watn, Srden tiparjtt^rö och dctz sXns re delar beredas ti! ett
närmare uplöfuit.g. Härmid sörefalla sicra gran.aga olnsiåri-
djnhttcr at i art xga, e>!tr Bcdatv uZ tiliväcktmnen sial lucf-ig.
i:mo ?!t i Bxn m..s hitlet btb.'h.-°!les bäde d-å, som ock wid
Bränwin. dmne.. tilrnäsining od; gtdsnit-g. en idnnt ljum

(Bota'
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Sommar wartrr.i. 2:do Af .je.r'.g-t watn nystas. wtD Sä-
den, syftning och inmä^.m.g <2.Batu, hwarmed Ärter, Bö-
nor och all siags Srtd frnckf, icke mo!a sig eller ftrnna kokas
famt watn, brottet efter kokningen lam.tar pä botn af kjXirtllet
et jordaftigt sediment, dfvett fom alla fyrltgi eller IXliiicra!
watn, de dro wid BrämriK-s ttlwark.m.geit cldeles otjetdga at
lnMja; då deremof Snö»och Nx.uxvatn; matn u. ström?
mar och stöar, fom wdl uolö'ä så..'or od; (tvål, famt hmitFa
efter kokningen ej wisa spår af et jordaktigt sediment, hdlst
hdrt-l böra utrvdlsr.. 3:tio Ligger mycken magt deruprå at
fänletr, fom nyttja. wid Bräuwatö ämnet, tilrcdning, hållas
wdl rena. Sker beffaicfe; ja hindras ofta en ttlbörlig gjdl-
uing, eller far Bränwtuet en mycket oangenäm fmck; hwilket
dfwen of Gmelin avföres såsom en orsak til I<alm_tci_.crne.
siittfande och illa luftande Brdnwin. Brdnwins fjärten, hwar-
uti injyftning od; ttlmdsining sijcr, böra i fynncrhet frias, föc
fyra; hwarföre det dr nödigt, om farten dro gamla, at med
något ftvagt Lutaktigt hett watn de först twdttas: sedan stol-
jas de med rent watn, samt sinfeligen töfaö inuti med brdndt
Enris. <2Bil man, efter twdftningen med Asilut, bränna något
fmaftvel i kärlet, od; tdcku det öftver, bliftver bet ock rent och
friat ifrån sttnfande ångor; dftven fom detta siler, i fal! efter
kärlets rökning, man flår deruti et qwarter mer eller mindre
starkt Bränwin, fom i hast (ndlt meö en ren wisia. stan.es
och stzöljes omkring botn och laggsdtet up ti. bräbbanre, hnax*
pa en itcinb papperslapp stickes ned i kärlet, få at Bfämvinct
itände, od; brinner.

Anmärkningen 4. W^d Brdnwins ämnets tiiMning
bör man undvika hwad msj.i<g( dr, af endast nyttja euah.mda
siags Säö: fainmanfdtteé 223 (lag, så unbcrtj.clpa be hwar-
andra til få mocket fuflfotnligare uplöfning od) gjäsning. Om
alla (Sades artcrni dw något mättade, så får mxr der masta
Bränwtuet: Men fom i synnerhet i Staderna u.csl.ultgen ofta

faller
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faller axhtti. dryg och kostsxn, sii Fan man ock något nar .om»
ma rtl satitma attdautal, om häist eu tvth del maltad S'dd
blandas til den omditadc: ju större uigåi.g nuut dock har pd
mdltad Säd 1 BrdnwuiL dmt.ets ...slutlig, och trlmäsinlirg detz
fördelaktigare dr det. I neder Saxen, 1 |im»er-f;ct t Nord>
hauseu och C.'wedUnbrwg, bw^.rest den stö. sta Brdnwin.
bränning i hela iosilanD möftrxs, få ar ofta i en Stab
300,000 stheffel Säd dertd ur-gar, (a) där påstår man stg
utrönt, at bästa Sades blm.drttf.geu til Brdnwins dmuet dr
ben, at matr tager ttl 2 delar £nrete, i^ del omättad råg,
il del Råg malt, r-Z det Korn, rz korn malt. (ö) _Sötö de
bättre Brdttw ner i Swertge o!dr man ock horb anda tit en
del Råg, i del Korn matt, T, k. Groot förestår ttl en hals
tunna god omdltad Sdd 4 kappor Malt, och (åledes bnbbeit
nura as Malt tilsatsm, dn förut wanlgt wartt. (c) $(t korn
til hälften med Limrs upblandat, jemre |. del Ko n malt af*
wen giftver godt Brdnwin., det har man t Awedllugburg
försökt, (i/) <$8.l ma» weta och noftja anledning til flcre siags
proportioner af Sades blandning til Brdnwins ämne, må
man hdrom jämföra Grodans Tabeller, i hniilfa tit wid pa§
300 siifa Sddes blandningar dro anförda, (^) Ibland att»
dra, wil turin endast ännu nämna följande; Säsom, en del
Korn malt, 2 delar Råg malt, 2 delar Råg, 4 Mat Hwe«
te; du ock en del Korn matt, 2 delar Råg malt, 2 delar
Korn , en del Hwete; eller ock en del Korn Malt en del Råg
Malt, fcr delat; Kont. As detza Sades btatibturigw fan man
efter omständigheterna nyttta t-I Brdnwins dmne den samman-
fattning, bwarpå man har lättaste filgång. Brdnwins äm-
netetilfystmngiferpåöetfdtfet, at mjöl af flera siags Säte. ar-
ter, fom fagt dr, hopblandas tort, od; läggas i et kar på ena
sidan, hwarra fpfta. efter hand med fatt watn, at öet af Sid
hopblandade Brdnwins ämnet btifwer som en los deg. Gro-
pet af i Tunna Sdd; od; 4 kappor fflalt, fordrar wid pag
24 Kannor w«tn til fi;ftning. Kalt, t.«got hötdsiagit watn dr

D högst
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|)ögf. angelagif At bruka til Brdnwins dnurcfs fystning, emt-
.au af hett watn, gröpet bltswcr bränt, och få siutit af M-
filörig ttlrdcrcttgcu tåler lösa sig (_/>

2lnm/rk'.nnl 5. Infufio,, mmdffuing-, wdrkstdlles bå,
trär på den hopblandade od; til^yftade Säden ftere. gångor gju-
tes uifofat bett watn, at i det möjeltgaste uptöfa all must af
Bratlwins ämnet» Ni torr Sdd fordrar wtd detta filfdlle me-
ra watn du den som dr rå eller otorkad. I en Brygg fettet up,
fokas ftaxt efter syftntugen par i tunn San- watn; har lil-
(yfmingen besad. af en Tunna Råg, 6- kappor Malt; ©<f
gjuteö af M heta watnet i trut Gå oftver den ft.ftafce Sä-
den eller gröpet i fatet, under det man ständigt rör och blcm,
dar, hop dt med mdsi rodret. Fordn bet fofande heta mat»
net tage. ifrän fittct.u, så siar man nltiv en kanna falt watn
deriblaud, at fof: mgeu något må afstadna, och tvafneté het,
fa litet mmffas, fordn det flås på gröpet. På det fattet fort,
far matt hwar -I- dels timma at ösa en i Tun Sä fåöcmt
litet af.ylt hett watn uppå gröpet under ständig omrörning
med rodret, til dess wid patz 8i tuns fåar bett watn blifwie
under irritäsiniiTgen påsiagit och tilbtanDat. Wil man anställa
Bränwin. ämnets inmäffuing i en annan proportion, sä at
dertil endast t.ge. i Tunna god Sdd od; 4 fappor Malt ffc
f-iic. en kattes med Zo faunor watn, hwaraf ndr det npfofat,
öses på öctta sppaDe Brdnwins gröpet 10 kannor, hwarpä>
cutfamman.- med rodret wdl arbetas och omrör... Sedan
titspädes i kattet-. 10 faunor kalt watn och ndr det med det
förra upf.fal, öf.e och blandas deraf äter 10 faunor til iix*

d.mnge.., hwarmed fo.ts.res 8 gångor; emellan hwarje gäng
endast j'å mycken tIU uppchåtl jvid pusi, ar watnet hunnit
npkoka, famt at således fil förendmde Brdnwins grope af 19
kappor Sdö, wtd iirmöffn.t.ger. eller Infufron tilblant>aé 80

annor watn (F). SBantet fom hämnd brukas, bör wara
i.Rt od; godl, såsom miö infyftmnge» amuaxtt dr, famt stol

du
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.det mera fo.he.f ofat> .od; blandas til groxt siuicf dn nit)
-början cf tnmastntirgeu. I s.ll dswe... efierlaci.tr fxwarss
■tå) den., emot stntet uylijas wrö inmäsFairgea, är det ock en
försiktig.huslMntng, igenom Branwixt r-ågor öEc_.

