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Den store Vanskelighed, Landmændene have ved at
bedømme de mange ret kostbare Redskaber og Maskiner,
der bydes dem af driftige Agenter og Fabrikanter, har ledet
til, at der af Landboforeningerne, det kgl. Landhushold
ningsselskab og særlig af de aim. danske Landmandsfor
samlinger allerede for en Del Aar tilbage blev truffet For
anstaltninger til paa forskellig Maade at yde Landmændene
nogen Vejledning ved Valget.
Saaledes blev der under Landmandsmøderne i Tredserne,
i Haderslev, Horsens, Odense og Aarhus bortloddet eller
bortsolgt ved Auktion indkoble gode Maskiner og Bed
skaber, ligesom der under hvert Mode, siden Modet i

København 1869, blev afholdt vejledende Foredrag om de
udstillede Redskaber og Maskiner samt, naar Dommer
komiteen fandt Anledning og Lejlighed dertil, foranstaltet
Fremvisningsprover med de Redskaber og Maskiner,
der særlig tiltrak sig Dommernes Opmærksomhed.
Disse Prøver vare imidlertid ikke og kunde ikke være
forud tilrette lagte eller forberedte og kunde kun omfatte
saadanne enkelte Redskaber, som Stedet, Tiden og de forhaanden værende smaa Pengemidler tillod at prøve, ønsket
om at faa større sammenlignende Bedømmelses
prøver med en hel Redskabsgruppe trængte sig stedse
mere frem, og ved Delegeretmødet i Kobenhavn 1871 for
1
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Ordningen af Landmandsmødet i Nykøbing (Falster) blev
det besluttet, at give de lejlighedsvise og ikke forberedte
Prøver, der hidtil vare foretagne ved vore Landmandsfor
samlinger, en fast og forud tilrettelagt Ordning saaledes, at
en bestemt Redskabsgruppe forud for hver Landmands
forsamling, skulde underkastes en indgaaende praktisk
Arbejdsprøve.

Denne Ordning paabegyndtes ved Landmandsmødet i
Nykøbing (Falster) 1872 med en Arbejdsprove med Plove,
Harver, Grubbere og Tromler, og fortsattes siden ved
hver følgende Landmandsforsamling, undtagen den i Køben
havn 1888, der først ved en senere Beslutning blev erkendt
gyldig som den 16. danske Landmandsforsamling.
Imellem de første Landmandsmoder, hvor der saaledes
blev foretaget sammenlignende Arbejcisprøver, var der et
Tidsrum af 3 Aar; dog er her indskudt en Prøve med
AI ejemaskiner, som det kgl. Landhusholdningsselskab lod
afholde paa Benzonsdal 1874. Siden Svendborgmodet
18/8 blev lidsrurnmet mellem to Landmandsforsamlinger
forlænget til 5 Aar, og da der tilmed ved Mødet i Køben
havn 1888 ikke blev aflioldt nogen Redskabsprøve, blev
Tidsrummet mellem to Redskabsprøver saa langt (5, i en
enkelt Periode 10 Aar), at det vilde vare altfor længe, før
man kunde faa gennemprøvet de vigtigste Redskabsgrupper.
Dette i Forbindelse med den stærke Udvikling paa
det landbrugsmaskinelle Omraade, og Landbrugets stedse
stigende Trang til gode mekaniske Hjælpemidler fremkaldte
ret naturligt-Ønsket om hyppigere Kedskabsprover, og paa
Foranledning af Redskabskomiteen for den 17. danske
Landmandsforsamling (Randers) indgav det kgl. danske
Landhusholdningsselskab i 1892 til Kegeringen et motiveret
lorslag om Statstilskud til at afholde aarlige Redskabs-

og Mas kin prøver. Forslaget blev tiltraadt og siden
18ö 2/93 er der hvert Aar bevilget 5000 Kr. til saadanne
Prøver, hvoraf de 4000 Kr. til de af Maskinudvalget for
anstaltede Prøver, og 1000 Kr. til Anvendelse for Maskinkonsulenten efter Ministeriets nærmere Bestemmelse.

Det kgl. Landhusholdningsselskab paatog sig Ledelsen
og den nærmere Ordning af disse Prøver og nedsatte et
permanent Maskinudvalg, som kom til at bestaa af
I) Herrer Præsident i det kgl. danske Landhusholdnings
selskab, Kaptejn J. C. la C our, Lyngby (Formand), Forp.
F. Bokel mann, Norregaard og Godsinspektor H. Tile-

Fig. 1.

mann, Mosager. Det bestemtes derhos, at stedse en af
det kgl. Landhusholdningsselskabs Præsidenter skulde være
Medlem af Maskinudvalget og dettes Formand, og at de
andre to Medlemmer valgtes blandt Selskabets Bestyrelsesraadsm edlem mer.
Som sit direkte Bidrag til disse Redskabsprøver lod
det kgl. danske Landhusholdningsselskab komponere og præge

en Medaille, hvis Avers og Revers ovenfor gengives,
og som vil kunne uddeles som Guldmedaille, Solvmedaille og Broncemedaille (hvis Dommerne onske
det, vil Solvmedaillen kunne uddeles som Solvmedaille af
1ste Klasse og af 2den Klasse).
1*

4

Ved Kaptejn J. C. la Cour’s Dod 1898 blev Hr. Hof
jægermester F. Friis Maskinudvalgets Formand, men da
Hofjægermesteren to Aar efter blev Landbrugsminister, indtraadte Præsident i Landhusholdningsselskabet Hr. Professor
Segelcke i Udvalget som dettes Formand.
Afdøde Landsthingsmand C h r. B r e i n h o 11 var, skønt
ikke Medlem af Maskinudvalget, da han ikke var i Land
husholdningsselskabets Bestyrelsesraad, stadig med i alle
Maskinudvalgets Arbejder lige til sin Død i Juni 1901.
Med sin sjældne Forstaaelse og sit ualmindelig praktiske
Blik for Landbrugsmaskinerne var han en meget stor Støtte
for Maskinudvalget.
Siden 1872 er der da afholdt følgende større Arbej(is
prøver :

1872. med Plove, Harver, Grubbere og Tromler,
forud for Landmandsforsamlingen i Nykøbing
(Falster).

1874. med Mejemaskiner paa Benzonsdal, foranstaltet
af det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
1875. med Slaamaskiner, forud for Landmandsforsam
lingen i Viborg.
1878. med Hestegange, Tærske-, Kaste-, Rense-,
Kørne-og Sortermaskiner, forud for Landmands
forsamlingen i Svendborg.
1883. med Saamaskiner, forud for Landmandsforsam
lingen i Aalborg.

1883. med Centrifuger, forud for og efter Landmands
forsamlingen i Aalborg.
1892. med Mejemaskiner og Selvbindere, forud for
Landmandsforsamlingen i Randers og under Medvirk
ning af det kgl. Landhusholdningsselskab.
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1893. med Petr oleum sni o to rer paa Borreby, foran
staltet af det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
I 1893 begynder nu de statsunderstøttede Redskabsprever og af saadanne er der afholdt:
1893. En Prøve med Dobbeltplove og Universalp love
i Stevns.
1894. En Prove med Kværne, K nusema skiner og
Oliekagebrydere under Landmandsforsamlingen
i Kanders.
1895. En Prove med amerikanske Svingplove og
Dobbeltplove paa Birkholm ved Herlov.
1896. En Prove med Radsaamaskiner, Gødnings
spredere og Go dn in g smaller paa Hillerødsholm.
Alle de her nævnte Prøver have været Konkurrenceprøver med Præmieuddeling; ved de efterfølgende
Prøver uddeltes ingen Præmier. De større Redskabsgrupper
ere nu gennemprøvede, og foreløbig faa Prøverne en noget
anden Karakter end forhen, idet Maskinudvalget dels søger
prøvet saadanne Redskaber og Maskiner, hvis Brug kun er
lidt kendt lier i Landet, og dels søger at faa forskellige
Forhold ved de mere brugte Redskaber og Maskiner nær
mere belyste.
Af saadanne Prøver er da foretaget:
1897. En sammenlignende Prøve mellem de i 1895 præ
mierede amerikanske Plove samt Rud. Sacks
En kelt plov og 17 af de her i Landet mest
brugte Plove paa Birkholm ved Herlov.
1898. En Prove med Kølemaskiner til Mejeribrug
og med Isoleringsmaterialer til Ishuse, dels
paa Mejerier i Jylland og ilels paa GI. Carlsberg i
Kobenhavn.
1899. En Prove med Høbjergningsapparater (Ho-
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vendere, Adolph Stakkevogn, Høafiæsningsapparater
og en Maattesymaskine) paa Nørregaard ved Saks
købing.
1900. En Prove med bred- og smalfæl g ede Vogne
paa Lolland og en Undersøgelse af Vandløft
ningsanlæg med Stod hæverter i Jylland.
Under Landmandsforsamlingen i Odense lod Maskin
udvalget de i 1899 prøvede Høbjergningsapparater
forevise i Arbejde.
1901. En Prøve med Redskaber til Roekultur i
Vestjylland (Roefrosaamaskiner og Radrensere) og en
Prove med selvrensende Tærskeværker til 2 ä 3
Heste paa Kagnesminde ved Glostrup.
Prøverne ville fortsættes i et lignende Spor indtil
videre, og man vi] rimeligvis nu, mere end der hidtil har
været Tid og Pengemidler til, foranstalte lignende Denionstrationsprøver med prøvede Redskaber som den i
Odense 1900, ved de større Landmandsmoder, Landmands
forsamlingerne og de samvirkende Landboforeningers storre
Møder.
Om alle de nævnte Prøver har de respektive Dommer
komiteer affattet udførlige Beretninger, som lindes optagne
dels i de samlede Beretninger om Landmandsforsamlingerne
og dels i «Tidsskrift for Landøkonomi». For de fleste
Prøvers Vedkommende ere Beretningerne tillige udkomne
i Særtryk og ere som saadanne at faa i Boghandelen til
en billig Pris.
Disse Arbejdsprøver og tilhørende Beretninger have
ikke alene deres store Interesse for Landmændene derved,
at der i disse udpeges de bedste Redskaber indenfor den
prøvede Gruppe, men faa en maaske endnu storre Betyd
ning derved, at Dommerkomiteerne ved dagevis at arbejde

