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sikre fuld Nyttevirkning af Kvælstoffet. Professor M a e r c k e r
anvender stadig ved sine omfattende Gødningsforsøg en slig
»Grunddungungc.
Det foreslaaes dernæst, at man indskrænker
sig til 2 Hvedesorter , udsaaede paa 1/2 Td. Ld. staldgødet
og 1/2 Td. Ld. ikke staldgødet Areal.
Hver af disse 2
Arealer foreslaas da delt i 8 lige store Dele, der tilføres:
Nr. 1.

Forhandlinger om Hvededyrkning
Hvedeudvalgets Mølle d. lOd" 1)ociJr. 1884.

30 Pd. Kvælstof

2. 603. 904.
5.

Ugjødet
;JO Pd. Kvælstof

6. 607. 90-

Under

Forudsætning af, at der ikke ved en eventuel
stræng Vinter paabydes Ændringer i den Maade, hvorpaa Hvededyrkningsforsøgene blive fortsatte, blev der stillet følgende
Forslag til Planen for det kommende Aars Forsøg.
De paa Gaardene Gj o rsløv, R a vn ho l t og R ods tensej e udførte Dyrkningsforsøg med 8 HveQevarietotor - 4 Squarehead, 2 ongelsl{e og 2 Jlolske Varieteter -, dm udsaaes dels
paa sværere og dels paa 10tt01'll./ord, foreslaaos fortsatte aldeles som hidtil, hvilket ogsaa gjælder om de paa F ø r s l ø y og
K r i n g e l b otg foretagne Forsøg med 20 Hvedevarieteter.
de Gø d n i n g s f o r s ø g, der iaar
Derimod vil en Ændring
ere iværksatte paa G u nd ers le vh o l m og Dl' onni n g g aar d,
sikkert være ønskelig.
De foretages nu med 6 Hvedesorter,
hvorved faaes ikke mindre end 96 Forsøgsstykker , hvis Høst

i

og UdtæJ'skning' rO)lrmsenterm' ot uforholdsllllBRRig'omfattende
Arbejde. Dertil konllllo)" at de anvendtt, Olldning'Rmamgder
sikkert oro for smaa til at do i !{jllndolig (had \1Il111l0 \wmme
til at faa Indflydelse paa AfgmdoJl. lstollotl'or "ilt Gotiningsforsøget hidtil er gaaet ud paa at undersøge l·'osi'ors.yrolls,
Kaliets og Kvælstoffets Indflydelse paa HvedeafgrødoJl, foreslaaes Undersøgelserne indskrænkede til det sidstnævnte Plantenæringsstof.
Det foreslaaes da, at man tilfører hele I<'orsøgsarealet et ensartet Tilskud af Fosforsyre og Kali -- henholds"is 50 Pd. Fosforsyre og 75 Pd. Kali pr. Td. Ld. for at

Pr. Td. Ld. 50 Pd. Fos-

=

forsyre
300 Pd. Mejillones Guano og 75 Pd.
Kali
150 Pd. ren svovlsur Kali.
Alt Kvælstoffet tilføres
S0111 svovlsur Ammoniak.

=

R. Ugjødet

Man faaol' horvod ,\2 Ji'orsog'sstykker og faaer et dobbelt Forsøg paa hver af de 2 Forsøgsgaarde.
Hvad l!'orsøgene paa Fo rsøgs arealet
i Ly ngby angaaer,
foreslaaes disse fortsatte paa samme Maade som hidtil, med
talrige Hvedepl'øver, og fortrinsvis ved fortsat Dyrkning af
den paa Stedet høstede Afgrøde efter de oprindelig indførte
Sorter. Ligesom hidtil bør de Sorter, der fortrinsvis synes at
egne sig til Dyrkning bel' i Landet, prøves ved Udsæd til 1'01'skj(\lligo Tirlsplluktor - 5 - og ved Anvendelse af forskjellige
Saama.mg·dor. Dog' I'oroslaaes dot, at Forsøget over Saamængden
finder Sted saaledes, at man kun en Gang udsaaer disse Sorter
med en Saamængde af 2, 4, 6, 8, 10 og 12 Skpr. pr. Td. Ld.,
medens Saamængden hidtil er blevet prøvet ved Udsæd af
Sorterne til 2 forskjellige Tidspunkter, hver Gang llled 6, 8
og 10 Skpr. pr. Td. Ld.
Medens Dyrkningsforsøgene saaledes i det Væsentlige foreslaaes fortsatte uforandret, turde det sikkert allerede nu være
betimeligt at benytte den Basis, der er tilvejebragt ved de 2
forløbne Aars Dyrkningsforsøg , til nærmere at undersøge det
Spørgsmaal, om der er Udsigt til at Hvedeforsøgene efter
5 Aars Forløb ville kunne naa at løse den Opgave, hvorpaa
der arbejdes, hvilken Opgave vel i Korthed kan betegnes som
16*
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gaaende ud paa at skaffe Møllerne Hvede med god Formal i n g s k val i t e t, uden at træde Landmændenes Interesser for nær.
Gaa vi altsaa ud fra, at Hvedeproduktionen skal være
afpasset efter Mølleindustriens Krav, og ikke omvendt Mølleindustrien tillempet efter den producerede Hvede, er der 2
I
Veje, ad hvilke Opgaven kan tænkes løst.
For det Første kunde man tænke sig, at man ved. tillempede Dyrkningsvilkaar kunde bibringe de allerede dyrkede
Hvedesorter en Kvalitet, der bedre harmonerede med Mølleindustriens Fordringer end den nuværende.
Naar man imidlertid erindrer, hvorledes Dyrlming'svilkaarene for Hvedeafgrøden ere skarpt angivne i vort lluvwrende Sædskifte, falder det
svært at tro, at der ad denne Vt'j skal kunne hidføre s nogen
betydningsfuld Ændring i det bestaaende Forhold ,i hvert
Fald næppe efter en 5aarig Forsøgsrækkes Afslutning.
Dernæst kan man søge Opgaven løst ved at udfinde de
Hvedesorter , der levere et Produkt, der tilfredsstiller Møllernes
l!'ordringer.
Det bør imidlertid sikkert hævdes, at skulle
Hvedesorter af denne Art med Held kunne opstilles som Konkurrenter ved Siden af en Hvedesort , dOT som Squareheadhveden har sat sig fast i Flortallet af Hvedoproducenternes
Gunst, m aa det være Sorter, hvis Ydeevne hn staa Maal
med denne!:. Hvorvidt man ad denne Vej kan naa positive
Resultater er nu vel først og fremmest afhængig af, om del'
blandt de forskjellige dyrkede Hvedesorter findes nogle, der
lllaa antages at levere et Produkt, hvis FOl'malingskvalitet er
Squarehoadhveden overlegen, olier med andre Ord: Opgavens
Løsning ad denne Vej mna bero paa, om Saasmdon forlllaaor at
overføre sin Karakter til den høstede Varo. :Do nu tilende-