simnarfiting: 6. '-fQit Vrxuwins ämnets Infusion,
■eller inmäffning, 'å kan ttl ©Xlbctis bch-cwng cdiid stje na-
g.->r con..nnxtiQn eller sirmm.u!bl,.!!dtrtrg ef tvä.ttcrs saftfnllasrucktcr, fpM.tige rötter, allch.Nlda siag.t bär arter, Potatoes,
ntjöl af Ä-.-ier och Bönor famt andra dntika dm....!, hwt.ra
"efter be i ". 4. anförde Zya.otechi.iffc principer ktnxa rn-
dergå en Spiritueufe grästting. I Sw-nsiXr Inrikes Tidnir-
geu för detta år N.o 9-. dr ock af 'IX r^. Groot l.aurtrad en
ttpg ft huru af hälften Cad och hätften fruckt 'Brdnwin fan
brännas, famt har dftve.l Fransia I_i^ieurussen Man rbi.i-
bert r detca åt. S)ag!igt allehanda N:o 2§i beh.-gat kungö-
ra Allmänheten, såsom et stmne.l gt ft:ut), at han af en Tun-
na Potatoes, V^önbdr, £..bdt\, och Stenbär, utan inbland,
ning af Sdd kan tilwarka 10 lamtor Brdnwin.. Hw,td det*
tar

angår, bör sådant få mncket rtlirrdre anse* fXr något uudcr-
wdrck, fom i X^morecln.ien for detta wcrrit bekaur at af des-sa ämnen, fan och bör fås Vrämviu. Men et det utan all
lilsals af @dö kan ffje, med få stor förm-on som Philibert
anfört, derom hrr man orsaf at tivifla. Innehåller Phili-
be.r.B upgtft et af nysittämde ämnen ttl ett Tunna af hwar-
dera och således 4 Tunnor ti!(ammans fan fa. 10 kannor
Brdnwin, få belöper sig har of endast _.^ f nrna för h-varje
Tunna fruckt, wtd en flik Brdnwins tilwäckntng, hwilfet i
synnerhet i Sladerua där W^dcn dr dyr, föga lönar kostnad
od; möda. Ar -äter des' påstående ert af siimnnlirbtandad Pota-
toes, 3Tönbär,

e
E^bdr och Sm.bir til et <Smenfff Tunne

nått. fan brännas io fannox Brdnwin; fa mebgifwe. ock
ett någon Bpiricu.us-I^iczeur ttl (flos.li mängd af et slikt B»'än«
wins gröpe torde kunna erhållas : men det dr då icfe i.ågot .

D 2- vått
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rart Bränwin, man består mdst odi endast af förenämbe wap-
ter. Oiea Edeatialia. "3.t)ttiac Philibert dock härjämte wtdsm 8rd,.wi..5 tilrcdiimg, ofwerfiodlg Olgjdst od; WiNdlaitf
kan nål deraf btif.oa Brän.viu.

At allmänheten,, nnpcr namn af hemligheter icke matte le«
das bakom livset om råna bestaffenlmen baraf, som ock den
loara underrättad i hivad mon andning af frnckter, Bar-
ätter, Potatecs, Uner od) st ka ämnen kanna gifwa och oka
Bränmmct, wid Bränwins brämiårier, få mil man anmärka
följande omständigheter: i:mo är at i ackttaga, at Frnckter
och Bärarter som nyttjas i tilblandning, böra naara rätt wäl
mogna; hwarföre ock Rön-och Orel-bar sent om Hösten här-
til famlas, famt något torkas, föran de brukas; Aplen fom
äro mycket fura, läggas i hög at blifwa något anstilckne od)
fötna, innan :de fönderkrostas til inmäffning. 2;do Aplen,
häggbar, Sten-eNer Starkebär, fom ock Enbär famt Krus-
eller Slickel, bar, krokas först wäl fonder med kärnor och
annat, famt fedan tllfyftas mcb Ijnmt watn od> med hetare
watn inmass,!s til sint under ständig omrörning med mäfk ro-
dret; härpå stä^ detta ti! Bränwins ämnet, nan föregångeir
gjafalng; fedan man dock igenom tilmastning och fllning afstilt
mu!leil af dem, eller och blandas altfammans til Bränwins
gröpet, forän de.l fluteliga watn påösningen stier och arbeta*
sedan tilsamman. 3:tio Potatces kokas något först at rötter»
na mjukna och sedan fonDerstampa* de, ätwen fom Bärarfer
och annan ftnckt, at De wäl safta sig; derpå stås, pä dem nå-
got kalt watn och länn.'is de sedan at stå och mosa sig 6 2

8 timnars tid: härpå tilblandas under ständig omrörntng fyett
»Bt.it. At inre utdraga musten af dessa frnckter, od) när
tilmäjkliingen tålcDee» sticdt, står Detta gröpct at fstM 2 tim*
m-rs tid; hwarpå man tager af de§a fruckters tilmastning,
afssildt nåpt, hwarnti na? det blifmit Sommar ljnmt, låg-
ges gjäst; och när detta börjat gjäsa, blandas det tilsmmare

Nil>
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meb det förra, samt fedan blandas att amman. ihop med det
öfrtga Brdnwins dmnef. under det, at det (amma dr i gjcrs-
ning. 4tto Ärter, böner, liné od) dyika ämnen, som efter
sijedd mdltning, brukas låfom titiatser ivi. Brdnwins brän-
ning, böra ttfatedes särsittt (nftas, titmasias cd) bringas t,t
gåfnurg, föräu de i det öfnge Sades Bränwiits dmuet inblan*
daet Men de fruckter som >>-<> 2 dro ndmde, cd; hwilka af
fig sielf lätt gjäfn, funna med formen, uran föregången gjäs-
ning. strart med Brdnwins dnzner nlindirXi?. s:to Wtd alla
de§a (^onsermentationcr och mbta. bniitg ctf sruckt, wtd brcr-
mins brdunerier, fordras någon större ttlfatS af gjdst, dn 5ä
endast af ©dö Brdnwin ttlivdrka..

2fnmdrfmnty 7. Trituratio; Denna dlhen.ieo rne-
chanisia Uperatiun inträffar, under Brdnwins ämnets in-
mdffning, och består deruri at under det beta watncts paöfan-
de wid inmdsiningcn, Btdnwins gröpet wdl arbetas tilfamman
med Måsirodret och ständigt omröres at det biistver ttptost och
inga fltmpar timitt märkes. At met) Måsirodret denne tritu-
ration och fammanrörning, ma funna sije få mocket fuflrom*
ligare, fet bor inmdsinings faret wara lagom stort od; icke för
högt, famt at det arbetas tilfamman* med flera Masiroder pä
en gång, 06) det ständigt i 1^ til 2 timmars tid. Under hela
inmdsiuingen och än något tterefrer nyttjar man manliga Masi-
roder, samt dfwen ef bwilfet på bladet är försdt med en hop
runda ha! af en tums Diameter, <e Figuren z, (a at brdn-
wlns gröpet åfwen tifasötn något filtreras och silas wid om*
rörningen igenom roddblader, hwarigenom Brdnwins ämnet
(å mycket bättre, warder summan arbetat. "rTJoga bör harwid
ttlses, at af Brdnwins giocet i botn laggarue af Mdsikaret,
ej näcrot far satta fig od) lämnas ber qwar oblandat, <3cfn,
at Brdnwins ämnet bttfwit wdl samman arbetat, dr det, at
rodret sår stwa bläsor od) spectlar af stg, ndr dermeb omrö-
res; at tilmdsiningen smakar söt som w&xt, och af &en;;tit

D Z färgen
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färgen ar uago! hwit od) mtötca.tlcx Mcm dr den mycket brtm,
(å har hett watn blifwtt for tätt paspädt, t)roaxaf gröpet blif,
wer brciNdt od; nästan euplöj.igi.

2lumärkmug 8, 'Digeftio. Sedan Brdnwins dmnet
pä förctrdiude lätt blifauf. ntrebf, od; sdden dr ef ten srvrka at
et fttsit dgg wdl bcrttti fiytcr, ja lämnas det hölgt od; orört
i 2 a z timmar, alt efter årsens tid od; wdrmau i Brdndti-
fcf, at ställas i lindeg wdrma, hmarigmom itågon mwarres
rörelse och ut) foreniiig af de sm.t_.aMxr.a..e dmncn i Brdn-
wins gröpet iinbcrhjclpes ochxrstadkommes, famt iåledeö mv*
sten af Sdden du mera uptöfcs, försotmas od) beredes ti! en,
fpiritneute gtdsning; tetta kallas B X.wins dmn-tS digeftion.
Under hela denna ttden, fom ock wid t.-mdsit.tngen sår hettan
dock ti wara starkare, än at ur.-.n wäl fan tila sticka bauö.u
i Brdn-.vins bllmdnmgen. £>u" Brdnwins ämnet behörtgen
bllf"ut .ilredt, få märkes under diZeirXion, större och mindre
fmå bläsor öfwerst af Brdnwins blandningen, hwilfen dr en
början af detz mwärre* roretfe fil gäfckng, od; hwilfen igenom
titfats af gjdst widare bör ut.dct-hict.-c...

sa) Sfihr&bers >Nene samlungei. Von der kumcral ■ Wisicnschast Z:teteilj p-F. 130. (b) Bergs-Radct Jufti ncue warhcircn 4. f. Tfyck.
z?uF. 457. (c) f. F. <3.oot.,bestrisml.g at bränna och dryyga pZz. 13.
<X_) _lliKi Oeconoin, schristen 1. V. pag. 39, se) Joli. Augnft grotian.
knnst, brairtwcin ,_u brcnnen, p<,^. 1. i. 3. 4 til 16. s/) Unberrnttelfe
om cilmäsinmg. och föminvvtté bränning. pag. 3. §- 4. (Z^> Grotli
pag- i.»

§" 6.

Bränwius ämnets gjäsinng eller ferroéntatkm. Der-
wid förefalla fierc omständigheter at i afrtaga, nppå Hmilfa
mycket beror en större eller mindre Brämoiits ajkastninZ.

Aumäok-
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Antndrkinng. I. ®;'dsteu. tilfaii i rdtfm t'^ o^ f! *>**hötig myckenhet, det dr ibland del angelägnaste. f. .l.^.seiot.

får Brdnwins blandningen icke stå éfwer 2 högftx tf.>il!.ar,
emedan den annars kunde furua. När den dr för 'xnm et,
ler full, fan g.ästen icke med förmon inblandas. Wtd ntri,
fe. brdunerter ptär man utröna detta på det fdffef, ett man
sticker handen cuwa tit armbogen i Brdnwins btaudnmgen, rör
fcermet» ifrån botn upät, och i fall man då utan någon fmärt,
fam känning af hetta, fan hålla hand i brdnwms ämnet, til bes
man räk.xt til _>e etter 60, an|'e_ wdrmen för gjdst iitfaffcrt
wara lagom. Dryper man af ef briturande ljus några dröp,
var talg i Bräntvin. blandningen, och de då litet stelna, drhet ock ef fdkert tecken, at den dr lagom warm, för gäst infdt»
ningen, famt f.vaxav detta emot 26 å 27 Zraäer. nåxma/pä Swdnsta Thermametern.