med saa mange Redskaber af samme Gruppe have Lejlig
hed til en grundig sammenlignende Undersøgelse og
kunne derfor let paapege de større og mindre Fejl ved det
enkelte Redskab.
Dette have Fabrikanterne og Forhandlerne af Red
skaberne ogsaa været meget lydhøre overfor, og efter en
saadan større Arbejdsprøve se vi derfor, at de daarligste
Redskaber forsvinde af Markedet eller blive bygget helt
om, og de andre omlaves og forbedres efter de Erfaringer,
der ere indvundne ved Prøverne.
Alene herigennem bliver Prøverne af stor Værdi for
det danske Landbrug; men da tillige Dommerne i Beret
ningerne har beskrevet Prøverne meget indgaaende og sag
kyndigt, findes i disse Beretninger en Sum af praktiske
Erfaringer og en Mængde gode praktiske Kaad og Vink
til Landmændene vedrørende Redskabernes rette Brug
og Anvendelse.
Beretningerne ere ifølge Sagens Natur og navnlig for
kommende Prøvers Skyld meget indgaaende og detailerede,
men da de findes spredte i Beretningerne om Landmands
forsamlingerne og i «Tidssk. f. Landøk.», som kun
kommer et Mindretal af Landmænd i Hænde, har Maskin
udvalget ment det rigtigt at bearbejde dem og udgive dem
i et samlet Hele, som er lettere tilgængeligt for det store
Publikum, for hvis Skyld Prøverne ere anstillede. Beret
ningerne ville saa her fremtræde som et Uddrag af de
vigtigste Prøver, bearbejdet med de Erfaringer for øje, man
senere har haft Lejlighed til at indvinde.
Man har ment det rigtigst at tage alle Prøverne med
lige siden 1872, dels for at give et samlet Billede af, hvad
der paa dette Omraade er foretaget herhjemme, og dels
og navnlig fordi mange af de Betragtninger og Meninger,
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Dommerne i disse Beretninger har fremsat om Arbejdets
Udførelse og Redskabernes Konstruktion og rette Brug,
kunne have deres store Værdi den Dag i Dag, selv om det
er længe siden, at Prøverne ere foretagne, og de paagældende
Redskaber helt ere ombyggede eller maaske ere ude af
Markedet.
I den efterfølgende Beskrivelse af Prøverne vil der ved
hver enkelt Prove være angivet, hvor den oprindelige Be
retning er at finde, for hvem der ønsker nærmere Oplysning

om Details ved Prøverne.
Efter Forslag af Maskinudvalget er det kgl. Landhusholdningsselskab beredvillig gaaet ind paa at bekoste Ud
givelsen af denne Bog og lade den udkomme som et Bind
af de af Selskabet udgivne Landboskrifter.

Th. Segelcke.

Bokelniann.

Tilemann.

Emil Jørgensen.

I. Afsnit.
Arbejdsprøver foranstaltede dels af det kgl. danske

Landhusholdiiiiigsselskab og dels forud for de aim.

danske Landmandsforsamlinger.
1872.

Prove med Plove, Harver, Grubbere og Tromler.
(Tidsskr. f. Landøk. 4. R. VI. Side 238.)

Den forste større Arbej(Isprøve med en hel Redskabs
gruppe blev, som tidligere nævnt, afholdt forud for Landmandsnwdet i Nykøbing (Falster). Som forste Redskabs
gruppe, der skulde gennemprøves, valgte man Redskaber
til Jordens Bearbejdning, og Proven fandt Sted
umiddelbart forud for blodet paa en Brakmark tæt udenfor
Nykøbing. Plovene bleve kun prøvede til 3die Pløjning i
Brakmarken, idet den Blandsædstub og den Grønjord, man
ellers havde ti] Raadighed, var for tor til at lade sig pløje
paa det Tidspunkt, Proven fandt Sted.
Ua der imidlertid senere (1893—95 og 97) er afholdt
storre meget indgaaende Plovprøver og særlig i 1897 vore
hjemlige Plove have været underkastet en grundig Prøve,
skal man ikke her gaa nærmere i Detailer for Nykobingprovernes Vedkommende, men kun nævne, at af de mødte 42
Plove vare Størsteparten danske. Der var mødt 5 engelske
Plove med lang Muldfjæl, som man dog ikke ansaa for
egnede for danske Forhold, hvorfor de ikke præmieredes.
Af de danske Plove bleve 4 fra Vestjylland, 4 fra Lolland-
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Falster, 2 fra Fyen (Ristplove) og 1 fra Sjælland præmie
rede. Desuden præmieredes 1 Reolplov, 1 Vendeplov, 1
Undergrundsplov, 1 Opkamningsplov, 1 Skovharve, 3 tunge
Harver (Svenskharver og Sæddækkere) og 2 lette Harver.
Af Dommernes Bemærkninger om Plovenes Bygning
skal her kun anføres: «at Træktøjet eller Fortøjet ved
Plovene er af meget forskellig Konstruktion, hyppigt
mere kunstigt end hensigtsmæssigt; som et godt, solidt og
hensigtsmæssigt Fortøj henvises til en Plov fra Knud
Jensen, Holeby ved Maribo. Ligeledes fortjener Befæstelse
af Skæret paa Ploven særlig Opmærksomhed, og her hen
vises til Plove fra Hans Pedersen, Nor reballe pr. Maribo.
Af Tromler var der kun fremstillet en Ringtromle, og
denne arbejdede utilfredsstillende.
Tiden for Prøven — Midsommer — var imidlertid
ikke saa heldig for en Plovprøve; man savnede Stubjorden,
som jo maa være den egentlige Prøvesten ved Plovens Be
dømmelse, og allerede ved denne første Prøve kom man
paa det Rene med, at om end Redskabsprøverne for Penge
midlernes Skyld maatte knyttes til Landmandsforsamlingerne,
saa kunne de ikke altid afholdes under selve Modet, men
maa henlægges til et Tidspunkt i Udstillingsaaret, hvor
de ydre Forhold for Prøverne ere gunstige.
Som Hovedresultat af Prøven faar man:
At Tiden for en Plovprøve bor være Efteraaret, saa
man kan faa Stubjorden som den væsentlige Prove
sten for Plovenes Arbejde, da det kun er i Stubjord,
at Furens Brydning og Vending rigtig kan iagttages,
At (1. s. k. Rist plove ikke synes at være væsentlig lettere
end Plove med fuld Muldfjæl, skønt de ganske vist
slippe Jorden bedre end disse.
1874.

Prove med Mejemaskiner.

(Tidssk. f. Laudek. 4. R. IX. Side 11.)