bragte de indførte Sorter Squareheadhvedens mindre gode Formalingskvalitet maatte Opgavens Løsning synes umulig.
Spørgsmaalet bliver dernæst, om der blandt de hidtil dyrkede
Sorter findes nogle, der foruden nævnte gode Formalingskvalitet besidde en Ydeevne, der kan jevnfores med Squareheadhvedens, og som i Henhold hertil mulig kunde opstilles som
heldige Konkurrenter for denne.
Dyrkningsforsøgene synes at bekræfte dette, og blandt
saadanne Hvedesorter maa særlig fremhæves:
1. Molds røde Hvede,
2. Red prolific,
3. Golden drops, og tildels
4. Molds hvide Hvede. ug
5. I,ys I"iasset, østpreussisk Hvede,
hvis forvoni;er!o Vintorsiklwrhcd TIlulig vil kunne opveje dens
noget lavere Ydeevne. Ji'lere andro Sorter l(()lIlme disse nær i
Foldudbytte.
Skal imidlertid Hvedeforsøgene føre til et bestemt Resultat efter de 5 Aa.rs Forløb, vil det sikkert være rigtigt, allerede ved Iværksættelsen af omhandlede 4de Aars Forsøgsrække,
at koncentrere Opmærksomheden paa et mindre Antal Sorter,
ventelig de her nævnte Sorter, maaske i Forbindelse Jlled et
Par andre. Foruden DyrkningsfoJ'søgene paa Førsløv og Kringolborg, er der iaar iViUrksat Forsøg med lO Sorter paa 12
forskjollige Gaarde, og blandt disse 10 Sorter findes Golden
drops, Molds røde Hv(·de og Lys glasset østpr. Hvede. Forudsat at disse Dyrkning§lforsøg iaar som hidtil give et g'odt
Resultat, skal følgende Fl'emgangsmaade foreslaaes : Man søger
at formaa de Mænd, der iaar have indladt sig paa disse Dyrk-

bragte 2aarige Forsøg synes absolut ;tt bOHVilHJ(~ti;() bolmeftende. Exempelvis skal anføres den polske Hvede Og' /1olclen
drops, hvis Udseende efter 2 Aars Dyrkningsforsøg el' meget
nær beslægtet med Saasædens, hvilket ogsaa gjælder Flertallet
af de øvrige Sorter. Hermed synes altsaa bestemt antydet, at
man virkelig ved et hensigtsmæssigt Valg af Saasæden for en
væsentlig Del kan bestemme den høstede Vares Kvalitet. I
modsat Fald hvis Jordbunds- og Klimatforhold strax bi-

ningsforsøg, til at udsaa den størst mulige Del af Høsten af
nævnte Sorter i Efteraaret 1885, - ventelig tilstrækkeligt til
Besaaning af 1 a 2 Tdr. Ld. af hver Sort llaa hvert Fol'søgssted. Viser saa de fortsatte Forsøg, at man virkelig her
har med Hvedesorter at gjøre, der ere værdige til at fortrænge Squarehehdhveden, burde man ved Udsæden i 1886
- foreløbig sidste Forsøgsaar - være betænkt paa at skaffe
sig fornødent Materiale til i Efteraaret 1887 at hnne sprede
iii.
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Sædekorn af denne Art over hele Landet, hvilket uden Vanskelighed kunde naaes. Skulde Hvedeudvalget imidlertid med Vægt
kunne gjøre sin Indflydelse gjældende for at skaffe nævnte
Hvedesorter almindelig Udbredelse, maa det synes, at Dommen
over disse Sorters gode Kvalitet burde hvile paa et solidere
Grundlag end den Dom, der kun er erhvervet ved ydre Skjøn,
kemiske Undersøgelser og Formalingsprøver paa Udvalgets
lille Formalingsapparat.
Med al Respekt for disse Undersøgelsesrnidler vilde det dog' sikkert være rigtigt at foretage et
større praktisk Formalingsforsøg herover. Resultatet af Foranførte er derfor følgende Forslag:
De 4 1t 5 bedste Hvedesorter bør, i ]'orening' llled Squarehead-Hveden udsaaes i Efteraaret 1885 i saa stort Omfang, at der af Høsten kan blive
tilstrækkeligt Materiale