Anmärkning 2. Hwad staas gjåst medförmon fan bru-
fa., och Huru den dfiven artificrelt titredes, derom dr §. 4.Slnmdckn. 3 anfört. Af gammal gjåst tages mera än ef fdrst',
dfwen fom denne under större wdrma tilsätfa. an den sedna-
te. Efter 2, 3 högst 4 timmars tid bör gjdsningen wisci fig,
©m annars gjdsten marit dngelig och föröfrtgt ordenretigt til,
gådf. Gjdsningen tilrei... (ålunda, at man tager 4 a 5 fan,
lwr af titmdstningen, efter (lutad digeition §. 5. anmårln. 8.
«ch (Tår bermt, tit en i Tunnas btotidiiin , i Stop fdcsi giast
eller 1 (_srop ef den fwagarc Hreifjeleia, npblandad med vax
kannor tunn branf, hwiifa attsamnraus ldgges i en Så,
med mera titökntng af Brämvins dmuet, ur btannings taret,
at det bttfwer Sonmrar tjttmt, eller som Spenwarm m.ötk;
derpå öfwerl.ötjcs Säett en stund, ech ndr gjäsien dcrtui bor,
jat gjäfa; få afkot.s Btänwins blandningen i Mäsckaret med
katt watn, at det röier den Zrcrä af tvärnia, sotu Aumdrkn.
1. nys fugt dr; och derpå ut\lås den urfriffade gjdsten i\v fä,
en i karet, blandas och arbetas wdl om med Maffrodret och

ddref,
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därefter-'.fwe.yot.c^ karet; men ej alt för tät^ och lämnas få,
lunda, orört til dcst man simter at giätuuigeu ».poöct och lagt
stg vi botn.

Aiimdr.uiutt, 3. slt i bränning, huset under mngen,
utr-derhålles en jämn lag.m wätma, dr ocf högti nödigt; ty
hindras gtä.iiwgm af ljöld, så betages gidsten trast at gtala,
hw.,rföre det sedan röjer sig under Branwus brm, nge_i,
hwaraf Pannan (prutar ed; mycket Branwa. sörlorar; Af
mycken wdrma förordsakas, at meö Brämviué dmt... i hast
påt_pnöas, ifrån en Fpirit_te.,se gjäs.tng til en fyrbg. I fall
man utreder större Brdnwins blandning, än som man hinner
med pannan afbrduna, uptom ner åuiMu ett d.an (faöelig sur-
nad. Bdgge dcste set b<oås gementigen wid Brånrvinö til*
wärfningen t §inlanD/ famt dro de iDland annat ordsaken, at
af Sdden hdrstddes allmogen ofta får rätt litet Bränwin.
Den af mycken wdrma påffyndade hastiga Brdnwit s gjdf-
ningen Mid Clßinmust i Södra oner, werkar dfwen c-t af it
starkaste och finaste Winer det masta -piritueufe afssiljes och
förfiyger under en fådan gjäfning för dn igenom deftillation,
de flyktiga ångorna af dem funna famlas. Således är' det en
kunnig faf, cit Lourgonäe och Champagne Wi". Spatfft
<2£in,Canarifft, Cypriffc Mulcate,St.Peres , XFokaijer ochUn-
gerjft 2Bm, gifwa mycket mindre Brdnwm, dn allmanna
Franjfa Winer, ifrån Provence, Languedoc, Orleanz,
Blois, <.ogn__, och Anckajer SHJinerne (^).

(a) Dejean, Deftillateurs z.< Paris, grundliche. abhandlung Von
deftilliren pag. 83-.

§.^.

brdnwins bränningen; hdrtil . fordras den QKemi^e
Operation fom bar namn af Deco&io eller Mdffbrdnuirigen,

och
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tjch förefaller häcwid fiere omstdndtghcler, hi.i.fd ana for.ra
en s'ggran färffilt upmdtfstunhct. ,

2iit!uåickmncten i. När lt...ärkni..g.u icke dr ftr stor,
pldr Brdnwins ämnet efter 4S1 ttmmar jcdau det b fivit in
ft.ftadt, luttna brdtretaö i Pannan; men (om cscr sierce eller
mindre wärma eller gjdst tilfaW detta dock mpefet sittter sig
i tiden, så dr sdlrast, al hdruti rätta stg ester f_'janöe teckn.
r.mo Om det gjäsattde siummet of.ren. i Brdmvtn. ämnet,
undif midrötanbct wXI fftljes af, och sielstva säden dcrttnder synes klar
och utan grummt 1. 2tdo Ac dci tar afen angenäm mtn.f».a : men
röjer stg en stark dtttke-syrnad, är blandningen stämd och gtfwer gan-
skaringa bränwm. Naget kan detta dechhjetra?, om mat! da bland.w
affa i det sttrabrämrit^ämttetxller lombdttreär, .odPctasiattl
hwar kannafom öses i Bräuwius cdnnan.3 fall man ej ti.tys.armera
på en gång dn som högst ined _. a 4Panifytluader fan afbrdttnas, och
gjästen ci föl' het infattc., sa fan man getuenltgei. uiidgå den?
na Brdnwins ämnets ffadcliX.a syrttad.

?l!rinårki!ingcn t2. För du man fyller Pannan med
Bränwin? dmner, bor bä.e Patme hatt, och pivocne, wäl
stölja-s rena och tilses om de tw.fwa fe!. Folier man Pannan
förut full mcö mom, röjer stg lätt om hon täter, i det några
fuktiga fläckar på Patmbotu eller sidorna då blfwa synliga,
i Mil ock ick. watnet droppctals ffttlle utsiyta tsän te st dd 1
ställen. Da lyl-fatet dr tomt, täppc. paupiporna iacn oet>
folies mcd wain; (å m..rkcs dfwen sirart om de bafna sått
fel. Wid rännans inranming ar at i df-taga, at det, mdst
bör stå lodrätt t muren, litet ct-dafr lutande åt ptpx.ta och
fylfatcf. Pannans stder ma tcke iiirmnå-, nt.-tt 1 det m.jel.<
gaste mata afsiitbe fa sor nödig luft och eldrum, sotu ocr at
cf murens hetta, rant.au ej må i förtid förbrännas. At ej
förtiga, det i brdnwins pannor, t.w;!l\r på a!!a sidor äro f^st,
m.-.rdx matr ci katt b behålla hwafkcu wid decactinn eller
deftillatioi-. en ef.er emrtdnbig&etcnifl cspasxd tvärm.r.

2rnmärkuiul 3. Wtd det br..m.tw. ämnet o^es t pannan
E är
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_r f)OiVMi-5d at mäliuingett h varje gång wdl röres upp och
öses först) panncx et si>!!are, an sa t ttl ctr god rwär hand,
etrr datt de katt h.itö.i, >n upröra, 'ätter brå nvins dm*
net i r.ott arbete och gjXsn.-g da pannan kof.r öfwer, som
gör tträagf tld-g förlust. Uudec de påföljande måsioränningar-
ne, fom längre tid gtdjt ut, can pannan fedan närmare och
mera fylla?. Skulle den sidst^ öfnga delen af indsiuingen blif»
wa för tjock, la ulspddes den med upkokat watn, och bör
man tilse, at pannan til det ringaste blifwer half full, eme,
dan det rinnors ci lönar mödan, uran masta styrkan blifwer
qwar. @..öatt pannan fom fagt år, blifwit fptd, antändes elden
af fobi eller torr wed, af den stmrt fommer i ning, famt
rores siändtgt något i pannan, iftåa det brdnwins dmnet bltst»
mit inlagt, in ti! des hatten påfätte_, af ej något af inmäff*
ningen ma siittc, stg på bom, och förorsaka widbrdnning.

2lmnärkuing. 4. Sa snart timin. dmnet i pannan
upkokar, s tttes hitteu på, beges eller fö.luteras wdl til, och'tiltdppe. något ungvhåiet för pannan; h.vilfet strapt igen öp-
naö, i fall pannan ej ffttlle rinna: Men titstutes om det rin-
ner för håfrigf. Hjelper ej tet, (a minsia. elden med det ett
de! glöd eller bratidar tagtö undan pannan. Medgifwer btlå*
geut):ten, af fotande rinnande mata far. införas i bränhufet
fom tit,och Myter i fylfatet, dr bet en stor förmon, i annat
fall föreses fylfatet med eit liten rdtma, en ttvdr hand under
pattpiporna, at det ösverfföDiga wartna natnet fan rinna af,
få ofta is e'ler fatt watn sia. i fylfatet. Under mästbränniu-
gen deeotckion, aktas at det icke rinnerjör fort eller fafta,
emedan mmr förlorar dfwen sä mt.cket brånwiu i förra fom fe*
nare fa'ier. Bäst dr, at underhåll med mätteltg eld, en jdmn
mil sträng, få at ingen duust ntröker tillika meö brdnwinetsr oiporne, samt at iviö pa§ et stop af en eller 1^ fanna ge-
nom 2-.ne »wor ntrinner om timan. Så länge någon (otma
närmes i för.rcnmet, bör det fä rinna: Men ndr det syrliga
fon.ucc, si.rl hatten str.trt ctf.ag.i_, och bränningen (Tutas.