Under Forberedelserne til Landmandsforsamlingen i
Viborg (1875) var det bragt i Forslag at afholde en Prove
med S laa maskiner og Mejemaskiner forud for dette
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Mode; men da ønsket om at faa en Prove med Meje
maskiner snarest muligt var særlig stærkt fremme, dels
paa Grund af, at den stigende Trang paa Arbejdere synlig
medførte en stærk og almindelig Benyttelse af Mejemaskiner
og dels og navnlig, fordi der netop paa dette Tidspunkt
fremkom en Mængde forskellige Maskiner paa Markedet
herhjemme og Valget var ret vanskeligt for Landmændene,
besluttede det kgl. danske Landhusholdningsselskab at for
anstalte en almindelig Prove med disse Maskiner afholdt
allerede i 1874.
Prøverne blev afholdt i Rug og 6r Byg paa Ben
zo n s cl a 1 og nogle Gaarde i Vallensbæk ved Glostrup
og omfattede 17 selvaflæggende Mejemaskiner, men da
denne Maskingruppe i 1892 forud for den 17. danske
Landmandsforsamling i Randers er underkastet en indgaaende Arbejdsprove, skal Benzonsdalproven ikke nær
mere refereres her.
Som Dommere fungerede d’Herrer: Fabrikant Baum
garten, Forp. Bokelmann, Docent Borch, Forst. J. C.
la Co ur; Prop. C hr. B reinholt, Propr. Hej de, Forp.
Soltoft, Etatsr. Tesdorpf, Mekanikus Wi nstrup, Di
rektør Frederiksen og Forp. Winkel.
Beretningen er udarbejdet af Docent Borch og Forst.
J. C. la Co ur. Der var ved denne Prøve mødt flere gode
og brugelige Maskiner, som uden Besvær kunde trækkes af
2 Heste, skønt de dog synes at have været noget tungere
end de nyere Maskiner. Dette fremgaar ganske vist ikke
af en Sammenligning mellem Tallene for Kraftforbruget
ved denne Prøve og den i 1892, men hertil skal bemærkes,
at disse Tal ikke direkte kunne sammenlignes, thi det der
afgjort spiller den største Rolle overfor Mejemaskinernes
Kraftforbrug er, om Jorden er mere eller mindre tør eller
opblødt; i Sammenligning hermed spiller alle andre For
hold en underordnet Rolle.
Flere af de modte Maskiner kunde ikke meje 6r Byg
og nogle havde flere væsentlige Mangler, saaledes fast
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Bærehjul, falsk Knivstilling o. m., og som Hovedresultat
af denne Prøve kan i første Linie nævnes:
Atman naaedeatvise de Maskiner, der virkeligvare brugelige, og de ved hvilke der klæbede
væsentlige Mangler, og disse sidste forsvandt derefter
helt fra Markedet og har ikke været set siden.
Og i anden Linie:
At man under den indgaaende Arbejdsprøve havde Lejlig
hed til at anstille Iagttagelser m. H. t. Maskinens rette
Indstilling og Brug, og den af Dommerne, der ledede
Arbejdsproven, Hr. Forp. Bo keim an n har paa Grund
lag af disse Iagttagelser og Erfaringer fra sin egen
Praksis udarbejdet et Foredrag om «Mejemaskiner og
deres Brug» som findes optaget i «Tidsskr. f. Landok.»
4. R. IX. Side 177. I dette Foredrag gør Hr. Bokel
man n Mejemaskinernes rette Indstilling til Arbejdet
til Genstand for en indgaaende Undersøgelse, en Under
søgelse, der danner Grundlaget for den senere Forstaaelse af Mejemaskinernes rette Brug.
1875.

Prove med Slaamaskiner.

(Tidsskr. f. Landøk. 4. R. X. Side 85.)