at de ere sikre paa at faa al Fosforsyren overført til sin let
opløselige Form. Hele Fabrikationsmaaden
skjønnedes derfor
at maatte betinge Tilstedeværelsen i Gødningen af fri Svovlsyre, hvis Virkning maatte antages at være uheldig. Taleren
kunde henvise til et Forsøg, der i afvigte Efteraar var anstillet med at udsaa Præcipitat til Hveden ved Siden af en Til·
førsel af Mejillones Guano Superfosfat, hvor Præcipitatets Yirkning havde vist sig sidstnævnte Gødning langt overlegen et Forhold, som Taleren mente forklaredes af ovennævnte
Aarsag.
Skjøndt der fra forskjellig Side udtaltes Tvivl om, at den
tilstedeværende frie Svovlsyre i Superfosfatet kunde forringe
dettes Virkning, vedtoges dog Godsejer Holms Forslag om
fremtidig at benytte Præcipitatet.
Grosserer .r ,t (l b s e n honledede Opmærksomheden paa,
at der sikkert ved de omhandlede Gødningsforsøg burde
tages Hensyn til at faa de 4 Hvedesorter, der kom SquareheadHveden nærmest i ]'oldudbytte, prøvede sammenligneIsesvis
mod denne ligeoverfor den rigelige Kvælstoftilførsel.
Paa Grund af sin Stivstraaethed
kunde SquareheadHveden jo taale en stærk Gødskning uden at give Lejesæd;
det var ikke givet: at de andre rigtbærende Hvedesorter forllOldt sig paa samme Maade.
Samtligo Udvalg'slllØdlemmer maatte give Grosserer J acobsen Medhold heri, og Forsøgsledel'en bemærkede, at dette ret
vel lod sig' udføre under den lagte Plan, samt lovede at have
Opmærksomheden rettet paa dette Punkt,
Forpagter B o ~ el m a n n mente, at det i det Hele var
et Spørgsmaal om Gødningsforsøg burde være inddragne under
Hvedeudvalgets Forsøgsomraade. ]'orsøg af denne Art krævede
sikkert et langt større Apparat og en meget længere Aarrække,
end der foreløbig var tiltænkt disse, forinden der turde ventes
positive Resultater.
Forsaavidt det imidlertid, som Taleren
havde forstaaet, kun var Hensigten at prøve en stærk Gødningstilførsels Indflydelse paa Kvaliteten af Hveden, kunde
han finde ]'orsøg af denne Art betimelige, og ogsaa godkjende den foreslaaede Ordning. Man maatte imidlertid frem-

a)

til. at foretage et Formalingsforsøg med hver af disse paa
en Dampmølle, hvortil udfordres en 100 Tdr. af hver
Sort, og

c',

b) til i Efteraaret 1886 at kunne overdrage tilstrækkelig
Saasæd af hver af disse Sorter til forskjellige større
Gaarde _. en Sort til hver Ga1l{d -- der vides at levere
Hvede af god Kvalitet, for at der fra disse Gaarde efter
Høsten 1887 kan haves tilstrækkeligt Forraad af Saasæd
af de Sorter, der mulig ville have en Fremtid for sig
her i Landet som Stedfortrædere for Squarehead-Hveden.

Hertil knyttedes følgende Diskussion:
Godsejer H o l m hmvdede, at der sikkert kunde være
Anledning til at tilføre ,Jorden llon forosJaaede lt'osforsyremængde i Form af Præcipitat, medens der vett Gødningsforsøget hidtil var tilført Fosforsyre som Mejillones Guano.
Naar Taleren udtalte denne Anskuelse, var det ferdi han
nærede den Overhevisning, at den frie Svovlsyre, der uundgaaelig findes i Superfosfaterne, maatte have en skadelig Indflydelse paa Gødningens Virkning paa de spæde Spirer. Det
maatte erindres, at Gødningsfabrikerne anvende den billige
Kammersyre, og nødvendig man tilsætte den i saa stor Mængde,

-,
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for .alt vogte sig for at tillægge disse Forsøg for stort Værd.
Samtlige Udvalgsmedlemmer gave Taleren Ret heri og hæv-·
dede, at Gødningsforsøgene som før nævnt af Forp. Bokelmann
ogsaa kun vare optagne for at erfare de forskjellige Dyrkningsfaktorers Indflydelse paa Hveden, men ingenlunde prætenderede at skulle opfylde de Krav, der maatte stilles til
i ndgaaende Gødningsforsøg. - Forp. B ok e1ma n n maatte i
Forbindelse hermed udtale sin Overbevisning om, at der
sikkert var andre Omraadel' vedrørende Hvedeproduktionen,
der trængte til Undersøgelse og Belysning. Hidtil havde Jllan
anse et det som givet, at Hveden skuhle dyrkes
Brakmarken.
Skulde de sidste Aars Nedgang i Hvedepriserne fortsættes,
kunde der mulig blive Anledning til at forandre denne Sædarts Plads i Sædskiftet, og det vilde da have sin Betydning
at undersøge Forfrugtens
Indflydelse paa Hvedeafgrøden.
Taleren -- der støttedes af Hr. Weis - vilde derfor benytte
Lejligheden til at henlede Opmærksomheden pall., at man
burde søge indhentet Oplysninger dette Spørgsmaal vedrørende,
idet der maaske uden specielle 1<'orsøg vilde kunne samles
"~I
saadanne Data.
Hr. Wejs bestred ll.igtigheden af den Definition af den
Opgave, der var stillet Hvedeudvalget, forsaavidt der
Forslaget var anført at Opgaven var at skaffe Møllerne Hvede
med god Formalingskvalitet,
uden at træde Landmændenes
Interesser for nær.
Det maatte erindres, at Initiativet til
Hvedeforsøgene var taget af Etatsraad Tesdorpf i 1880, da
Squarehead-Hveden frøs bort, og Hensigten med disse val'
altsaa først at skai1'e en Hvede, der var more vintersikker end
Squarehead-Hvmlon og-iovrigt
knnde JlI;Lale sig HH'd denne.