Anmärk-
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Aiimär...in2 5. Orfarerne, (om wärra branwttrs dm-

netö >.lld>.'l^n_nu<,i, dro sit.Ng.x Man mil hrr anmärka de
hilftvutf te!ga>le. _:mo Om brd.nvtns dm et icke wdl em,
röres 1 paittan, föc .x t).uten pä^dttes; 2:do Om dx drtfives
liii-d salta eld, sä at lzocka grtim^ct far fåua sig på xixootu.
grtio Otu bränwtn'o giöpcr cgdsr eller for r,ng < i,i!pddc, ö'cs
i patinan. 4:ro _>.i. crdtuviu. blaifni get ci tned måsirodret
blisv.t wtl y.'i'it-b.-t,tr, man dr .Immig.. s:to 3_Sai torr och
mogeli (ad, - ldbcäini.r fr.arare än dm rå, 1 fatt den ».syftes
fail, ocl; _ tv.o t blaattitigea mun (p..rcä. 6ttc> Ttlsrftisbräuivttto ämnet i bönan med kokh-tt watn, frdmjXw der toid,
bränntng 7:rno 3.1; mit af rå. och fytimfct mjöl cör det
jamtna lx/o Nar ut-d^r tiimd^f .ungjen, lntitsrun, l.x.i_wtns
gröpet an a F_>.e., ätt åter söcmyckct itpyctr,!S. 9:110 I fall
wid ti!mo.siu!'-g-:n gröper 1 börtan för hastigt mycket utlpddes
med watn, for du det med mäsirodrct bliseit samman arbetat.
10:1110 I fil! pamau dr liten och det gar för låtrglamt med
mäsibränaiiigett, så at det som ttl sirtt kommer at brännas,
bltsvit förmvckct både ask, it ech utg,äst. Stt afhtelpa brdn-
wins atunets wtdbraurmg, ja dro fiert mer och mindre grttn,
dade upgifter bekanta. Ib'and de bättre ech idfre hjelpemedel,
dr det at i pannan för blanningens i-lesimbe, stås par stop
rent watn, som derrrti ställes i fefniiig,så at wid det brdnwins
dmnet påftjtle?, emot paunbotu fuincs något watn, ech at
pannan då med watenaftig imma och ånger dr upsld; hes
Cbinellire dr detta hjelpemedel antagit och ffal efter Qnie-
lins utsago, n.au dfwen i 3ib>erien brnfa det at förekomma
Brduwtncts widbränniug. Gör ma" en (ådan Meclianii.
tilstdllniiig i Brdnwins pannan, fem Figuren 1. utwisar, så
fm dn ined (r.r-« sdkerbet, all OEBedbräiiniug hindras. gmot
Pannbotn b e ställes då en trådkluts g i le som til ssapnad
dr convex, at den nål', pa(.ar sig til botn; derufi fdl.e_ et
si^ft te, fom går up genom Pannebröstet I. i och Pannhat-
ten d m anda til c ._. hwareft eftvan på hatten den fegas i

E 2 hand-
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handgrepet fd e t. Nar Pannan bliftvit fpfb med blun-
ning och hatten sitmt bröitet bitfmif fasifmetat, fä rörer man
em med handgcepet t, äfmanxi b>itteu, hwarigenom trådflut-
fen gikt Patmbotu mwetr otttrörcs och hindrar af ej nå-
got g'-oft grope fåc fä!ia sig wid botn och widbräuna. En
iifa säker, men mindre mödosam och konstig titjidllning wore
hdrwid ock den , i fall as fin ståt trä titredes od; sammai.bry-
tes ert fil eller Lakpå hwilfen 4a 5 dubbelt bredes ut öf-
wer heta P.mnbofn, och derpå sias matu, af tet står en tum
deröfwer. Sedan fytles Pannan på manligt fått til bränning,
då det under och i en sttf fit.uk »varande watnet emot Pann
bottl, hindrar tet tjocka Branwins gröpet wid fallande åt botn
och Ickt et watn bad, eller så fållat bnineurn Maria.-, före»
fommer at! widbrduning. Te fom på detta saft ci hafiva tit-
ville, at hindra widbrdnntngcn, kunna doch af wedbrdnf bran-

win dragr någon nytta, i fall wid ktarningen några sönder-
frost ide Björkcfo! blandas i klarpannan, eller ock lönderstöffe
Äålröuer eller Rofwor. fom betag 1 brdnwinef ben Empyrett-
niatisia fnafen. Någon tilfafS af Alun- cotlcinerÄd Vidtrill,
(a) några droppar siedwatu på hwar fauna brdnwin, som ock
l snnnerbef det (7aput Mortuum, hwilfet qwarblifivcc wiö
deftillation af licwror anod^nuz ttockmanni, be giöra alltl
hdrwid Zodt gagn (ö).

(a!) X.gmer in Commerc. I_itt. Nov. An. 1742. pag. 156. (bX_
/.Hg _Vc_ä. Scient. Moguntina f.in. I. pag. 239.

§"8.

Srånroine klarningm eller dephlegmation. Härmedföfipef) cfseende at ffilja iftan brauwmet, öfwerfiödig fyra od)
Det watn fom nxd första deftillation Det åtsölg'.

3fnm«rFmng i. Fö.-än föibväimmgcn klaras, är nödigt
at
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At det ätminstone i a 2 dngn förut eller längre får tigga pd
fåt, at det mdsta grumtet pl.l.gn.en lagt stg ät bom, hwar-
efter; det flata decan.eraz ellet' martanit afhdllcs och omdeftil-
leras rå nytt. Hwad förut i §. 7. aumdrkn. 4. anfört blif*
mif, om en jämn elb, ocl) al brätnvinet nedrinner droppefals,
ut guttam gutta tangat (<?), eller med en fin jämn sträng
det t afttages på det nogaile, samt ligger mycken magt derpå
at watnet i Fylfat nnderhålles falt, famt at panbrostet och hat-
ten då och då om del rinner för starkt, astyles med linneklutarsom blifivit doppade i falt watn; fy derigmom condenferas
de med brduwincts upstigande wafnakttga åugorue, famt de
ssiljes ifrått bränwittef od; tivingaé at falla tilbafa i pannau.
De första dropparne dro starfuste och förwara. fdrstitt;det si-
sta Falla, klardrauk, och fan nyttjas antingen i påföljande
ktarningspanna, eller ock brufas tvib inmdsinilrg af btäiuvittf
dimicf.

Anmdrfrtiug 2. Brdnwins pannans conftruction bi-
drager mycket til en fördelaktig och t;mnig brdnwins bränning;
I.mo Ar nödigt, at brdnwins pannehattens hals, hivarmeö
den fäste, i panbrosiet, icke ar för fort, utan hdllre lång, e-
medan be watnaftiga ångorna, hwitka af en och (amma grad
wdrma, (om de Spiritueufa, icke funna drifwas lika högt up,
då ej til någon myckenhet funna fommc. up i hatten. 2.d0
Af denne halsen flit e(ter hand ufwidgar sig up ät häften at
gifwa det upstigande Spiritueufa dmnet, lä mycket större ut-
rpmme, tit samting i hatfen. z.tio At panhaifen brukas wida
»agnar större och rymligare ån hdr.i s siedt, 1 a bet _piriö_eu-
fe ängorne under det de ej hinna ntrtnna igenom Pan- pipan,
af trängset icfe mätte twingas tilbafa i pannan och ddr på nutt
Ijdfta wid den plilegniatisia delen ff förbränning n. 4tto At
panbatteii-Xicdcrfta de! i kanten dr fä ttldanad at de 1 hatten
upstigtta och _ond.ns.rade ångonte wä! famlas i hop at rtn-
n^ ut igenom panpiponic. Panhalten fom kignren 1 fi.is as-

E z tctnad;
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lefnad; ufi dest siapnad ocl; conftru&ion har mm budtt til
at förena alla dess. här.tis anxoe .utjtäudtgbe.er, famt dr ej
twifwe! om, af den son til sm b..n.w!Ns Damm brukar eu dy-
lik haft, fa. åagfal. mera bräntvlu du med dur mantiga.

Anmärkning 3. Hwad sielfra bräiiwtus pannan angår,
sä är at anmärka, at få länge den tcke dr itörte, du 2 fot l
diameter, så gjörs den Uka hög som önd. lueu är den af 3
ti! 4 fots diameter i widdeu zå görs öcn dock icke högre dn
högst 3? fot hög; emedan man annars t! högre panna, siulte
föraulåa. At nyttja mi.eket wcd od; för stark eld, at i högdei.
updrifwa dugorne i hatten. 3'. tnmdre stutaiidc pauxiport-e
ställas, Deg långsammare utrinucr brdnwinet ocl; des bättre af-
fyles det d.weu under deftilleringen. Slangen forfofraö med
stal, så i anseende til obcep.am.tgl.e.cu at håla den ren, oct;
kostnad af taga Den, nar den går löuder; at ej förtiga, det
den onödigt förlänger branwins bränningen. Skulle Koppar-
slagaren icke med bly och tenn, hoplöda panpiptnmc, utan med
riktigt fopparsiagdob, sombestår af2delarkoppar, euöelfpiauterel»
let: -dnek, (kulle panpipoma ock i cifmanhct wara starkare och min*
dre bräcklige dn de nu gemenligen sinnes. Kolfatet bör dfwen
wara i storlek och rymd af en tvist proportion emot pannan; samtanses en branwins panna, som dr 3 fot i diameter, fordra
et fytsit af et half fat i rymö. Fig. 2. föreställer et fplfat,
som dr häftad öfwerst på panhatfen. Den består af en liten
foppcir fiffel ed e 1 som nedan tit dr fastlödder ivit> hatten
d e d och wid 1. dr försedd med fwicka och tapp a g, hwar-
igenom efter behag, ndr watnet bits.er warmt, det fan aftap,
pas. Denna kan giöra godt gann »cl. brukas ibland af Che-
mifter wid I^lf.ntiela oljors deftillering; men bör brtck'.s
med mycken förfifttghet: mycket bidrager wdl. i detta lilla .yl-
fat, filspddda kalla watnet, at ee>ndensera de upstigande
fpiritueuse ångorna: men Utblandas mycket fatt watn på en
gång, få afstannar brdnwinet aldeles at rinna, hwaraf >n stor

förlust
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förlust röjer sig på brdnwin, at ej förtiga det brdl.wii.s deftille-
ringen härigciiom mycfet föndngee. Lämpligast dr at euöa|. uyttm
fylsat med fatt watn; wid stora brämrcricr, och af erfarit folf,
funde de bägge bod; med (tor förmon brukas.