Denne Prøve er i sine Enkeltheder meget interessant,
og da den ikke senere er bleven gentaget, skal den her
refereres noget nærmere.
Sammenlignet med Mejemaskinerne er Slaamaskinernes
Bygning meget lidt kompliceret; de udføre jo ogsaa kun
en Del og derhos den letteste Uel af Mejemaskinens Ar
bejde, nemlig Skæringen, og sammenligner man de ældre
Slaamaskiner med de nyere, vil man finde langt færre
Forandringer i Konstruktionen end ved Mejemaskiner, ligesom
man ogsaa vil have bemærket, at der kun var ringe For
skel i det Arbejde, de forskellige Fabrikers Slaamaskiner
kunde præstere.
Ved en sammenlignende Prove gjaldt det derfor om at
byde dem saa mange forskellige Forhold at arbejde under,
som muligt. Saadanne Forhold fandt man paa den ud-
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tørrede Tast um So ved Viborg, hvor Maskinerne bleve
prøvede dels paa en meget blød Eng med en ualmindelig
yppig Vegetation, udelukkende naturligt Græs, dels paa
haard Sandbund med meget tyndt Græs, mest engelsk
Rajgræs og kort fin Hvidkløver, samt endelig paa et Engstykke, nærmest Surbund. Efter endt Prøve i Engen bleve
Maskinerne korte til Asm ildkloster lige udenfor Viborg,
hvor de bleve prøvede paa en bakket Mark med tynd Rød
klover og engelsk Kajgræs, fuld af Muldvarpeskud og en
Mængde Smaasten.
Som Dommere fungerede d’Herrer Forp. B okelmann
(Formand), Docent Borch, Propr. C hr. Breinholt og
Forp. Soltoft.
Beretningen er affattet af Forp. Bokelmann og
Docent Bore h.
Da en stor Del af de Mejemaskiner, der bleve prøvede
paa Benzonsdal 1874, vare kombinerede ø: Mejemaskiner,
der kunde omdannes fil Slaamaskiner, enten ved blot at
borttage de Dele, der bruges under Mejningen til Sædens
Aflægning, eller foruden dette at kunne give Knivene
større Hastighed og paasætte et kortere Skæreapparat —
men man der ikke havde Lejlighed til at prove Maskinerne
som Slaamaskiner, og det under mange Forhold kunde
anses for heldigt, at den samme Maskine kunde bruges
baade som Mejemaskine og som Slaamaskine, var den forbe
redende Komité for Landmandsmødet i Viborg, anmodet
om at drage disse Maskiner med ind i Prøven.
Af de anmeldte Maskiner blev saa prøvet 9 rene
Slaamaskiner og 8 kombinerede.
Prøven havde samlet et meget stort Publikum —
Viborg Amtsraad mødte in pleno for at overvære Prøven
— man tillagde den en meget stor Betydning for Jylland
med de store Engarealer, og Folk skulde netop dengang
til at købe Slaamaskiner.
Bedømmelsen var særdeles vanskelig, fordi alle Ma
skinerne udførte Arbejdet godt, de bedre Maskiner endo?
til den højeste Grad af Fuldkommenhed, man blev derfor
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snart klar over, at man ikke kunde naa noget paalideligt
Resultat ved at følge Pointeringssystemet, som man havde
fulgt ved Mejemaskinprøven 1874, da det vilde være meget
xanskeligt at træffe den rette Værdi for de enkelte Dele
af Arbejdets Udførelse og for Maskinens Bygning. Man
enedes derfor om, næstefter et nøje Skøn over Arbejdets
Udførelse, at tillægge Bygningen af Maskinerne og navnlig
af de Dele, som man skønnede særlig vare udsatte for Slid
og Brud, en stor Vægt, samt endelig at tage Hensyn til
Kraftforbruget, uden dog at tillægge dette stor Betydning,
da selv de tungeste Maskiner kunde trækkes af 2 Heste.
Ved de enkelte Dele af Arbejdet er der i Særdeleshed
lagt Vægt paa:
Skæringen: man fordrede et rent og jævnt Skaar, naar
Maskinen arbejdede ti] den Dybde, der almindelig for
langes, og at Maskinen kunde tage fuld Skaarbrede,
uden at Hestene kom til at træde i det staaende Græs.
Dette sidste viste sig vanskeligt ved enkelte af
Maskinerne.
Sk aar spredningen: at der spredes jævnt, og at det
Græs, der ligger ved Knivens ydre Ende uden at sam
les i Bunker, bliver fort saa langt ud fra det staaende,
at der ved næste Omgang ikke kan slæbes Græs sammen
ved Knivens indre Ende.
Dette Arbejde udførtes godt af alle Maskinerne.
Drejningen ved Hjørnerne: at den kan foregaa, uden
at der samler sig Jord og Græs sammen ved Kniven
og Hjulene.
Der var her nogen Forskel ved Maskinerne, men
da Vejret under hele Prøven var tort, var Forskellen
ikke videre fremtrædende.
At Stubjorden kan reguleres under Gangen, og at navn
lig Skæreapparatet kan hæves over Forhindringer; og
at de Apparater, hvormed Styringen foretages,
ere anbragte bekvemt for Kusken.
I disse Henseender var der ret betydelig Forskel,
som i det følgende nærmere vil blive paapeget.
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Den forste Prøve i Tastum So foretoges, som før
nævnt, paa blod Bund med en ualmindelig yppig Vegetation,
udelukkende naturligt Græs, de fleste Steder langt, mest
Rajgræs, Eng-Rævehale med Buske og Rergræs, enkelte
Steder tykke Lag af korte, fine Græsser, som Fioringræs
og knæbojet Rævehale. Græsset var meget tæt, den nederste
Del rødligt, svampet, skørt og tiere Steder fugtigt ved
snittet, samt laa hist og her stærkt i Leje. Bunden var
saa blød, at Hestene flere Gange traadte igennem, og det
gyngede stærkt under Arbejdet.
Dette Arbejde udførtes godt af alle Maskinerne og
maa betragtes som den letteste Prøve, vanskeligst var det,
naar Kusken vilde rykke for at sætte i Gang, da Hestene
saa sank dybere i.
Den anden Prøve fandt Sted paa et højtliggende
Græsstykke af Tastum So, bevokset med tyndt engelsk
hajgræs og fin, kort Rodkløver paa haard Sandbund. Her
kom det især an paa Skæringen. Det viste sig at være
et meget vanskeligt Arbejde for flere Maskiner; Kniven
skulde kunne gaa dybt for at afskære den korte tynde
Hvidkløver saa dybt nede, at den afskaarne Del kunde
falde over Fingerbjælken, ellers blev det liggende paa
Skæieapparatet, og Knivens korn til at sagle. Knivønø
maa til dette Arbejde være meget skarpe, da det tynde
Kajgræs ellers vil bojes noget fremad, førend det afskæres,
og bliver da liggende paa Skæreapparatet, hvor det trykkes
ned paa det foranstaaende Græs, som dels bojes ned under
Kniven, dels skæres uregelmæssigt af.
Ved denne Prove kunde Arbejdet ikke udføres af
enkelte af Maskinerne, nærmest fordi Græsset blev liggende
paa Fingerbjælken og bøjede det staaende Græs ned under
Knivene, samt fordi disse, hvilket ogsaa viste sig paa
Kløvermarken, ikke kunde holde sig rene, men stadigt
opfangede Smaasten mellem sig og Fingrene, hvis Over
fald over Knivene var for kort; her generedes de meget af
Sandet, hvormed de fyldtes, og efter faa Omgange vare
Knivene saa sløve, at de ikke kunde skære mere.
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Den tre die Prove foretoges paa et Engstykke,
bevokset med kort Græs, mest Halvgræsser, hvor
imellem fandtes en Del Tuer, Mosebunke o. lign, og en
Del halvvissent Mos. Disse Uregelmæssigheder syntes dog
ikke at besvære Maskinerne ret meget, og de bestode denne
Prøve bedre end den foregaaende.
Den fj e r d e Prøve foretoges ved Asmildkloster paa en
tynd Kløvergræsmark, bakket Terrain, temmelig fuld af
Muldvarpeskud og en Mængde Smaasten. I Kløvergræs
skulle Maskinerne kunne klare smaa Muldvarpeskud saaledes, at Jorden let glider over Fingerbjælken, saa den
ikke stopper eller kaster Græsset for over Knivene. De
skulle gaa igennem de mindre Muldvarpeskud uden at
løfte Skæreapparatet over, thi hvor der var mange som
lier, vilde Stubben blive altfor uregelmæssig, og der stilles
for store Fordringer til Kusken med at benytte Styreapparaterne. Smaasten skulle ligesom Muldvarpeskud glide
over Fingerbjælken; der viste sig i saa Henseende en ikke
ringe Forskel mellem de enkelte Maskiner. Medens enkelte
ikke standsedes af dem, satte de sig hos andre hyppig
fast mellem Knivene og Fingrene. Maskinerne skulle
naturligvis være indrettede til, at Skæreapparatet kan
løftes over Forhindringer, thi kommer der en større Sten
ivejen, som ikke kan glide over Fingerbjælken, vil den
blive ved at trille foran Fingrene og trykke Græsset under
Kniven. Det viste sig, at denne Prøve var den vanskeligste
næst efter den i Høj bundsengen; de bedre Maskiner gjorde
imidlertid deres Arbejde her til stor Fuldkommenhed.
Kraftforbruget maaltes paa blod Eng i Tastum So,
i ensartet, langt og tæt Græs, og for at faa et aldeles
ensartet og jævnt Træk bleve Maskinerne trukne af Men
nesker med en Hastighed af 4V2 Sekundfod, altsaa noget
raskere end Heste i det daglige Arbejde trækker.
Der var vel nogen Forskel paa Kraftforbruget mellem
de enkelte Maskiner, 144—172 it for de rene Maskiner
og 155—187 for de kombinerede, men selv den tungeste
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Maskine var ikke tungere end at 2 Heste kunde arbejde
med den i jævn god Gang uden at overanstrenges.
Sammenlignet med Mejemaskinerne ere Slaamaskinerne
noget tungere, ca. V» mere. Ved Mejeprøven 1874 fandt
man gennemsnitlig 33 tt pr. Fod Snitbrede, ved Slaamaskinen her 40 S, men det er ogsaa rimeligt, at den
større Knivhastiglied, det lavere Snit, Transporten af Skæreapparatet paa Slæbesko eller smaa Bærehjul giver et noget
større Kraftforbrug, hvortil kommer, at mange Enge ere
mere ujævne end Marken.
Ingen af de rene Slaamaskiner havde mere end 4 Fods
Snitbrede, af de kombinerede havde enkelte 4—6 Tom. over
4 Fod. Med det længere Skæreapparat ville Maskinerne i
Aim. koste mindre Kraft pr. Fod Snitbrede, men kunne
derfor dog være for tunge for 2 Heste; det lange Skære
apparat vil kun være heldigt paa Kløvermarkerne og plane
Enge, medens det vil være praktisk rigtigt at have et
kortere Skæreapparat, ikke over 4 Fod, paa ujævn Bund
med kort fint Græs, da her et længere Skæreapparat har
ondt ved at følge Bunden, og da Sidetrækket sandsynligvis
vil blive stærkt forøget paa saadanne Steder.
Efter de gjorte Iagttagelser under Prøverne fandt
Dommerne Anledning til at fremsætte følgende alminde
lige Bemærkninger om Slaainaskinernes Bygning
og Arbejde:
Stangen. Det er uheldigt, at man for at undgaa Side
træk ved enkelte Maskiner har lagt Stangen saa nær
det indre Færdselshju], at Pladsen for Hestene nærmest
det staaende Græs derved bliver for trang, saa det
bliver vanskeligt at holde fuld Skaarbrede, uden at
Hesten træder i Græsset.
Balance n. Maskinerne skulle være saaledes afbalancerede,
at der ikke hviler noget videre Tryk paa Hestenes
Manke under Arbejdet.
Ved flere af Forsnitsmaskinerne o: Maskiner, hvis
Skæreapparat ligger foran Færdselshjulenes Aksel, er der
ved den forreste Del af Rammen fæstet en Stang, som
2
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gaar hen til Hamlen; den er anbragt saaledes paa Hestestangen, at den ved et forøget Træk kan føres et
Stykke fremad; indtræder ved disse det Tilfælde,
at Skæreapparatet køres fast i Jord, Tuer eller lign,
ville Hestene trække Hamlen fremad, og Skæreapparatet
vil derefter løftes. Disse Maskiner ere derfor meget
lidt udsatte for Brud ved Fastkøren, men det vil vel
ikke være helt fri for, at en Hlle Del af deres Vægt
bæres af Hestene. Ved de Forsnitsmaskiner, hvor der
ikke findes en saadan Forbindelse mellem Rammen og
Hamlen, vil ved indtrædende Fastkøren Skæreapparatet
gaa haardt imod Jorden, ved Hestenes forøgede Træk
vil det indre Færdselshjul hæves op, og Kusken ved
det stærke Ryk, det giver, kastes af; dette viste sig saa
ledes ved to Maskiner, der under Prøven gik itu. Hel
digere er en Forbindelse fra Rammen ti] Hamlen an
bragt paa den Maade, at en Kæde er fæstet til et lavt
Punkt paa den drejelige Del af Rammen, hvorpaa
Hestestangen sidder, og gaar derfra under en Rulle
paa Rammen hen over en Rulle under Hestestangen
til Hamlen. Herved opnaaes, at Hestene trække den
Vægt op, som de andre maa bære.
Den Konstruktion, ved hvilken Bevægelsen udgaar fra
et Hjul paa Færdselshjulets Aksel, maa betragtes som
den heldigste, naar Maskinens hele Bygning forøvrigt
er godt anlagt; man bliver derved fri for Tandkranse i
Færdselshjulene og de deri indgribende Drev. Tand
kransene stoppes til af Jord og Græs og giver Anled
ning til forøget Slid.
Knivstangen. Da denne ofte skal skiftes ved Slaamaskiner, skal den være let at tage ud. Ved nogle Ma
skiner kan dens Forbindelse med Drivarmen ikke løsnes
uden at Skæreapparatet loftes op i lodret Stilling; det
er et ligefrem farligt Arbejde at udfore, naar Hestene
ere for.
Knivs tangshold er ne spille ved Slaamaskinerne en
meget vigtig Rolle. Det gælder meget om, at Kniven
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altid nøje holdes i sin Foring, og da den ved Slaamaskinerne har en meget stor Hastighed, slides Kniv
stangsholderne derfor stærkt. Ved den mindste Sint
ring i Knivens Gang sætter der sig let Græs mellem
Knivenes Underkant og Fingrene; Kniven kan ikke
skære i blødt kort Græs, og de enkelte Knivsblade ere
da meget udsatte for at skære i Fingrenes Overkant,
og ved forøget Slid er Knivstangen stærkt udsat for
Brud. Heldigst vilde det være, om de vare at stille
efter, ved at man t. Eks. havde anbragt Læder ell. lign,
mellem dem og Fingerbjælken, som kunde borttages,
naar de bleve slidte. De bor helst være fæstnede til
Fingerbjælken ved Skruer og ikke nittede, helst Hade
for ikke at liindre Græsset i for hurtigt at falde over

Fig. 2.

Fig. 3.