l
\

,\

i

være at skaffe Landet en eller flere tilstrækkelig vintersikre
Hvedevarieteter, som besidde Egenskaber, der sætte dem istand
til at tilfredsstille baade Producenten og Forbrugeren. - Efter
en kort Ordvexling godkjendte Etatsraad Te s d o rpf Rigtigheden
af den af Hr. Weis fremsatte Paastand, medens Forsøgsleder
Sonne mente, at der næppe blandt Landmændene føltes Trang
til nye Hvedesorter som Afløsere for Squarehead-Hveden, der i
de sidst forløbne Aar atter havde sat sig fast i ]'lertallet af
Hvedeproducenternes Gunst,
og at nævnte Omstændighed
sikkert havde bibragt det store Publikum samme Anskuelse,
som han nærede: at det var Hensynet til Mølleindustriens
Tarv, der havde været den væsentligste Driv~jeder vod Forsøgenes Iværksættelse.
H r. W e i s lnaatte nedlægge Indsigelse, forsaavidt Forslagets Sætni ng': (laa vi altsaa ni! fra, at II vedeprodul,tioneu
skal være afllassct efter MoJicillt!ustriells Krav og ildw omvendt etc.« skulde indeholde en Ant.ydning' af, at Molleindustrien skulde være istand til at forbedre den Raavare,
der modtages til 'Formaling.
Desværre formaaede Møllerelle
ikke med deres bedste ViUie at male Kvælstof eller Gluten ind
i Hveden, og en svag Hvede kunde' ifølge Sagens Natur ikke
give kraftigt Mel. Den Omstændighed, som Landbrugsbladene
havde fromført, at de danske Møllere maatte blande indtil
Landots Avl, der hovedsagelig kun
75 % indført lIvede'j
leverer Squarehcad-lIvedlJ, maatte vel være det stærkeste Bevis for, at Hvedens Kvalitet ikke var, som den burde være.
Da man havde den gamle, brune, danske Hvede, der nu kun
undtagelsesvis dyrkes,. var det let at producere et kraftigt, let
afsætteligt Mel; men nu lod dette sig' ikke gjøre med dansk
avlet Hvede.
Skylden herfor laa hos Hveden, ikke hos
Møllerene.

i

r

en udførlig' Skrivelse haveie 'I'alerell da hllll!edot Præsidiets 0pJlImrksomhed pall. nævnte Variotets Mangler llg' opfordret det til at tage Sagen i sin Haand, og først derefter
havde MoJlerenes Tilslutning foranlediget, at der ved Forsøgenes Iværksættelse blev taget det fornødne Hensyn til
Møllerenos Ønsker om den dyrkede Hvedes J!'ormalingskvalitet.
- Denno Side af Sagen kunde altsaa ikke stilles i første
Række, og Forsøgenes Opgave burde derfor rigtigere siges at

249

l'

Etatsraad 'resdorpf
turde ikke benægte, at Hr. Weis
havde Ret i, at Kvaliteten af den danske Hvedeavl var gaaet
tilbage. Taleren meddelte, hvorledes han under en Rejse i
England 1862 havde havt Lejlighed til at høre Englændernes
rosende Dom over den danske, brune Hvede.
De erklærede
nemlig, at den Hvede, der kom fra de danske Øer var uund-
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-rærlig for dem, og at den dengang betragtedes som en kraftig
H vede fremgik af, at den overalt benævnedes : »the strong
danish wheat«. De samme Klager, som herhjemme førtes over
Squarehead-Hveden, kjendte Taleren meget godt, særlig fra en
Mølle i det sydlige Hannover. Paa denne Mølle havde man
tidligere skyet Squarehead-Hveden.
Fornylig havde imidlertid
Direktøren for nævnte Mølle meddelt Taleren, at man efterhaanden havde lært at benytte denne, hvad enten nu dette
laa i, at Kvaliteten var forbedret ved den fortsatte Dyrkning
af hjemmeavlet Squarehead, eller Grunden var den, at man
bedre havde lært at behandle Hvedon l)aa Møllemaskinerne.
En Kjendsgjerning var, at Illan nu paa denne Mølle hovedsagelig formalede Squarehead-Hvede.
Dampmølleejer Bay fremhævede, at blandt de Klager,
som Mølleren fører mod Squarehead-Hveden, er dens tykke
Skal og dens Glutens Mangel paa Elasticitet fremtrædende.
Desforuden lider dens Gluten let under Maleprocessen, især
dersom denne foretages for skarpt og varmende, men hvad
man især vil have bomærket, ,y ed i tiere Aar at have formalet
denne Hvedesort, 01', a,t den absolut fordror lang 'rids Lagring
efter Høsten, forinden den kan udmales og levere bageligt
Mel. Tal. havde et slaaende Exeml)el derpaa i l 882,
idet
han i Løbet af dette Aars Sommer havde leveret nogle Ladninger Mel til Sverrig, malet af % Squarehead-Hvede, af det
foregaaende Aars s 1e t t e Høst, iblandet lfa lys østersøisk
Hvede, og llled Melet af denne Hvedeblanding vare Kjøberne
veltilfredse, men i September Maaned samme Aar, omtrent 3
Uger efter at den ualmindelig sTllukke II vodohøst i 1882 var
tilendebragt,
malede 'ral. on )01 IIvodellHJI til do samme
svenske Kjøbere med den samme II vedoblallding, lnlll med den
Porskjel, Itt her var 2/3 Squarehead-H vede af don sm 11Id<en y e
Høst, og da Kjøberne modtog dette Mel, klagede de over dets
Bagningsevne, skjøn~t det i Udseende val' betydelig smukkere
end det tidligere. En utilstrækkelig Lagring maa sandsynligvis her være Aarsagen til Melets simple Kvalitet. Uforstaaeligt for Tal. var det derimod, at der ligeledes fra Sverig har
lydt Klager over, at hans Mel val' for t ø l' t, hvilket Tal. hid-