Anmärkning 4. cPvtru bränwin ytterligare igenom (lera
Dtndeftilleriiigar fan reftiiiceras eller renas ifrån frammanade dmnen od) ofas i tet högsta til des styrka, det dr förut §.
3. anmdrfn. 2. 3. ufrebf, lå brämvinets fä rectificatio calida
fom frigida blifwif beffrefwen, Man mil än låaaa hdrtil; at
brdnwin ock fan redlificeras med Antlia pneumatica ellerLuft*
pumpen; fy wid det luften utpumpas, fa nedfaller i recipien-
ten alt det spiritcieuta af brämvinef, fom i ängor åtfölgf luf*
ten. Af främja bränwinefs re&ification igenom deftillation,
få har man ock budit til at i fymierhet gifmct. brdnwins pan-
nans hatt åtstillig gestalt; ån som en 8 fots lång Conus, dn
har man tilsiapat den siangenformig (5), dn ock som en fpe-
tzig 'lsub, med en tilbafa bögd nästan perpendiculairt stupan-
de pannpipa (t-), fdfom Boerhaves upgtft tet utmdrfer: men
alla desia tilstdllningar dro mera fonstiga, fostfamma och fam-
manfatta, dn at det lotiar sig. Gifwes brämviné pannan och
beö tilbehor den ftruftur och ställning, fom förmält dr, fwa*
rar det nog emot ändamålet.

(ff) Rubeus 1.i1..'. c!e deftillat. pliF. 78. (b; Nfodel in c_omme_-c.
I.itt. >euv. An. 1742. pZz. 149. (5) l_!«rli2v.« Elemcnta Cheiu. Tom,
I. I'__. i_. pag. 892.

i 9»

Brdm-viucts allmänna egensfaper dro i fymierhet föl-
jande:

i.-nio Nast lttftetr dr denna dryck af de lättaste, och remiss-
eerad,
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cerad, undergår igenom fiera uprepade de/Villeringar in-
tet nägon wid are ändring.

a:do Ar helt od) hällit elbf/ängb: I warma mycket flyktig,
Elaftist spänstig, samt har c» start: stinckande lukt och smak,

3:tio Blandar fig ldtt med watn och andra iluida froppar;
i fin rdfta styrka uplöl'er alla resineusa eller hartéaftiga
ämnen: SD.en utfpåbi) med watn, också relina gummata.

4_to Btpf.r det dfiven de starkaste Mneralisie fyror, och dul-
cifieras met> dem.

$:to Förenas meD fi,:kt'ga eller Volatile Alcaliffe saltcr, til
et fint penetrant fftpaFtigt ämne.

6:to Förwarar allahanda Animalista Delar för röta; Coa^u-lerar Djurens blod, gjör bloDen tjock och blodkärlen trån-
ga, uttorkar Nerverna eller kansse tradarne, samt gör fi-

l brerne, Der De äro mjukast, hårde och störa»
Anmärkning i. Detza dro Bränwinets aflmdnna egen-

staper, hwilfet let utkommer, då det åv af största styrka, §.
Z. Anmdrfu. 2. 3. En eller par snpar Bränwin (j.waf, sintte
dfwen strart röja, en alt för .våldsam lvarfan på Memrtsijcrns
fropp: Men som BrJuiviuet, hwtlkct nyttjas i dagligt bruk,
dr mycket diluerat och utspdbf, få uföfwar bet icke så stor stä-
da eller olägenhet, i fall det endast warfamf od; icke til oswc»
flöt» nyttjas.

§. 10

Brämvinets förhållande i I)icrten_

9KC
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Alt ywad som med förmon fan nyttjas til mat och dryck

det bor funna nära och föda kroppen; Ämnen som funna tjena
hdrtil, måste åter antingen blifwa fil emulfion M/öiffaft, få-
fom Säden, då dm genom bakning eller brygd Dertil beredes,
eller ock siola de gifwa af sig en art geleé, hwilfen cgcnsiap,
i fi)imert)ef alt r (Tags fjött, rdffcr äga. Brdnwinets bestånds
delar §. 2. od; förhållandet af des egensiaper', § 9 famt §. 2.
3lumärk. r. och 2. utmdcka tydeligen, at af Brdnwin, aldrig
fatt blifwa någon l.mulsron eller nägot c-eleéaffigt dmne; Ar
altå ock fyd!;gt, at Brämviu i och för sig sielf kan intet
föda M.uuistjo kroppen.

Anmärkning 1. Som Brdnwin icke detz mindre nu me-
ta dock fommif i dagligt brti., få dr då nödigt, at nåmna od;
utreda hmad warfan det gör samt hwatx nytta eller siada af
Brdnwinets supande tilsiyudas Menmsijans fropp. Af undgå
widlyftighet, wil man hdr i korthet endast anmärka något af
Det, fom högst tiolyst och grundeligen förut hdrem af Herr
Arcliiatern von Linneé dr anfötbt (").

I föfgb af Branwincts anförde egenffaper §. 9. fom ock
i anledning as famlade rön, få warfar Bramvincf i wår fropp
1:1110 fom et analepticnm och Cordiale, få at det lift andra
Spiritueufa fafer, ftimulerar alla Nerver _ samt gör på en
kort tid en matt fropp mtittter och modig. De som igenom
waudra, de Araliiste och f.rl.sie magra Sand öfttar, ryttja
derföre ock Bränwin upblandat meb watn, s)so..i e,i upftisian<
de Ldffedryck, dfwen fom Arbets folk i gruftvor, utrdcr mycfen
sweff af starkt ocb fwårt arbete, hafwa förfvsiuing af en fup
Brdnwin , ndr tet en ocl; annan gång mcd mätta brufatt.

Anmärkning 2. Brdnwinet dr ock fil någon del at an-
fe både fom et Diureticum fom ock Alexipharmacum. I
anseende til det förra drifwer det Urin, hwarföre dfwen Caffe

F upblan-
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upblcwdaf med Brdnwin med förmon nt.tt'as af dem, fom plä-
gas. af sten. I fotgd af det senare öfcr det på fort tid wdrmeti
i kroppen, men kyler stratt derpå ; det underhåller dswen. något
transpiration, famt anses De igenom mun upstigande ängorne
fwwara froppen för smitta af stadeligi dunster och angripande
siukdomar. Så högst förderfweligt Br lnwinefs ofwerfiod dr för
kroppen, få nyttig dr dock til en de! denna dryck, fäsom Alexi-
pliarmacun. för wår Allmoge, allenast det sparsamt od; med
försiktighet då ecl> då nyttjar.. Soldaten i falt och Stjepsfol-
fet pä långsamma Siorefor gagnar dfwen Brduwinets måttei
liga bruk. 1742 års Sfjep.siufa på Swensia stöttan wimar
ock deron förutan ftera epempel. Wara Ost Dd)

t 2ödst'3nt»ie*
farare, fern ofta nödgas bruka rutfit watn, förbättrar det ock
mcd inblandat Br nwiu.

'Amndrkning 3. Brämvinet tvdrfitr såfom et Stomachl-
cun. ech Inel)riX.n>>. I h niieetide fil det förra anfti det un-
Derhefpa Matjmalttiing-ti; Wc at tet f.rmar sönderffilja och
u.-lösa Matens fasta och h-rda cll-r feta delar, utan beslår det
der-tft, at d.-t öfcr och stärker Magens Kuimwnbragaitde kraft,
eller dch IVlotu^ Periftalticus, hwarigenom maten wdl snarare
du atrtiars sndltcr i magen: Men retas ock magen ofta igenom
Brmwins supar fil Denna siimmansnörpning, så btismer den
efter hand staop ocl; swag famt alleieö otjenlig för all Mat-
fmältning. B-dmvinet öster Mcraxch Lymphatisie ivafsierne
famt a edcs dfwen minsicir Digeftion. Af Brdmvinet gjör
Meamsiian pr od; fult, ndr det brukas til ofwerfiöd, det dr ej
mindre en updagad sanning, dn det dr beftagtigt, och i högsta
måtto lör förnuftige Memisijor wanbederligt at meö dej; bruk
o.b notttande icke kunna t>bec a^la måttlighet. Härigenom re'
tas och dgg-s wal Kerverna hastigt med mycken oordning en
fort l.mtb; Men strart de,pa iTauoaé och d>'fwas deraf hela
Nerv-iyckemet i Mennisians fropp, hon förlorar all halfa
©.I; sv.e. }fvicka, och utöfwar ofta under Brdnwins yrslen wit-

dMs
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dchtrs gjerningar, fil fasa för Mensilighefen od) fördcrf för sig
sielf.