Fingerbjælken, og brede for bedre at holde Kniven i
sin Foring; bedst vilde denne Fordring opfyldes, om
de vare i ét Stykke, en tynd hel Skinne.
Slaglængden og Fingerdelingen. Disse vare ikke
alle saa nøje afpassede, at Knivenes Spidser stod i
deres rigtige Stilling i Fingrene, naar Krumtappen var
paa Dødpunktet. Afvigelserne var imidlertid ikke saa
store, at de hindrede Arbejdet, men det vil, naar Skæreapparatets Stilling med Krumtappen hyppig og væsen
lig forandres paa ujævn Bund, give et mindre rent
Snit, om ikke ligefrem Savling. Det samme kan ind
træde, naar Drivarmen faar en Bøjning, eller naar efter
længere Tids Brug Drivarmens Forbindelse mellem
Krumtappen og Knivstangen er bleven slidt. Naar
Slaglængden og Fingerdelingen ere forskellige, da skulle
Knivenes Spidser, naar Krumtappen er paa Dødpunktet,
2*
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staa for eller bag Midten af Fingrene, eftersom Slag
længden er længere eller kortere end Fingerdelingen.
Fig. 2 viser Knivenes rette Stilling i Fingrene ved
kort, og Fig. 3 ved lang Slaglængde.
Knivene bør være nittede o ven p aa Knivstangen og helst
med forsænkede Nittehoveder.
Finger bjælken gaar enten paa 1 eller 2 Bæreli jul eller
paa Glidesko, heldigst er det at have begge Dele, saa
at man kan paasætte, hvilke man vil, alt efter Engens
eller Markens Beskaffenhed. Saavel Bærehjulene som
Glideskoene bor være til at stille op og ned paa Finger
bjælken for at kunne forandre Stubhojden.
Slæbeskoen, der sidder paa Skæreapparatets ydre Ende,
skal fore det afhuggede Græs ud fra det staaende.
Bøjningen mod Fingerbjælken maa ikke være for brat,
da der ellers her let samler sig Græs, som ikke hurtigt
nok falder over Skæreapparatet, især naar man kører
med Vinden.
Styreapparaterne. Det maa fordres, at man kan hæve
Skæreapparatet over Forhindringer under Arbejdet.
Man maa kunne kippe o: forandre Skæreapparatets Stil
ling mod Jorden under Arbejdet, for bedre at kunne
skære Lejekløver og kort fint Græs, ligesom en Sænk
ning af Fingerbjælkens Bagende vil hjælpe til, at Muld
varpeskud og Smaasten lettere glide over den.
Kuskesædet maa være anbragt godt, saaledes at
Kusken har fri Oversigt over Skæreapparatet, med
Lethed kan virke paa de forskellige Løfte- og Styre
stænger, og saaledes, at han fra sit Sæde'kan komme
til at dreje Krumtappen for at overbevise sig om,
at Knivene er fri; det vil spare ham for at rykke med
Maskinen, naar han skal sætte i Gang.
Hovedresultatet af denne Prøve er:
At der var fremstillet mange virkelig gode og
brugelige Maskiner; der blev solgt mange Slaamaskiner efter denne Prove, og mange gaa den Dag i
Dag:
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At de AI askiner, der viste sig at have væsentlige
Mangler, efter Proven forsvandt af Markedet;
At de kombinerede Maskiner til Slaaning i Enge
bor have et kortere Skæreapparat og dertil en større
Knivhastighed end ved Mejning. Det længere Skære
apparat vanskeliggør Arbejdet og anstrænger Maskinen
ikke saa lidt.
De kombinerede Meje- og Slaamaskiner, saaledes som
de var dengang, ere forøvrigt nu forsvundne af Markedet,
de kombinerede Maskiner, der nu er fremme, ere rene
Slaamaskiner, hvorpaa der til Mejning paasættes et Af
læggerapparat ;
At det til Slaaning er nødvendigt, at Knivene have den
rette Stilling i Fingrene og saaledes, at man ved ind
trædende Standsning ved at stille Krumtappen paa
Dodpunktet kan stille Kniven i Fingrene, før man
kore frem. At rykke med Maskinen er overhovedet et
Plageri for Hestene og i bløde Enge er det jo en Umu
lighed.
1878.

Arbejdsprove med Hestegange, Tærske-, Kaste-,
Rense-, Korne- og Sortérmaskiner.
(Tidsskr. f. Landøk. 4. R. XIII. Side 409.)

En saadan Prove blev afholdt en Maanedstid forud
for den 14. danske Landmandsforsamling i Svendborg.
Proven blev afholdt paa Udstillingsterrainet og i det til
Udstilling bestemte Redskabshus, som i den Hensigt var
bygget saa tidligt, at det kunde benyttes hertil for den
egentlige Udstilling. Sæden: Hvede og Byg, der skulde
bruges under Prøven, var Efteraaret forud indkøbt af den
forberedende Komité og opbevaret i afvejede Bundter med
2 Baand om.
Som Dommere fungerede D’Herrer Kapt. Bluhine,
Forp. Bokelmann, Docent Borch, Prop. C hr. Brei il
licit, Godsejer Castenschiold (Borreby),Forst. A.laCour,
Forst. I. C. la Co ur, Fabrikant Hüttemeier, Forp.
Lollesgaard og Eorp. Winkel. Istedetfor Fahr. Hütte-

meier, der meldte Forfald, valgtes Lieutenant LI dal.
Kobenhavn, og istedetfor Forp. Winkel, der efter et. Par
Dages Arbejde blev syg, valgtes Forp. Laub Sludegaard.
Beretningen er affattet af Forp. Bokelmann og Docent
Bor ch.
Af de anmeldte Maskiner var modt 16 Hestegange,
16 Tærskemaskiner, hvoraf 2 kombinerede transportable, 3
kombinerede faststaaende, 6 med Halmryster og 5 uden
Halmryster, endvidere 3 Haandtærskemaskiner, 24 Kasteog Rensemaskiner, 5 Sortermaskiner og 4 Kornemaskiner.
Af Tærskemaskiner til Hestekraft var 6 med Pigtromler,
Resten med Slagler.
Til det meget vigtige Arbejde at lægge i Tærske
maskinen under Prøverne havde man sikret sig en meget
øvet og paalidelig Mand i Forvalter Hansen fra Koben
havn; Udfaldet af en saadan Tærskeprøve er jo i højeste
Grad afhængig af den absolut regelmæssige og ensartede
Ilægning.
Under Arbej (isprøven prøvedes Maskinerne med Hvede
og Byg, 800 S af hver Sort til de større Maskiner, 400 (t
til de mindre og 200 ft til Haandtærskemaskinerne. Tiden,
man var om at tærske det afvejede Kvantum Sæd, no
teredes, og det blev nøje paaset, at Maskinernes Hastighed
var ens under hele Arbejdet.
Saavel den aftærskede Sæd som Halmen bedømtes
med Hensyn til Behandlingen under Tærskningen. Fra
alle Maskiner med Halmryster kom Halmen over en anden
Halmryster trukket med Haandkraft, derefter over en
Haandtærskemaskine og sluttelig atter over Haand-Halmrysteren. Alt hvad der fandtes bag Tærskemaskinen og
Halmrysteren blev opsamlet, rystet og vejet for at be
stemme Rentærskningen.
Halmen fra Maskiner uden
Halmryster blev rystet 2 Gange over en Halm ryster, før
den blev tærsket om.
Desuden undersøgtes Maskinernes Bygning, Materiale
og Forarbejdelse, hvorefter der blev affattet en Beskrivelse
af de enkelte Maskiner.
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Kraftforbruget. Alan sagte at bestemme dels hvor
stort et Arbejde, der udfordredes ialt for at trække Heste
gang og Tærskeværk tilsammen, baade naar der arbejdedes
ved jævn almindelig Ilægning, og naar Maskineriet lob
tomt; dels skulde ogsaa bestemmes, livor stor en Del af
Hestenes Arbejde, der brugtes i selve Hestegangen ti] at
overvinde dennes Friktion, og livor meget der altsaa virke
lig overførtes til Tærskeværket.
Efter forskellige Forundersøgelser paa Landbohøjskolen
i Vinteren 1877 blev det for at faa et absolut jævnt
Træk besluttet at benytte Mennesker til at trække Ma
skinerne under Kraftmaalingerne, og der blev forfærdigef
Apparater til at optage Menneskekraften gennem Dynamometrene. Til Maaling af den direkte Kraft brugte man
1 å 2 selvskrivende Berg-Winstrupske Dynamometre paa
Hestegangens Bomme, og for at bestemme, hvor stor en
Del af Arbejdet, der brugtes i Hestegangen, og hvor stor
en Del der førtes over paa Tærskeværket, blev Hestegangens
Overføringsaksel af'bremset med et Pr o n y ’ s B remsedynamometer.
Kraftforbruget for Tærskningen maaltes under
Udtærskning af 400 n Hvede. Forst tærskedes noget ikke
afvejet Hvede, medens Hastigheden reguleredes saaledes,
som den under Arbejdsproven var funden at burde være.
Indstillingen og llægningen var selvfølgelig ogsaa den
samme. Naar den rette Hastighed var naaet, begyndte
Aftærskningen af den afvejede Hvedemængde, samtidig
sattes Dynainometrenes Skriveapparat i Virksomhed; Tiden
til Tærskningen observeredes, ligesom Tiden for hver Om
gang, for at kontrollere Hastigheden. Herved opnaaede
man, at man til Sammenligning kunde beregne det Ar
bejde i Pundfod, som hver enkelt Maskine brugte til Tærsk
ning af 400 tt Hvede. For Maskiner, der leverer samme
Slags Arbejde i Henseende til Kornets videre Behand
ling, maa dette Tal være det samme, selv om den ene ar
bejder med 3 Heste og den anden med 1, thi den forste
vil nok bruge 3 Gange saa stor en Trækkraft, men ogsaa
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kun Vs af den Tid, den anden Maskine bruger til Aftærskning af den samme Mængde Hvede.
Indenfor visse Grænser var dette ogsaa Tilfældet,
saaledes brugte Maskinerne med Renseværk gennemsnitlig
870000 Pundfod Arbejde til Aftærskning af 400 5 Hvede,
Maskinerne med Halmryster alene 717000 og uden Halm
ryster 510000 Pundfod. Pigmaskinerne brugte gennemgaaende mindre Pundfods-Arbejde nemlig 484000 Pundfod
for Maskiner med Halmryster og 321000 uden Halmryster,
men lierti] skal dog bemærkes, at der ved Prøven ikke
fandtes nogen brugbar kombineret Pigmaskine.
For at komme til Kundskab om, fra hvilke Arbejdsorganer de kombinerede Maskiners store Arbejdsforbrug
skrev sig, anstillede man forskellige Forsøg, hvorved man bl. a.
fandt, at Halmrysteren kun fordrer ringe Kraft
og ikke synderlig mere naar den arbejder, end naar den
gaar tom, og iøvrigt i store Hovedtræk og med runde
Tal at:

1. En kombineret Maskine fordrer, naar den løber tom,
halv saa stor Kraft, som naar den arbejder med samme
Hastighed.
2. Af Kraften, som den tomme Maskine fordrer, medgaar
ca. Halvdelen til Tromlens Bevægelse, Halvdelen til de
ovrige Apparater.
3. Tillæget til Kraften, som fordres mere for at trække
den arbejdende end den tomme Maskine, medgaar
væsentlig til det egentlige Tærskningsarbejde og kun
for en mindre Del til de øvrige Apparaters Bevægelse,
idet disse fordre næsten lige saa stor Trækkraft, naar
de gaa tomme, som naar de arbejde.
4. En ikke kombineret Maskine behøver kun halv saa stor
en Arbejdsmængde, som en kombineret til Tærskning
af samme Kornmængde.
5. Kraften til den arbejdende Maskines Bevægelse er
mellem 3 og 4 Gange saa stor som for den tomtløbende.
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Hestegangenes Kraftforbrug maaltes paa den
Maade, at man bestemte deres Virkningsgrad o: For
holdet mellem det Arbejde, som Tærskeværket under Tærsk
ningen modtager fra Hestegangen, og det, som Hestene
udvikler, idet man afbremsede Hestegangens Overførings
akse]. Virkningsgraden for de enkelte Hestegange var ret
forskellig, fra 66 % til 82 %, Arbejdstabel altsaa fra 34 %
til 18%.
Til Sammenligning mellem de forskellige Hesteganges
Godhed, forsaavidt denne beror paa det mindre eller større
Arbejdstab, er Virkningsgraden dog i og for sig ikke det
rette Sammenligningspunkt. Arbejdstabet fremkommer jo
nemlig ved, at den langsomme Bevægelse af Bommene
skal forvandles til en hurtigere Omdrejningsbevægelse, alt
saa : jo hurtigere Overføringsakslen løber, desto
større har Arbejdstabet Lov at være. Ved Sammen
ligningen maa altsaa tages Hensyn baade til Virknings
graden og til Overføringsakslens Hastighed. Det lader sig
nu godtgøre, under visse Forudsætninger, at det rette Tal
til Sammenligning findes ved at dividere Logarithmen af
Omdrejningstallet med Logarithmen af Virkningsgraden,
jo større dette Tal er, desto bedre er Heste
gangen i Henseende til Økonomi med Arbejdet.
For at anskueliggøre dette skal anføres et Eksempel: Heste
gang Nr. 16 {Bergedorfer Jernværk) gør kun 35,5 Om
gange og har tabt 20%, medens Nr. 5 (Allerup, Odense)
gør 84,2 altsaa langt over dobbelt saa mange Omgange og
har derved tabt 27 °/o, altsaa kun 7 % mere end Nr. 5.
Man skulde altsaa synes, at Nr. 5 var langt bedre end
Nr. 16. At dette Resultat maatte være fejl, vilde imidlertid
enhver, der saa de to Hestegange, kunne sige; de saa om
trent lige godt ud, snarere maatte man give Nr. 16 For
trinet, og dette viser sig ogsaa at være rigtigt, thi Nr. 16
har ved Beregningen faaet Sammenligningstallet 16, medens
Nr. 5 har faaet 14,1; altsaa er virkelig Nr. 16 den bedste
af disse to Hestegange.
Der var meget stor Forskel paa de udstillede Heste-
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gange, det omtalte Sammenligningstal varierede mellem 8,5
(Eckmann, Bender Mark) og 16,2 (Basmussen, Stubbe
købing).
Et andet Forhold, der har overordentlig stor Betydning,
men som unddrager sig enhver direkte Maaling, er Bomlængdens Indflydelse. I Virkeligheden vil det, hvis
Hestene erstattedes med en mekanisk Kraft, være temmelig
ligegyldigt, om Bommene var lange eller korte, thi hvis en
og samme Hest virkede den ene Gang paa en lang Bom,
den anden Gang paa en kort, men med samme Kraft og
samme Hastighed, saa vilde den have udrettet samme Ar
bejde i begge Tilfælde, da Arbejdet alene bestemmes af
og er et Produkt af Kraft og Hastighed. I Praksis ser
vi imidlertid, at Hestene blive hurtigere varme og ud
mattede for den korte end for den lange Bom, enhver ved
ogsaa, at Hesten i Hestegangen arbejder i en meget tungere
Stilling, den maa flytte sine ydre Ben ind under sig og
bøje sit Legeme efter Kredsen den gaar i, hvorved den
altsaa bliver ude af Stand til at lægge sig i Selen med
sin fulde Kraft, og jo kortere Bommen er, des mere Kraft
bortodsler Hesten til ingen Nytte.
Hvormegen Kraft, der saaledes gaar til Spilde ved
Hestens Anstrengelse for at gaa i Kreds ved man ikke,
men efter forskellige (tyske og franske) Opgivelser kan
man antage, at 9—10 Fods Bomme kun udretter 3/c af
20 Fods Bomme, og i 11—12 Fods Bomme udretter Hesten
kun halvt Arbejde mod, hvad den kan udrette ved at gaa
lige ud. 1 Bjergværkerne kan man endog til strængt Ar
bejde uden Overanstrengelse lade Hesten gaa i 6 Timer
for 26 Fods Bomme med en Hastighed af ca. 5 Fod i See.,
medens i vore aim. Hestegange 2—3 Timer er tilstrækkelig
til at trætte Hestene, naar Hastigheden skal holdes ved
3—3x /3 Fod i See.
Jo længere Bommen er, des mere lige ud gaar Hesten,
og des bedre udnytter den sin Kraft, men den lange Bom
kræver flere Udvexlinger, sværere og altsaa ogsaa dyrere
Konstruktion og mere Plads, og da Fordelen ved de lange

Bomme ikke ses ved forste Øjekast, og Fabrikanterne ere
nødte til at rette sig efter Kundernes ønsker, er man
mange Steder kommet langt ned under den tilladelige
Bomlængde og helt ned til den laveste Grænse, ved hvilken
det netop er muligt for Hesten overhovedet at bevæge sig
i Hestegangen. Det m aa bestemt frar a a des ikke uden
absolut Nødvendighed at gore Bommen kortere
end 12 Fod.
Grundet paa den sammenlignende Bedømmelse af de
prøvede Maskiner fandt Dommerne Anledning til følgende
almindelige Bemærkninger om de Fordringer, der
maa stilles til de forskellige Slags Maskiner
og Maskindeles Bygning og Arbejde.
Med Hensyn til Hestegangens Konstruktion, da er
det meget vanskeligt at danne sig en bestemt Mening om,
hvilken Konstruktion der er at foretrække; det væsent
ligste synes at bero paa en god Udførelse. Det
store Hjul er ved de fleste Hestegange konisk; disse
synes at være de billigste og, naar de ere godt udførte,
solide, kun med Hestegange med én Bom bliver det store
Hjul let trykket ned i Bunden paa det lille, naar Bommen
er paa den modsatte Side af Hjulforbindelsen. Dette af
hjælpes ved at anbringe 2 å 3 Lederuller, der løbe paa
en afdreiet Kant paa Hjulets Overflade. Lederullerne maa
være store, solidt befæstede og kunne indstilles, efterhaandensom Hjulet slides. Er Arbejdet her ikke nøjagtigt udført,
og Hjulet kommer ti] at vippe, da vil Ulemperne ved, at
et lille og et stort konisk Hjul arbejde i hinanden komme
stærkt frem og vise sig ved uregelmæssigt Slid i Kammene,
ligesom Kraftforbruget er ujævnt og stort, hvad der tyde
ligt fremgik af flere Maalinger under Prøverne.
Fig. 4 viser saaledes et (noget formindsket) Diagram
fra en Hestegang med kun én Ledrulle. Det ses, at Kurven
er meget uregelmæssig, idet Skrivestiften har svinget
imellem temmelig vide Grænser, de Steder a, hvor Kraft
forbruget er størst, svarer til Bommen staaende modsat
Drevet, hvor altsaa det opadgaaende Træk i Bommen
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vipper Hjulet nedad mod Drevet, saa Tænderne
slaa i Bund; medens b svarer til Bommen over Drevet.
Ved a er ikke blot Uregelmæssighederne störst, Kraften
paa Diagrammet varierende i Forholdet ca. 1: 3, men ogsaa
Middeltrækkraften er størst.