indtil snarere har anseet for en Dyd, da det bevirker, at
Dejgen fordrer mere Mælktilsætning.
Iaar har Tal. ligeledes bemærket, at Aarets sjælden
smukke Squarehead-Hvede først lang Tid efter Høsten egnede
sig til at males, og viste det sig paa Talerens Mølle, at den
ved Lagringen
fremkaldte Eftermodning først var tilendebragt, og Hveden derefter brugbar de første 8 Dage af
Oktober 1884, omtrent 2 Maaneder efter Høsten.
Forp. B o k e 1ma n n skulde med Hensyn til den anførte
Sætning om Hvedens bestemt angivne Plads i Sædskiftet henvise til sine før fremsatte Udtalelser om dette Punkt. - En
Faktor, som han troede havde en meget væsentlig Indflydelse
paa livedens Kvalitet, var H ø s t m a a d e n. 'I'aleren nærede en
bestemt Overbevisning' om, at der syndedes meget. paa dette
Punkt, og hmn' lJogi II LalldllHlHlllene sil<!<ert en stor Fejl ved
at kjøre Hveden for tidlig' hjem.
Man tildelte utvivlsomt
Hveden en langt bedre Kvalitet ved at lade den henstaa i
længere Tid paa Marken efter Mejningen, inden den hjemkjørtes. Det vilde have den allerstørste Interesse at faa dette
Forhold undersøgt ad Forsøgenes Vej. Der maatte imidlertid
saa anstiUes Forsøg med saa store Partier, at Dampmøllen
maatte kunne give Svar paa det omhandledr Forholds Indflydelse paa ICvalite.ten. Dette vilde imidlertid kræve betydelige Midler, og Taleren indsaa meget vol, at dette Hensyn
lIlUlig vilde forhindre Udførelsen af sligo Forsøg.
EtatsI'. 'J.'esdorpf
tillagde denne Udtalelse ganske særlig Vigtighed. Taleren bemærkede, at den bedste Hvede, der
avles ved østersøens Bredder, den saakaldte Rostocker-Hvede,
bliver i Marken behandlet efter Hr. Bokelmanns Anvisning.
Denne Behandling maatte jo betrag'tes som analog med Hvedens
længere Lagring paa Loftet, inden Formalingen finder Sted,
ligesom den ogsaa skjønnedes at korrespondere med Bagermester Lichtenbergs nedenfor gjengivne Udtalelser.
Porpagter Brohm anførte et Exempel, som han selv
havde havt Lejlighed til at iagttage, der bekræftede den oven
udtalte Anskuelse om den lange Vejringsperiodes
gavnlige
Indflydelse paa Hveden.

253

252

Dampmøller B ay kunde slutte sig til denne Anskuelse.
Tal. skulde benytte I~ejligheden til at lægge et godt Ord ind
for den tidlige Høst af Hveden.
Ikke blot havde Udstillingerne af H vedelH'øverne bekræftet dennes Fortrin fremfor den
sildigere Høst, men dette Forhold var endydermere blevet
slaaende belyst ved et Forsøg, som Tal. iaar havde anstillet
paa sin egen Mark. 2 Hvedemarker, hvoraf den ene· var efter
Helbrak , den anden efter Halvbrak , høstedes nemlig paa forskjellige Modenhedstrin , idet den ene val' meget grøn ved
Mejningen, medens den anden var temmelig moden. Den tidlig høstede gaven Kvalitet, der stod bugt over sidstnævntes,
men den blev ganske vist grundig vejret, inden den hjemkjørtes.
H vedeudvalgets Kemiker Cand. pharm. Got t l i e b fremsatte herefter følgende Udtalelser:
De kemiske Arbejder i det forløbne Aar have særlig omfattet Undersøgelser over Hvedemelets Æggehvidestoffer. Med
den lille Forsøgskværn , der i 1883 val' anskaffet fra BudaPest, blev der i Februar Maaned fremstillet 36 Prøver af
Molet eJ' Mæug'den af
Flormel.
~aavel i Hvedekorllot som
Æggehvidestulfer blev('t bor,;tcmt. Det vis('r sig, at Mængden
af /EggehvidnstolTer variereJ' kjeudeligi Prøverne fra de forskjellige Dele at' Landet.
Saa,ledes er f. Ex. Prøverne fra
Gjorsløv de æggehvide rigeste , ligesom den glassede Hvedesort
fra den samme J ord hyppigst indeholder mere Æggehvide end
den melede.