Aumärkuiug 4. W.dare röser Brdnwinet sin wrrfan
dfwen Deruti, at det både dloagulerar eller stcimu dc flytande
delarne uti frvppen, fom ock at det sammankrymper de fa<
stare delarna samt gör fibrerna hårda ocl; störa. Zc_.rna>
ve intygar at af Brdnwin coagulerar eller löpncir iäliven
fpåtten i munnen, hwttket nog utmärker at demia hetsiga .rock
icke dagelige.i borde nyttjas. Stlw ma» Brnwiu ttl blodet
då man nys; (Tagit sig Åder, få löpnar det strart och lefrar sig.
Starka Brdnwins fupare hafwn altiö ock en ttock och feg blod
öfmerbragen med en hwit steinmig hut», famt har wid tipsiar-
ning efter deras DoD, man altil funnit hos dem alla körtlar
förstoppade, Polyper eller lefrad biet» wid hjertaf, samt Leiwer,
Mjelfe, frosen ech £migor upfylde med stiufan.c rötaftige äm-
nen. Anatomiften.es rön wisa ocf at de fasta fropp. delar,
jämte Mage och luetfwor, dro altid få fm;, och bräckliga
på def.a usta Mcnmssjor, at de fnapt furmat handteras, föran
De fallit (Xmder. Itidlfworue på Swiu freafur fom mdst (odes
med stark dran. bestyrka äfwen bet (amma. Det <w altsa o-
stridigt, afndr Brdnwin brukas fil Cfwerfiöd, f.i sörstörcr den
Mennisijo kroppen, utmärker henne meö ef bleff ed) swartgult
utseende, förerdsufar borrning i froppeu, Ltmgfot, Inflamma-
tions Febrar, (Tag, gulsof, watlfot, gift och stuher, famt i
fortjd dödar många tusende Menmffter. Herr Dockor Stephan
Hales anför härpå et mdrkeligt bewis: (a anmärker han, at
är 1720 wcw antalet pä födda Menmsitor i London Stad 14639;
famt år 1724, 19370, men sedan ester i.ysxä.nde är, Brdnwi,
nets mistbruf öfiver alt tog til samt ofwerfiod af andra fpiri-
tueuse drycker dfwen efter hand ofte sig hos Engelske Nation;
få befaus år .7*o, at för mi(,bruf af desa hetsiga Drucker, dft
wen afwelsamheten hos Folket anfenligen blifwit minsiad, och
<t Mortaliteten eller dödligheten warit få Folkdödande, at an-

-5 2 talet
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tatét af f_t>bä ar iy;ö war i lsondon Stad mindre, dn Di
föddas antal år 1700, samt (åledes England allenast i lX_on_^
don Stad sorlo.at nästan isoao Meunisijor pä hwarje irs
örs tjd (^>

Aumärkuing 5. Förutan det i Denne §< Anmdrfn. t,
blifwit förmatt, httru af wåra Landt-Mdn under starkt mat-
tande arbete.,. af t

'Man, Soldaten i fdff o b uppå t3;ö
resor Brdnwin försttigt meb matta kan nyttjas; få mil mail
dumt i korthet anföra några försiktighet.' reglof wid BrXnwi,
nets bruf. itmo Så länge man är ung och har god maga,
af fördraga all siags mat och Dr-;cf, bör man försitnia magen
for alt Brdnwins bruf. 2-do Osiverfiöda aldrig med Brdn-
win, utan bruka det samma sparsamt, imderstuudom endast ensup när Dukter. _ 3:00 Tilse at tet icke blifwa- en ständig
mana, fy magen ar en illmarig satte; hjelpcr du honom medelst
Brämvin at arbeta, förlitar hciii fnavt deruppå och ställer sigsom han annars wore sör fwag, at failsaxéra sin eskyldighet;
Medgiswer man detta utan närmare försök och pröfuiug, fä
förfaller den ock under Brantvinefti stardiga brfif i wdrfelig
slapphet (^). 4tto De fä satlabe Appetit {..mar göra icke <U-
tid gagtt; de öka i början Matlusten och rera af cfa förmycket:
Men i anfecnöe til de i Aumärku. 3. anförde Ml, ffcdas af
dem ofta magen efteråt, c s-to D^t ar siodligt at fupa Brdn-
win pä fastande maga; Ut itägot Bröd förut, af wid Magens
fammanfuerpning af Brämvinet den må haswa nägot hwarpå
Den fan titofwa sin kraft och wdrfa-'. 6rto Magra torra blod,
fulla personer, hwilfas magar besirdras af krampaktige fils Ilen,
böra sty Brdmvin som, et gift. 7-mo Pusiga och fetlagbe
Meimiffzor, hwitka swara plåga, affwimningar och fura up,
stigande åtiger, funna mera med nytta betjeua sig beraf; ti)
fnran i magen dr mdsta orfafen til dytif besv rltgtjef, ochBrdnwin .get en frustat brnta fyran §. 9- N:o 4. (^), få
finnev man ock, at det til någon del fan afwdnda defa ; led-'

famheter.
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fdttihefer. 8:vo Sfarft definierat Brdnwin som dttfittgfll
med rent tvnfn wäl utspddcs, elicr ock om det med Såcker
watn tipblandas, dr funbare at nyttja dn Finkel eller et meö
watn, wedbrdnd olja och Branwins syra upfylt Bränwin.
För ofrigf fan man med stjäl fiuteligen sdga em Brdnwin det,
som Virgilius sordom sade om Win: Sic quoque nos ufiam
jrdftiiri de tore ialeriii_ laude coronamus, tantum dam-
namns abtdum.

2liimdrfntntj é. Dem fil underrättelse, fom rafcrt ut
för en förderfivclig wana med Brdmvinets mifbruf ; men hwil-
ka bock dn hafwa nog förstånd och bi)gb öftig, at gzora sig
fvi berifrån, wil man meddela .oljande, en erfaren ed; berömd
Engelsk Läkares för.sirift och råd huniti. Af wdnja fig ifrån
et stekt ssadeligt fupant>e, bor man itmo småningom blanda
Mer och mera watn i Brdmvinet, så at Brdnwinet förmiitsivts
hivar bag til dest icke något Brdnwin dr qrar uti watnet.
2:do K.tdtmcr man efteråt något gnagande i magen, dr litet
warm Edppa godt medel deremof. Några dagar efter det,
man fålcdes stutaf Brdmviiis .upanöef, tager Matlusten til, i
fall icke af Vränwinets låagwariga bruf magen förlorat all
styrka;! et få bebr. tilstånd, dr då god. af Zttioi bristafldm-
peligt utldndstt watn, nyftja en Bruns^Cur af fianbefö egna
Mineral watn, eller ock 4tto tag et unce Elexir proprieta*
tis, 3 Drachm. Vitriol Elexir ■ och ett Drachm. Mynfichts
Stål Tincturef alt detta wdl tilfawmans, och ta<\ in
l)kaf hwar afton och om märgen på 'astcwde maga i ckhe
ffedb^.D i et <2l?ipa!aé, jvft med M-löttsHl, etter meö en
Tafie Cardebenedict ech Chamomilla. The (e).

si.) k_tt«.i- Eérgil Diflertä.. Dixticn, <!e .piiili! Fniment, Pracfi»
ttc dnrol von Linne. pi>z. <5 til IZ. <X) Doftor Stephaii Halcs fm.
l-namnss ti! a3va.mn.ly ftipa.C, I'2Z. 24 och IS>. (c) Samuel Bv!iss!-i.l,i_».d''
DixtetiK sn^. 827. s«t) i.\\>i. citl,!. pag. 323. (e) Lt.^K. ttulez Libr.
citat.- pag. 2. J och 22.

53 §" 11.
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§. n.

-^r^ntvinete förhållande och nytta i Pharmacien, den
ur åtst'illig och widstraft; man wil nu endast anföra några wc-
Dermäteti deraf.

Aumärkuiug i. I anseende til BrdnwinefS anförda e-
gensiap §. 9. N.o 3. få iiyftjas det allmänt i Pharmacien wid
tilrebningen af en hop acfur. deftiilatar, Spiritus ftiilatitii,
f'in«ckurer, Extracler, ecb Eälfamatä: Saseu Aqua c«ni-
poiita Abiinthii, Aqua Epidemica, Tlieriaculis , Spiritus
Cochleariax Eavendnli compolitnz Spiritus Salmus _^_-
romaticus, Tinctura Antimonii, Caftorei, Croci, Eana-
cea Mercurii, Elexir iäcrum, Proprietatis, ed) Stoma-
cbicum. Baiamus anodynn_ Éatbei. Ealsanauz Trauma-
ticus, ElnZventuni Opodeldoch, ech många fiere. Af ds
»vi§a (lagé wåfter utbekomma deras naturliga relineufa ex-
trafter utan förändring , få dr lämpligast at först uplöfa dem i
Spiritu yini ocl) fedan diluera dem med watn : på det fdftet
sdr man fdfrast refinam jalappa., 3camnionir och fiere Dp(i*
fa. Af Minerali|fa fetmor uplöfer starft Brdnwin, ambra
cd) Bernften; men icfe Petroleum Bergoljan, icke heller A-
nimalijfa fetmor eller Vegetabiiiers olea nnZvinolXi; I A-
cademie de« Bcieneez 174; crttsör Maiquer dock deir an*
mdrfning, at olea expreiTa, om be igenom deftillation co-
boberas, få fan Brdnwin uplöfa dem, dfwen fem han påstår
at iv mera ElTentiela oljor rectirrcera., dch trögare undergå
De Deruti iblution.

Sutmårrmna; 2. Alcalijfa (alfer betager Brdnwin De-
ras caufticite fåfom Detta röjer fig i XEinctnra Antimonii
ecb Tartari, dfwen fom ock når Brdnwin, meD nägot fluffigt
Alcali(ft falt förenas, Dermed dd alla wdrfers efientiela oljor
funna uplöfa. til ef siut jåpaktigt ämne. §_ri sådan tilrediiing

före-
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förefaller wid den fä fallaDe L'eau de luce, och ndgre andra
(a), Til någon Del är d(wen Spiritus Vini Tartaniatus §.
3. Anmdrrn. z. af samma bestås enhet» to Den prerapite*ar
butyrum Antimonii, hwilfet rent Alcohol intet g.vf. Wid
uplöfning af Olea Eif.nrialia fan D-.n dock med förmon mt*
tjas: men icke wid tilredningeu as Naphta Kitri eller Vi-
trioli, icke eller at uplösa refineufa ämnen; dn mindre dr det
Idmpeligt, at briika en Spiritus Vini Tartarilatus miD tiU
tvdrfning af Alcalisfa Tinäurer.