Diagrammet i Fig. 5 hidrører fra en Hestegang med
en slot og rolig Gang, Variationerne ere kun srnaa og
Middelkraften er omtrent ens hele Tiden.
Er det store Hju] et Stjernehjul, da har man
den Bordel, at man ikke faar saa stor Forskel mellem
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de to koniske Hjul og at kunne være fri for Lede
ruller.
B o m m ene maa være stærke, af godt Materiale og ind
byrdes forbundne. Balancetræk er et omstridt Spørgsmaal,
imidlertid er en Fjeder, hvori Trækket er anbragt (Fig. 6)
meget at anbefale, det afbøder mange Stød og Slag baade
for Hestene og Maskineriet. Mulestængerne og Binde
tøjet dertil er ved mange Hestegange altfor tarvelige,
Bindetojet bor være en Fjeder eller en Jernkæde. Kob
lingerne ere ved mange Hestegange for svage og for
simpelt udførte, idet de kun ere dannede ved at spalte
Akslen og bøje Fligene ud. En stærk Stigning af Overføringsakslen ind til Tærskemaskinen er meget uheldig:

Fig. 6.

saa vidt Forholdene tillade det, bør Hestegangen lægges
højt i Forhold til Tærskemaskinen. At anbringe et Mel
lem tøj mellem Hestegangen og Maskinen er mindre
heldigt, det er vanskeligt at faa det anbragt, saa det ikke
er i Vejen, og graves det ned i Jorden, er det ikke let at
holde det fri for Jord og Smuds. En god og fast Heste
bane er en Nødvendighed, men dette opnaas næppe uden
at have Tag over Banen.
Efter Arbejdsproven med Tærskemaskinerne synes
det at være ret vanskelig at bygge en kombineret Maskine
til Hestekraft. Her var fremstillet 8 kombinerede Maskiner:
af disse vare 2 {Bergedorfer Jernværk og Aller up Odense)
beregnede paa Tærskning i det Fri, de vare let trans
portable og iøvrigt meget brugelige Maskiner, om end de
kunde tiltrænge enkelte Smaaforandringer. Bergedorfer-

værket var den eneste Bredtærskemaskine ved Proven
og var derfor Genstand for Dommernes særlige Opmærk
somhed, da Tærskningen med en Bredtærsker, naar man
kan holde Maade med llægningen og ikke lægge mere i,
end hvad Hestene virkelig kunne trække, utvivlsomt er en
langt bedre og lettere Tærskemaade end ved Slugmaskinerne,
livor Kornet saa at sige skal slides igennem Tomme for
Tomme. Det vil rimeligvis ogsaa nok vise sig, at man
med inaadeholden Uægning tærsker mere i lige Tid med
Bredtærskerne. Dels for at sikre sig en saadan Ilægning og dels ogsaa for at forebygge de altfor hyppige
Ulykkestilfælde burde alle Bredtærskere, saavel
til Damp- som til Hestekraft være forsynet med
et Par Fødevalser, som de Bergedorfer Maskinen var
forsynet med ved denne Prøve.
Naar Sporgsmaalet er om at bygge en kombineret
Tærskemaskine, skulde man synes, at 8 redtærsker ne
vare selvskrevne hertil paa Grund af det større Areal,
man kan give Halmrysteren og Soldene i Modsætning ti]
Slugtærskemaskinen. Ingen af de kombinerede Slugtærskemaskiner, der vare mødte til Prøven, leverede noget fuldt
tilfredsstil lende Arbejde, som Kegel fordi Soldene ikke
havde Areal nok; daadigst klarede de kombinerede Pig
maskiner sig, hvad der er forklarligt nok, thi da Broen
her er lukket, falder alt Godset ud paa Halmrysteren, som
umuligt kan klare det forøgede Arbejde, og det vil næppe
være nogen let Opgave at lave en god kombineret Pig
maskine.
Af de Maskiner, der vare byggede med det Formaal
for øje, at de skulde kunne besorge Kastningen, saa Kornet
kun behøvede at komme over en Rensemaskine for at være
færdigt, maatte Anlæget i Rasmussens (Stubbekøbing) Ma
skine anses for Leidigst, idet den var indrettet saaledes, at
alt Kornet, der faldt gennem Broen, faldt lige ned paa
Kastesoldet, saa Smeltesoldet kun havde at tage imod, hvad
der kom fra Halmrysteren; ved denne Deling af Arbejdet
mellem Soldene kunde de alle klare sig, hvad de havde