i

I de fremstillede Melprøver staa Mængderne af ÆggehvideHveden,
stoffer i et bostemt Forhold til Æggehvideindholdet
saaledes at Daunelsen og TJdvaslming af (lltl1;()II, hvorved man
omtrent faae]' '1/" Del af de HaIII IOlle .ll;;ggehvidestoIIer, el' et,
godt praktisk Middol tiL at bostOlllllW J\1.elets Indhold heraf.
Glutellet af de ovennævnte Melprøver udviste i frisk Tilstand
ForskjolJiglfeder i fysisk Henseende, lIlen de kemiske Prøver
have givet det Resultat, at det havde en temmelig ensartet
Sammensmtning.
'
Ved Lagring af Melet finder der nogen Syredannelse Sted,
ganske vist i meget ringe Mængde, men dog tilstrækkelig til
at faa Indflydelse paa Glutendannelsen, idet Mængden af Gluten

i

aftager, hvad der maa forstaaes saaledes, at Æggehvidestofferne
blive mere opløselige. Værdien af Hvedemel er sikkert ikke
alene betinget af Indhold paa Gluten, d. v. s. uopløselige
ÆggehvidestoJl'er, men langt snarere af at disse befinde sig i
en vis Opløselighedstilstand.
Da der kan arbejdes paalideligt llled den nye Forsøgskværn, og da der i dette Efteraar er fremstillet en stor Mængde
Melprøver, ville Forsøgene over disse Forhold blive fortsatte.
løvrigt . maa der vistnok arbejdes over Processerne ved
Brødgj æ r i n g en og de Omdannelser, Stofferne lide herved. Brød·
gjæring er som bekjendt i sin Hovedvirkning en vinaandig Gjæring, der indledes ved den almindelige Gjærsvamp, men den
finder Sted under andre Betingelser end den almindelige Gjæring ved Ølbrygning og Spritfabrikation.
Det er Bagerens
Kunst at givn .Mnln1.den rette Behandling ved Dejgens Tilberedning, og det el' vigtigt at holde den rette 'retllperatur ved
Brødets »I-l.askning«. ÆggehvidestoJferne lide Omdannelse ved
Gjæringen, af Melstoffet dannes der Sukker, der igjen omdannes til Vinaand og Kulsyre, Dejgen »rasker sig«, og det
el' Kulsyre-Boblerne,
der gjør Dejgen porøs. Undersøgelser
over Dannelse af Sukker, Kulsyre og Vina,and, ligesom over
Dannelsen af Glutenet, der betinger Dejgens Sejghed og Elasticitet, bør endyidl're sikkert foretages.
Det Illl)sto Skridt. vil da væro at gaa videre med smaa
Bagningsfursog, der lottest hulo sig udføre med en Gasovn.
En saadan har Docent 1<'jord for flere Aar siden konstrueret
af en særdeles praktisk Form, og i sin Tid har jeg assisteret
ved Forsøg udførte med samme.
Ifølge Beretning over engelske og amerikanske Bagningsforsøg er man der kommet til det mærkelige Resultat, at den
større Mængde af Gluten ikke betingede det smukkeste Brød,
men Fremstillingen af dette menes mere afhængig af, at Hvedemelet besad en bestemt Tørhedstilstand.
De amerikanske Melsorter indeholde gjennemgaaende 10,
sjeldent 12 % Vand, medens der i danske Melsorter findes'
15-16 % Fugtighed.
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Cand. polyt. Bagermester L i c h t en b e r g udtalte sig der~
efter saaledes:

fejlagtige Resultater.
Sikkert er det, at kan del' fremstilles
smukt Brød, da har Melet været godt, men er Brødet ikke
blevet smukt, kan Aarsagen være, at Melet skulde have havt
en anden Behandling.
De Fordringer, Bageren stiller til
Melet, gaaikke ganske i samme Retning som de Fordringer,
der stilles af Nat.ionaløkonomen, idet denne sidste lægger

Efter Anmodning har jeg foretaget de ønskede Bagningsf or s ø g, efter først at have fremhævet de Vanskeligheder, der ere
forbundne mild at bedømme Melets Godhed, navnlig efter saa
smaa Prøver som de, hvormed her arbejdes (2 Pd. Mel). Der
benyttedes helt igjennem samme Varmegrad af den Mælk, del'
anvendtes, og dennes Temperatur val' nogle Grader højere end
den sædvanlige, hvilket var nødvendigt fol' at faa Liv i Dejgen.
Denne søgte jeg at faa lige stiv for de forskjellige Prøver, og'
gav da en Dom saavel over Dojg'en SOI1lover det heraf fremstillede Brød. - Det maa bemær1(Os, at det ej' muligt, at Mel,
der ikke falder heldig ud, skulde have havt en anden Behandling, og at det da vilde have givet et andet Resultat.
Der er mange Faktorer, der have Indflydelse paa, hvorledes Melet skal behandles, hvilket ligger i Forholdenes Natur,
da en Gjæringsproces skal finde Sted. Først maa blandt
disse fremhæves T e m p e r a t 11 r e n, idet der selvfølgelig er
stor J<'orskjel paa den Varmegrad. man giver Mælken henholdsvis om Sommeren og om Vintepin. Meget srnau Ternperaturforskjelligheder gjøre iøvrigt deres lnrlHydelse gjrnldellde, og det er Mestersvendens Opgave at bedømme <lette, hvisaarsag det ogsaa stedes
er hans første Hverv, inden Dejgen lægges, at undersøge de
forhaandenværende Vejrforhold. Man benytter nødig ny m al et
Hvedemel. Staaer dette hen omtrent en Maanedstid, da foregaaer ved denne Lagring rimeligvis en Omdannelse; Vægten
er blevet uforandret, men Melets Kvalitet væsentlig forbedret.
Ligeledes forsyner onllVl\r Ragol', dor har Plads til dot, sig
gjerne umiddoJbart føj' Høst mod Mol, i'or ild<n at OHl 1110 til
at brugo !lOIl uyp, Kædi do 1l1lJ1'I1I(H.;tn
2 MallIlodo]' pi'tnr Høst.