2famdv,nmg 3. Ndr til rectisseerat Brdnwin tilblan-
das Mineraliffa syror, ell.r ock Vegetabilisia, få upkomma i
fölgd af Bröuwm.ts i §. 9. N:o 3- utredde egerffap ä.ss.tligc.
siags Spiritus dulcificati. Af lxilken blssoficubet dr liquor
Mineralis Anndynus ldnilmanni; Franfoternes L'eau de
rable, som rck allehanda sa kallade Naphtze, hwilfaé ttlred-
ning Chemifterne i senare tider, i stuucrbet bemödat sa at
förbättra (b). At bwad egenffap Den yF.tber eller Naphta
blir, Då acidum Phoiphori söreuas meD Alcobol Vini, let
bor Pharmacien framdeles utrcDa.

Anmätckniutt, 4. Hwad Brdnwinets förmåga angår, at
'Funna npösa salier, dr at mdrfa, at d^t f.mst stier med De

sätter, hwitfa rmo hasva en 'wag atcracfion til sin sirliga
Del. 2.d0 Som hysa någef Inflammabile i sin fammansätt-
Ning. 3:tio Hwilfa med Acido ialis dre mättade eller fatu-
rerade; i fölgd lxraf löses af Br'nwin l'ttast up, nitrum
flammans, falmiael., Tartarus folubilis, Terra Foliata
Tartari, Tartarus Tartarilatus, Sal suceini, något litet df<wen nitrum od> Sal commune (<-).- Men aldeles intet Tar-
tarus Vitriofatus, d.remor Tartari, Alun, -Sal Mirabile,
tller Sal digeftivum.

sa_) De Machy ech de la Riviere i Recu.il Period. 1756 T. IV.
P.
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k. 46c> och 17J7 IX 11. p. 12.!. . l») Frabcnxyy in Transaft. p^rlfifc»?.
i»?_c>. tieaume Disert. lur 1' Ather paz, 27.. <!cc. Navier. Ivlem. de 1'
-Acad. Scienc. de Paris 1742. pag. 397. cXI.N.i, > V-ux och Rovelle i A-
cad. Scienc. de Paris, §.v »agoil tiö sc^cll! har ssrcswnl Lau.agi.ai df.
weu uprakt I^2^tit-in I.cci. (5) Maiejuer t Melange. de la Societe Ro-
jralc de Turin. pag. c4,

§. 12.

25rduwinct0 uvtta och förhällande i Occonomicn.
Emetiflti brdnwinet af en bel folf, utan ull stillnaD b.r-ömm.s
an för en Lifs,Batfam, Den angenämaste Nectar ech Ambr^>>
fia, dn äter af andra utropas (ör ef hetsvefes förgift cch den
förderfweligaste dryck fom ibland meiinissjer blifwif brukbar, sä
tyckes det wara fdfrast at i anledning af anförde stjäl §. i. §. 2.
Aumdrfn. 3. §. 9. §. 10. §. ir. hwilfa med förfarenhef od;
sanning instämma, i smdömme om brämvineté nytta, antaga
en billig medel-wdg emellan dejie bägge ytterligheter.

Anmdrfning. 1. Förutan brdnwinets i korthet t.fmdrk-
ta nytta i Pbarmacien §. 11, så fan wid filredning ech ap-
pretering wid ålsiilligci (TagS (lögder, Konster, Malerier, M--
gerier och wid fiere husbehof brdnwin icke uinbdras. I anseen-
de til de relineufa ämnen fom brufas wid all slags lackwcrf,
dr brdnwinet det allmännaste menftruum. 3lf Mongold dr
ock genom försöf besturff, at Alcobol Vini förenat med wis-
fa siags faiia media, fan öfa duéliliteten famt uphöja och
förändra färgen i Metaller (a). Margraf har il' Hiftoire
Royale des Sciences de Berlin 1747" ädagalagt huru »ned
redtificerat brdmvin man fan utdraga Såcker, af wisa slags
wårter fom fala i fin waxf Nordligt Climate. M wåra su-
rafie bärsafter, igenom en proportionerad tilsats af Alcobol
Vini , funna bdbe dulcilieras ocl) underhie.pus' i gjdfuing/ ber*
uti l)av Herr Pratses gjort fiera artiga förföf.

Aumärku
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Anmärkningen 2. Den fom af Chemista principer

ivef, at oljor, Animalijfa fetmor, Kött,- F'st ech Cxww ran-
ceflantia, hdrjfnad, icfe består i annat, an at de igenom en
långfam ufbunstning förlorat si wdl de wattencrktigct tunnare
bestånds delarne, (hwaraf de tjockna och hårdna,) som ock
Det fiyftsgc. fpiritueufa ämnet, fjivnrefter de mista färg, luft
och (mal, och i stället bWva bästa, bittra och fura; för ben
kan icke utwdg fattas, af igenom afpcchad tillämpning af bran,
win, återställa flika damen deras lörra gestalt och godhet. ftör<
utan detta, förtjeiiar och det uomdrksambet, at fom dcf.a nordlige
orter af naturen icke dro ämnade til några Winldudcr,

e få fan
eft.t den Lärde Hoffmans anmärkning, jämt. -bl, M.öd, echCider ocksi Brdnwin iblauD oh nyttjas, allenast tet förstftigt
och matteligen brttfaö, så om §. re, Anmlr^n. t anfkt blifivif.
Dogd och wett ho. §t\tet, de förnämarcs epcmpel samt Po-
litienod; förnuftiga Lagar, böra d.impa och hindra dctz mij)éruk.

Aumärkuin^ 3. Hivat» dranfen angår, hwilfen en Del
Branwins Patroner, få högt tiyhoja fil Des' halt at född ocl)
göda Kreatur med, (Ä prutar man med godt stjäl mycket af
dest wdrde; i fpnna-het om musten på det fdtt, tages under
bränningen af Säden, fåfotn nu omstdndeligen förmält blifwit.
Dranckeu innehåller dä intet annat, dn en myckenhet stark
Vegetabilijf (pra, jdmte något fåbor af Säden ; at e» förtiga
Det en Tunna mdst wid alla tilfdllen gtör gagn emot 2 tunnor
Dranf. Brukas dranfen upblandad med ugnar, Höfrön, Lof,
od; hackelse eller med Kål-od; JK.f'b((tn, gör ben bdsta gag-
net/ od; åtts fom en Låckbeta, dä af Crcauiren.

' Anmärkning 4. Kjdnnefefn pä stjdltgt goDf brdnwin ,
jhmilfet i dagligt bruf fan nyttjas adrfäljas , dro följande: ito At
det år rent och klart utan wedbrdnd luft och smaf. 2:0 Fäl-
ler man i et glas pd botn några Droppar Mandel-eller Bom-
ylja, vd) står b.rpa" brdnwin; ju fottore olje-drouparne stiga
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upat i br>'nwinet; des fwugare dr Det, och få fivärom. gto
Ibland de säkrare prof, dr ock, om man heller bränwin i en
flat ffcd och itänder det- Blifwer hälften qwar obrttnnit, dr
brdnwinet godt: men dr tvnftenaftiga Delen (förre, dr let för
fivngt.. 4:0 I Kotigl. Swcnsta W tte,"ffaps Acad. dr öf
Herr Ofwer-I)irec_enren Faggot upgifwen och bcstrifweu en
branwins Profware, hwarmed (åsom med Hygrometer De^'
styrka på det nogaste fan utrönas (^).

Anmärkning 5. llnDct namn af Liqueurifler u.gford i
Bresl.au Brdnwins'bräunare en färffckt HanDtwdrffi Socféte.,
lika så dr det eck i Dan/ig. I Den enda Staden Moiitpelier
i Frankriket, stal od) fmncé öswcr 400 Liquéurifter. Cbe-
ninit?..r,brä'.!wiiict åt ibland bet ryftbaräste i Tystland: det
få kallade Maniflen, dier rv--__non_slen spiritus ifrån Dan-
zig, cftcr-s'kcs c.swcti såsom en berömd haitde.swara. I)an?.iger
Ken,bränwinef alfdtles ech fcUje. mcd mucfen Nationell nm.ft
i alla Spansta och Portngisiffa hamnarm famt sttille fdfert
jvårt myr, B'.fwergdlds, Ängelike, Lillie convallie, och
Kiim^m bränwin, famt En, Rön ocl) H.'ggbdrs Brdnwin för
Det . samma dg-i mångfalf företräde i bcinbcl, i fall DeriueD ut-
rikes stedde nåara han^elss-rsf. En Del af wåra Ftinwga och
otnfdirfsamma handlande, finna nu, rsw 11 som Holländaren,
fin rXfliiug och srdel derufiX, at de med ©pannia! isrän Öster-
Sjestdd.rna driswa Tranfito- Handel i Utlindsta barunap.
Mycket mera stulle det bara stg, om sådan säd, först för-
des in i landet, ecb sedan förädlad til brdnwin, såsom en Han-
Dels tvafjra utfördes.