overvejende Vægt paa Glutenindholdet og i det Hele væsentligst bedømmer Godheden efter Brødets Næringsværdi, med
særligt Hensyn til den indeholdte Kvælstofmængde.
Den
praktiske Bager maa selvfølgelig indrette sig paa at imødekomme de Fordringer, der af Kjøbel'lle stilles til hans Produkt.
Hans Fordringer til Melet blive derfor:
1. At det giver lyst Brød,
2. At det giver l e t Brød, og endelig
3. At MBlet. lmll opt.:1g:eden størst mulige Mælkemængde,
da Brødet liervod hlivor ha,m billigere.
Theoretisk skulde man synes, at man maatte kunne finde
de forskjellige Glutenarters Indflydelse paa Melets Hævningsevne, .ved at sætte disse Glutenarter til Hvedestivelse i forskjelligt Mængdeforhold , for ad !lenne Vej at udfinde det for
Melet heldigste Glutenindhold. At arbejde paa denne Maade
Ol' imidlertid praktisk taget umuligt, idet Gluten strax omdannes ved Luftens Paavirklling og ikl(e ved Indblanding i
Stivelse Jador sig bringe tilbage i sin oprindelig'e Tilstand.
En lignende Olllllannelse er det maaslw der finder Sted, naar
det formede FransldJrød efter at være gjæret sættes til Afkøling udsat for Luften (0: Franskbrødet ~sprøer af«), idet
der da foregaaer en Hindedannelse , der har Betydning for
Dannelsen af Brødets Skof]Je. Det turde være et Spørgsmaal,
om stor Kvælstofholdigbed med Rette bør fremhæves som eneste
Betingelse for Melets Hævningsevne , idet den tilsatte Gjær
jo skal bevirke Stivelsen s Omdannelse, og under den herved
fremkomne Alkoholgjæring med Dextrindannelse spiller vel
Stivelsen Hovedrollen.
Det turde dernæst være, at Nationaløkollomerne , der
stærkt fremhæve Hvedebrødets Fortrin fol' os fremfor Rug':
vort nordlige Klima er Brødet
brødets, herved overse, at

I<

Forholdet me~ l~ugen er olllvendt, idllt man snaJ'ost mnligt
skaffer sig ny Rug, i hvert Fald til Indhlandingi
don gamk
Rug, fol' at mildne dennes stramme Smag.
- Foruden Melets og Hvedens Alder spiller Ma a d e n, h v o rP a a d e t e r m a l e t, en stor Rolle - om det er malet skarpt
eller blødt - o. s. fr. Disse Punkter maa fremhæves for at

i

gjøre det klart, at de praktiske Bagningsforsøg' let kunne give

t

kun supplerellde Nærillgsmiddel.
Den Klasse,
del' spiser
Hvedebrød, nyder desuden Smør, Kjød, .Æg m. Jll. j den fattige
Klasse spi.ser som bekjendt fedt Flæsk til Rugbrødet.
Skal
Kvælstofmængden lægges til Grund for Pastsættelsen af Brødets Værdi som Næringsmiddel, kommer man maaske til et
fejlagtigt Resultat, idet man ikke tager det tilbørlige Hensyn
til Næringsindholdet af de Pødemidler sammen med hvilke det
nydes. I hvert Pald staaer det for Tal. saaledes, at til fedt
Flæsk kan Rugbrødet ikke undværes j muligvis spille Klidene i
Rugbrødet for Mennesket en lignende mekanisk Rolle overfor
Fordøjelsesorganerne som JIakkel~e fol' Hesten.
Tal. havde fremført disse Bemærkninger for at henlede
Opmærksomheden paa, at det næppe val' rigtigt udelukkende at
begrænse Undersøgelserne til Melets Kvælstof og Glutenindhold,
idet han maatte advare mod den temmelig gængse Opfattelse,
at Gluten skulde afgive en universel Maalestok fol' Hvedens og
og det deraf udvundne Mels Værdi. Hvorvidt iøvrigt de hel'
fremførte Betragtninger kunde staa deres Prøve fol' en stræng
videnskabelig Kritik maatte Taleren overlade mere kompetellte
Dommere at afgjOl'e. -- ,','
Efter at ovenstaaende foreløbige l<'ol'~lagdernæst var vedtaget Jlled de under Diskussionen tilføjede .Ændringer, sluttede
:Formanden - Etatsraad 'l'esdorpf
- Mødet med en Tak til
de enkelte Medlemmer for deres Medvirkning ved Løsningen
af den foreliggende betydningsfulde Opgave, og med en særlig
'rak til Bagermester Lichtenberg fordi han ikke var veget tilbage for det betydelige Arbejde som Udførelsen af de talrige
Bagningsforsøg havdo krævet, samtidig !lIo(l at Formanden tilføjede Haahet om af, llIan ogsaa fl'omti(lig turde rogne paa
Hr.· Lichtenhorgs VaJrdifnltlc HiHtnnd v('d disse /"OI"Hl'g.
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Danske Landboforhold førend Enevælden.
Af C. Christensen.
(Fortsættelse

(Hørsholm).

fra forrige Bind Side 576).

B.

Kornavl.

Hvor mange Hundrede eller Tusinde Aar, der ere
forløbne, siden man begyndte at dyrke Korn i Danmark,
lader sig næppe oplyse med Sikkerhed. Muligen var man
allerede i den yngre Stenalder, over 1000 Aar før
Kristi Fødsel, i Færd dermed; men Helristninger, forestillcnde forspændte Plove, og ]i'und af Hestetøj, smaa
Vogne og Vognbeslag fra den yngre Broncealder, synes i
alt Fald at godtgjøre, at man paa den Tid, nogle Hundrede
Aar senere, har kjendt til Agerdyrkning!).
Man har
ogsaa, ved et Broncealderfund paa Laaland, i et Stykke af
et Broncekar fundet et Hvedekorn, formentlig Vaarhvede,
og Hvedeavner s~mt t o Hirsekorn, Hirseavner og enkelte
af Hirsens tynde Topgrene og tro~r deraf at kunne slutte,
, at der allerede i Broncealderen er dyrket Hvede og' Hirse
paa Laaland2).
Bevispt synes dog at være noget svagt.
Imidlertid er der andre Vidnesbyrd om, at Dyrkning af
Korn, om ikke just af Hvede og Hirse, paa den Tid var
kjendt i Norden. Omtrent 300 Aar før Kristi Fødsel rejste
heroppe en Kjøbmand fra Marseille, Pytheas, der fortæller,
at her dyrkedes Korn, som bandtes i Neg og bjergedes i
store Huse, hvor det tærskedes, - da Solen sjældent skinnede klart.
Af Korn og Honning lavedes 01 og Mjød, der brugtes
ved Gilder.
Det gamle nordiske Digt Rigsmaal, der skriver sig
1)
2)

Worsaae : Nordens F'Ol·historie. S. 88.
Rostrup: En Notits om Plantevæxten
Broncealderen.
fer Nordisk Oldkyndighed og Historie.
1877.
-
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5. Række.

IV.

7-8.

Aarbøger
86

ikke ubetydelig Humleavl, men den aftog eller forsvandt
efterhaanden i det 17.
Hejre fandtes blandt Sædbeholdningen 1531 paa Nykjøbing SloV). Senere sVltredes den i Landgilde af Bønder
i Sydsjælland; Flere gave mere Hejre end Rug2).
H ø r omtales ikke i Skaanske Lov, men antages at
have været dyrket; dog vel kun i Tofter og Vænger udenfor Sædvangene. Der svaredes Tiende af Hør i 1311 s)•
.1 .. ~.-
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Agerdyrkningsberetning
fra Slutningen af Oktober.
Det, der især har præget den forløbne Sommers Vejrforhold, er, at der efter en tør og raakold Marts, en kølig
April med Nattefrost til midt i Maj og derefter et meget
frugtbart Vejr til midt i Juni, om end med stærke Storme,
kom en i det Hele taget kølig Sommer, der endog enkeltvis bragte Nattefrost i alle Maanederne, og hvis Regnforhold især vare uheldige derved, at de to vigtigste Voxemaaneder, Juni og Juli, vare tørre, medens de derpaa
følgende August og September Maaneder, i hvilke Afgrøden skulde bjerges, vare regnfulde. Den Omstændig.hed, at Regnen tillige for en stor Del faldt som Tordenregn i selve Sommertiden, forringede yderligere dens Værdi,
idet nogle Steder derved fik' endnu mindre Regn, medens
denne andetsteds slog Kornet stærkt ned.
Særlig ejendommelig har d en k ol d e Au g u s t :M:aaned været; - dens Vejrlig lignede væsentlig et Septembervejr, og vi have ligesom havt en Sommer uden August,
vi sprang lige fra Juli ind i September. Vinden var i
August overvejende nordlig, 3 Gange saa hyppig i dette
Hjørne som ellers, og dette bragte :M:aanedens Middelvarme over 2 Grader lavere end almindelig, nemlig paa
Øerne til 1411 og i Jylland til 13'4' hvilket kun er lidt
over 1 Gr, varmere, end September :M:aaned plejer at
være, medens Forskjellen mellem August og September
ellers almindelig er 3 a 4 Gr. Kun 5 Gange" have vi

fulde Perioder.
H ved e n var afgjort Aarets bedste Afgrøde, endog
bedre end Aaret forud; den havde udmærket overstaaet
Vinter og Foraar, tegnede en Tid til at blive endog usædvanlig god, men svækkedes dog noget af Tørken om end
mindre end de andre Afgrøder. Særlig lyde alle Beretningerne om et meget stort Udbytte af Square-headHveden, hvis stive Straa holdt den oppe eller i alt Fald
hindrede, at den kastedes saa plat i J~eje, at det kunde
have Indflydelse paa Kjærnesætningen.
I Egne, hvor
Hveden almindelig giver 14-16 Fold, erholdt man iaar