Aumärknintt. 6. -Huru folket i en Stat, må förbin-
das öt bäde med matta bruka 'brdmvin, utan hälsans
ock sedernas förderf, som ock de kunna .((hallas och up.
muntras, at med största och möjeligaste (adeus besparing
%il\våvfa denna dryck. det anses med stjdl för et fxvan Pro-
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blem Publ-cifter atutreda. I Cngland , äfwen fom hos off , har
man ig.utom Lagens myndighet ■ bitdit til, at aldefee instrdufa
brdmyinefö bruf ech mjftjanöe. mcv i anseende til menighetens
mtj.nö.e, har sådant icke länge haft bestånd. Bcgwetse efter
ett dryck, hwilfen igenom dagligt bruf och mana bltfwif allmän,
är icke genom blotta förbud kiifwad; man åtrår hdtst det fot*
bitdna. Sådana alltudiitta och oivillor-ilga (örlxd blifwa dfwen
ofta mera snaror, at göra en hop ojfplbiga Medborgare olyck-
liga t-! deras tituiueliga wätfärö; de bidraga fanste mera, at
tippa Atlm.mhetcts bekostnad föda ed; underhålla en hop rof-
fogfar i landet, du at igenom dem ffi.tl. hindras' let mifjbruf,
fyiu efter kagsttftcireus wckmcning warit pasystad. Säkraste wd-
geu at hindri bcdtiwiiiets mil.bruf, dr ben, af börja härmed,
mil ungdomens upsostran; de gamle llfwa,foin t»e blifivit wa-
uc fil.

I aiifecnde h.irtil torde r:o en fort (örordnmg wara nödig
hwitfe!! 2.ne refor om året å Prcd,kosto!en rwl.istcs, hwi-uii
alla .^öritdrar ecb Htts-Fdder i fölgd as Sedeläran, och I)ia>
tens uodagcrde fanuiiigar, borde unDerrättaS och förmanas, at
icfe genom egna förargdiga e.rempet, eller annars wmja fina
barn och ben uprväxaude ungdomen wid tibtgt och omått.l.gt
brdnwins fupande. De borde crindras , at ej mindre werdflig tag , dn
karleken til §ddernegianD.t,famf ömhet pin war årbar« Nations seder
od) »värdighet, fordrar as dem, i aktfagandc-t af denna billiga
styldighet. Nödigt torde ock wara om Allmogen och menige
man deruti, fittifa pämintcs af godt och mustigt dricka år mång-
falt mera födande och styrkande du brdnwinet,

e famt at igenom
behörig titrebning detta dr mindrekostsamt du del förra; Til alt det-
ta fuube dn ock wibhdftas den omständigheten, at en högst-
wördad och dtstad Konung på Thronen, anser med citåbc och
största mifuiöje alla de filfallen mit» gästabud eller annan., dä
meö ef ornåtfeligf ecb fördcisvcligt brdnwins supande utöswas et
ohyggeligt och stamtöst misbruf; samt fuube den eller de,.l;wil-
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fa' ofwcrlasta sig med brdnwins Drycker eller annatl
fyllerie, förflaratt ådragit sig en allmän borgelig wandra, och
ucestutas ifrän alt heDerligt folfs famqwdm någon tiD, til Dest
De forbdffradt fin lefnad.

2:0 I mara lagar dr fyllerie och Dryckenffap wdl förut
priswdrDt anfeDt meD Laga-plift: men i fall Den eller De, fom
för fyllnad af brdnwins jtipanbeeller af annat, Lazgängorplik-
tat, och om hwilfen. förbättring säledes föga hopp dr öfrigt,
ndr han än »vidare med denna lasts ohpggeliga utöfning fort,
far, ssulle utställas at stammas för hela Menigheten wid en
Sfam-påfe 1 eller 2 timmar; funde Detta fdfert iWanD meni,
ge man giora mera intryck och fafa for denna förderfweliga la-
sten, dn harfils ff\elt. Mistgernings Balf. 43 Cap. §. 4.
stadgar, at mjölfar näzor annan mans Ko, Får eller Get;
ftdtide wid Tings ell?r Nädstugu dörr at stämmas en timma
med mi.lf. frrlet i handen; den fem igenom öfwerfiödigt brdn,
mins Cupanb. eller andra starka dryckers mis.ruf. förderfivat
fin hälsa od; beröswaf sig ofta (ttt förnufts bruf, samt rykt
brödet nr munnen af orftiga "TVeDborgare, tyckes med all billig-
het förtjena en lika stndlef och wanhederlig Ceremonielle.

3:0 Herrstaperna på Landet dfwen fom andra borde wara
betagit at underhålla brdnwins frogar wid Kyrfor od; LanDs-
wdgar, dlswen fom »vtd marknader och allmogens stora fam*
mat!, omstr, endast dricka, men icke brdmvin borde wara fil
allmän analii. Seder wid Brltep- od) Gastabod, fåfom, at
bricka bränwin ur stål, och dylitX, hmilfa leda til Del) mto«*
bruf, forbra allndu inifrdnfning.

4:0 Branwins bränning borde icke förbindas; men ock
rå Jrtnbcf det ingen tillåtas, fom icke ingädt förening om Sofne-
I^lagr/inei-s iurdttuing och deras årliga underhavande; at bran*
wins acäl.r- der,diiite efter mantalen år.igen erlägges, Det too»
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de od; wara lampeligast od;

tfafraste fdttet för Kronan at min*
na hdraf infemst. I mjfhvårt år, dr nobigt at instrdnka brdn-
mins bränningen til witza fiber om året, och endast til husbe-
hof; hivilfen författning dfwen hos osi iblanb blifwit antagen.
Ndr fpanmålé priset fallit til ro Dal. Smiynt Tunnan ochDerunöer, tyckes och Latidtman haswa rdftigbef, at förfätja'
brdnwin fil Köp, Staderna, om icke til Intckes behof, Dock
til utförfel ifrån Riket, fåfom en hcm.ets wara.

y.o I anfeenbe til De många granfaga omständigheter ochsdrstilta hanbalag, fem i §. §. 4. s. 6. 7 od; ztde dro bewiste,
inträffa »vid brämvine brduningen; fä tyckes bet »vara nödigt,
ut hos ost dfwen fom utrikes ster, brdnwins ibfnre, forbindes
igenom »vista regler under et fdrstilt hant»tmdrfö Embete i Std-
Derne,fd af wiha Ldro^ar amvdndes af winua öfning ock un*
stap beruti , samt borde ingen Krögare tillåta* , at sielf bvnha-
fa mcd brdnwins brdnuingeu , fom icke af Liqnearifte- Äm-
betet blifwit pröswad och-erfjdnd, at hasiva under ordenteliga
Lare-år förstassat stg frtnKip, l.aubalag och öfning i brdmvin ■

och Liqueurers tilredntng. Förutan det, at af mindre- myc
feuhet sad, och håttte brdmviii ån förut, härigenom i Städer-
na stufle tibvärfaö, funde landet dfwen efter hand, af et fa,
Dant hanDwdrfs förefes meD kunniga och forfarna brdn,
wins brdnnare.

6:o På milfat) saD borde i synnerhet all branwms brån-
ninz grunda sig § s. anmärkn. i. åtminstone aldrig utan i»«
blandning af miltad säd, nåwt bränwin brännas, äfme» som
Det icke ellT af enahanda stags säb borDe enfamt tilwärkas; ur
ta,i altiD Derti! notfjaä en blanning af flera slags saDes arter
på en a,ma §, s. anmärkn. 4. At ej förtiga huru igenom til*
sats af Por tces, Li!s, Arter, inhämffe frukter od) bärarter,
(Epanncmä! wid bi\i,toiu& bränninge» austulige» borde sparas
2» 5. aiimä.k». li.
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7:mn Ester 'ftttmattt wcdertagit fatt, at

i
bnmna bränwin,

fss nit 12 til ,5 tunnor bränwin efter l Tnmrn Mag: NN'!! i still ma»
rriile efter det som anfört biifwit, wid bränningen h.afwa afseende pä mat-
uet wid tilsyftningen §,5. anrnarfii. icke imnåsta säden med hett watn
i .början §. 5. anmari:n. 4. Wäl sannnan arbeta bränwins gröpet §.5.
anmarbn. 7. icke lata dcc syra sör mycket; icke spara giästen och ogjist
wraka det i bränwins-pannan §. 6. amnarlm. 1. 2, och Z. §, 7. anm,
i. Drifwa bränwins bränningen med jämn och lagom eld §. 7. atitit.
4. §. 8. anm. 1. icfe lata kalt watn tryta i lylfaret §. 7. anm. 4. §. 8.
anm. 1. och 3. samt halst tå en Tmma iKag tit bränning nyttjas, bnt=
la alcid hälften af 3iagcn mältaö, med tilsats af 2 kappor korn Malt;sa ftulle man helt wist altio wara saker om 22 til 24 kannor godt brän-
nvin efter en Énntia Räg; hwillet nr nästan dubbelt, emot det som mt
bekommmes. I' fall tillika dc förbättringar fogas wid pannans och pan«
lMtcns conftruetion samt pipornas ställning, som §. 8. anm. 2. 3. an-
niarkc ar, och hnswndsakeligen af mältade och sammansatte sades-blan-
ningar meb tUsats af litet Hwetc §. 5. anm. 3. 4. bränmiti brandos,sa kunde ock br.mwins Hltttårftriugen, ester en tunna af sådan samman,
blandad fät, fäfert uptningaö ti' 26 5 27 rännor btänwin. .bar t)afi
weu I altfå mine wärde Landsman en palicelig »pgift oel) bestrifning.
lmru med Sädens mojeligisie besparing, bränwin med största formot*
kan tilmärfiJö. Ebo dn äst, son, nynjar bv&vivow, glöm icke at dryci
ten ar stark, hetsig och eldsängd; bruka hcnue sparsamt och försiktigt,

At Förnuftet icke dömmer dig til en Darc.
Religion til en Sjelfspilling.

Vorgelig-Cag, til en owardig VlTcoborflare.

(a) Aäa l/loznntina 'f. l. pgz. 27<^. (b) Swcnsta WetteusiapZ
äcscl. Handlingar för ar 1766. pag. 13. och är 1771. pag. 115.

tryckfel. De största rattas således: Pag. 13. >t_lauii. for Mao-
un.. . Pag. 33. södeu för säden. Pag. 34. smal för mal. Ditokanna, för
uäumas. Pag. 37. raden 2:dra kärlet för kal.

©. A. H.
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