31
\ anskelighed ved i de Maskiner, hvor det Hele, baade det,
der falder under Tromlen, og det, der blandet med Smaafoder o. lign., falder paa Smeltesoldet for derfra at gaa paa
Kastesoldet.
lovrigt har Spørgsmålet om kombinerede Tærske
maskiner til Hestekraft, et Sporgsmaal der altid har været
stærkt fremme, da Kastning og Rensning af Kornet fra
en ikke kombineret Maskine er et ikke ubetydeligt Arbejde,
været Genstand for en nærmere Undersøgelse i nogen Tid
ved de statsunderstottede Prøver iEfteraaretlÖOl. I
Beretningen herom Side 173 ville de nærmere Enkeltheder
blive belyste.
Erfaringerne fra Damptærskning tyder paa, at Rentærskningen for en Del beror paa Tromlens Pereferihastighed. Dette er ogsaa indrømmet af Fabrikanterne,
og naar de mindre Maskiner ikke desto mindre baade ved
Prøven og senere mede med en for lille Periferihastighed,
angives som Grund, at Landmændene stille den Fordring,
at Maskinerne skulle være billige i Indkøb, og i den store
Konkurrence, der har været og endnu er paa dette Omraade,
maa Fabrikanterne rette sig efter Kundernes -Ønsker, og
arbejde saaledes under Trykket af Fordringen om Prisbillig
hed. Naar Tromlen skal have sin rette Hastighed, saa
maa Alt, hvad der vedrører Maskinens Afstivning, La
gerne, Akslen, Ringene, hvorpaa Slaglerne ere befæstede,
Broen og Tromlens nøje Afvejning være godt Arbejde og
af gode Materialier, hvorved Maskinerne naturligt blive
dyrere i Indkøb, og naar mange Tærskemaskiner have vist
sig ret usolide og uholdbare, saa skyldes det ofte de her
berørte Forhold, særlig det simple Arbejde og mindre gode
-Materiale.
Hvad iovrigt Rentærskningen angaar, saa have
Prøverne vist, at man paa gode Hestetærskemaskiner ved
en fornuftig Ilægning kan tærske lige saa rent som paa
Damptærskeværkerne. Ved en Prove med Bygtærskning
paa et Uamptærskeværk (paa Valdemar Slot) lodes der
saaledes 0,25 % Byg tilbage i Straaet, medens Bergedorfer
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Tærskemaskinen viste 0,39 °/o Tab i Byg og 0,69 °/o i Hveden.
Hertil skal dog bemærkes, at Bygget, man tærskede paa
Damptærskeværket, var meget tørt; under almindelig Tærsk
ning vilde man næppe have naaet en saa ren Tærskning. I
Almindelighed maa man betragte et Tab af 0,5 °/o af Korn
i Straaet i Gennemsnit for Byg og Hvede for en god Ren
tærskning.
Det maa anses for meget ufordelagtigt at have Ma
skiner uden Halm ryster, dels fordi selve Rystningen
af Halmen fordrer meget Mandskab, naar den skal udfores
ordentlig, og dels fordi al Afrivning af det aftærskede
Korn er et langsomt, besværligt og ufuldkomment Arbejde,
dertil kommer, at H aim rysteren, som det fremgaar
af Kraftprøven, kun fordrer ringe Kraft.
En væsentlig Betingelse, for, at Maskinen skal gaa
jævnt og roligt, altsaa arbejde godt og slides saa lidt som
muligt, er, at Tromlen er omhyggelig afvejet. En
«sidetung» Tromle vil under Gangen af Centrifugalkraften
slynges fra Side til Side i Lejet. Maskinen ryster under
Arbejdet, og Sliddet bliver ujævnt og stort. Under Proven
bleve alle Tromlerne afvejede, og kun en fandtes at være
helt fri for Sidetunghed, alle de andre vare mere eller
mindre sidetunge; for en enkelt var den ved Sidetungheden
fremkomne Centrifugalkraft endog 200 % af Tromlens
Vægt, for 3 andre over 100 °/o, 2 viste 3—5 °/o og Resten
20 80 %. Det maa bestemt tilraades alle Fabrikanter at
afveje Tromlerne meget omhyggeligt, daselv en lille
Sidevægt, især naar Tromlen er let, virker meget stærkt.
Hvad Slaglerne angaar, da mødte nogle Maskiner
med riflede Slagler, som dem man kender ira Damptærske
værkerne, andre med glatte Slagler. Ved en Irøvetæiskning med en Maskine, der havde begge Slags, faldt Prøven
afgjort ud til Fordel for de riflede Slagler. Aarsagen til,
at de riflede Slagler tærske renest, maa nærmest søges i
den større Overflade, som de paa Grund af Riflerne virke
med, de bidrage sandsynligvis ogsaa til, at Kornet slaas
mindre itu, end det sker ved de glatte. Dog bære de glatte
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Slagler næppe hele Skylden for at Kærnen si aas itu,
det er snarere Broens Form, der spiller den største
Rolle; Grunden til Ituslagningen maa nærmest forklares
ved, at Kærnen, naar den slaar an imod Broen og ikke
kan komme ud strax, springer tilbage og piskes igen
mod Broen, og ved disse gentagne Spring træffes den af
Slaglens Kant og slaas itu. Ved at gøre Slaglisterne i
Broen tykkest indad og tyndere udad, vil Kærnen ikke
kunde springe tilbage i Maskinen men strax falde ud.
Hvor nær Broen skal være stillet til Tromlen
maa rette sig efter det forskellige Korn, der tærskes, og
maa forsøgsvis erfares. Da det maa anses for rigtigst at
indstille Broen videst for oven, tættere ved Midten og
tættest ved Enden, maa den være i 2 Dele osf bekvem og
solid at indstille.
Om Broen ligger oven over Tromlen eller neden
under maa for Rentærskningens Skyld anses for lige
gyldigt.
Jo længere Broen omslutter Tromlen, desto
renere vil man tærske under iovrigt lige Forhold, men
man synes at være kommen paa det Kene med, at naar
Broens Omslutning er ca. ö/i2—®/i2 af Tromlen, er det
tilstrækkeligt; de længere Broer ere kasserede, fordi de
gore Maskinerne betydelig længere.
Hvad Mængdetærskningen angaar, da er det en
Selvfølge, atllægningenmaa r e 11 e s i g e f t e r, hvad
Hestene kunne trække uden at o ver an s træ uges.
Hovedbetingelsen, for at der kan præsteres et i alle Maader
smukt Tærskearbejde, er en god Ilægning, men det er langt
lettere at lægge i en smal Maskine, som kan tage fra, hvad
der lægges for, end at betjene en Maskine, hvor man skal
holde Maade med Ilægningen, men netop dette at holde
Maade synes at være ret vanskeligt, ialfald ser man altfor
ofte bl. a. ved Damptærskeværkerne meget Arbejde udført,
der nærmest maa kaldes utilladeligt, fordi man fylder for
stærkt i Maskinen. Under Damptærskningen gaar det ud
over Kornet, der spildes meget Korn i Halm og Avner,
3
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fordi Soldene blive overlæssede, men ved Hestetærske
maskinen gaar det ogsaa ud over Hestene; der skal megen
øvelse til, inden man lærer at lægge i netop saa meget,
som Hestene kunne trække.
Om Pigmaskinerne kan man vistnok i Alminde
lighed sige, at de til mindre Hestekraft, 1—2 Heste, gaa
lettere end Maskiner med Slagletromle. Er en god Ilægning af Vigtighed for Slaglemaskinerne, saa spiller den en
endnu større Rolle ved Pigmaskiner. Ved de mindre Ma
skiner, hvor man kan faa Tid til at lægge Sæden godt
tilrette med Toppen radiært paa Tromlen, vil Tærskningen
være let, der tærskes rent, Halmen bliver ret godt be
handlet og Kornet slaas ikke itu. Anderledes med de
større Pigmaskiner til 3—4 Heste, som kan tage fra Alt,
hvad llæggeren kan fore til; her bliver ikke Tid til at
lægge Sæden godt til Rette, det gaar i Maskinen, som det
bedst kan, Halmen skal rives eller slides over, og hverken
denne eller Kornet gaar ud af Maskinen i god Tilstand;
der vil findes mange halvt udtærskede Aks, og Maskinen er
meget tung at trække. Ganske særlig er dette I il [ældet
med Haandtærskemaskinerne; kun ved en meget regel
mæssig Ilægning kunne disse Maskiner trækkes af 2 Mand.
Om Pigmaskinernes Holdbarhed kan der fra Prøverne ikke
uddrages noget Resultat, men Faren for at Piggene skulle
gaa itu bliver jo større ved uordentlig Ilægning, og for
øges yderligere derved, at disse Tromler skulle have en
stor Periferihastighed. Der maa derfor lægges særlig Vægt
paa en solid Udførelse af alt, hvad der vedrører Broen og
Tromlen; Broens solide Indstilling, Piggenes Befæstelse og
Tromlens nøje Afvejning ere væsentlige Betingelser for
Pigmaskinernes Holdbarhed.
Halm rysterens gode Arbejde er fornemmelig af
hængig af dens Stigning og dens Længde, og under
iovrigt lige Forhold vil den H ahn ryster, der har den
storste Stigning, arbejde bedst; dog synes Grænsen for
Stigningen at være mellem 0,4 og 0,5 Fod pr. lobende
Fod, da Halmen ved større Stigning vanskelig glider opad»
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og kommer til at hæmme Ilægningen. Ved den stærke
Stigning kan Halmrysteren gøres mindre aaben, naar
Tremmerne ellers ere godt stillede, og herved vindes, at
man befries for en stor Mængde Smaafoder, der jo er en
meget stor Plage ved Kastningen. Dette er af særlig
Vigtighed ved de kombinerede Maskiner, hvor det ellers
bliver umuligt for Smeltesoldet eller Kastemaskinen at
klare sig. For at faa en passende Stigning paa Halm
rysteren er det nødvendigt, at Maskinen staar lidt højt, da
det ellers er meget vanskeligt at faa det aftærskede Korn
under Broen og Halmrysterens forreste Del ført ud.
Har Halmrysteren en ringe Stigning, da vil den Halm
ryster, der er længst, under ellers lige Forhold, udfore
det bedste Arbejde, og af 2 lige lange og ellers ens Halm
rystere vil den, der er bredest, indenfor visse Grænser,
have Fortrinet. Paa Langtærskemaskiner har Halmrysteren
samme Bredde som Maskinen, en større Bredde var i
mange Tilfælde heldig, og det er ikke godt at se, hvorfor
ikke Halmrysteren paa disse Maskiner kan gives en større
Bredde end Ilæggeraabningen, Halmen skal nok fordele sig
over det hele. Herved opnaaede man ogsaa at kunne faa
et bredere Smeltesold.
Halmrysteren har ofte 2 Krumtappe, indbyrdes for
bundne ved en Plejlstang, ved nogle er der kun én Krum
tap, i Reglen anbragt fortil og ved et Slags Nikketøj bag
til, hos andre er Krumtappen bagtil og Halmrysteren er
ophængt i Fjedre fortil. Det rigtigste er imidlertid, at
Halmrysteren har 2 Krumtappe saaledes at dens Hastighed
er ens i hele dens Længde.
Tremmerne maa ikke have for stor indbyrdes Af
stand, da der saa falder saa meget Smaafoder igennem,
og ved Enden af Halmrysteren bør være anbragt en Rist,
hvor Halmen glider nedad, derigennem falder altid noget
Korn og det er bekvemmere for Manden, der river Halmen
sammen. Halmrysteren paa Bergedorfer Tærskeværket efter
lod kun 0,06 °/o Hvede og 0 % Byg i Halmen, de fleste
andre Maskiner 0,09—0,84 %, et Par Maskiner l,o —1,5 %
3*
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og en enkelt over 4°/o; Damptærskeværket efterlod 0,12 °/o
i Halmen.
Af Haand tær skem askiner var der mødt 3, alle
fra Udlandet. Den ene blev ikke prøvet, da Tromlen var
meget slet afvejet og Akslen bojet, og de andre to udførte
ikke noget tilfredsstillende Arbejde. For at tærske rent
skulde Periferihastigheden op nær til Hastigheden paa den
mindste Pigmaskine til Hestekraft, svarende til 1080 Om
drejninger af Tromlen i 1 Minut, men hertil udkrævedes,
at Haandsvinget skulde drejes 45 Gange rundt i Minutten,
og dette kunde Folkene umuligt præstere selv i meget
kort Tid; 40 vil være det højeste, og naar Folkene ikke
skulle afløses hver 5 Minut, er 35 den Hastighed, hvormed
Svinget kan drejes. Men ved denne Hastighed naaede man
ikke højere Rentærskning end 97—98 °/o, skønt Ilægningen
skete med den yderste Grad af Nøjagtighed. En god
Tærskning kan kun tænkes mulig, naar man erholder den
fornødne Periferihastighed og ved kun 35 Omdrejninger af
Svinget i 1 Minut. Dette kan jo opnaas ved en større
Udveksling, men der skal da utvivlsomt 3 gode Alænd til
at trække, naar der skal arbejdes stadig. Til Trods herfor
synes det dog, at Haandtærskeniaskinen med hordel kan
afløse Plejlen i mindre Jordbrug, hvor Tærskningen i de
smaa indskrænkede Lokaler er et strængt Arbejde. De
nyere Haandtærskemaskiner med Kuglelejer og stor Tromle,
hvormed de altsaa kunne faa en god Periferihastighed, vinde
ogsaa en Del Indgang paa saadunnø Støder.
Af Kaste- og Rensemaskiner var der fremstillet
13, af Kastemaskiner 2 og Rensemaskiner 2.
Af Jens Nielsen Vester-Aaby var der fremstillet 2
Maskiner, der ikke alene udført© Kastningen til stoi
Fuldkommenhed, men derefter ved Indsætning al Sold
frembød et Par Rensemaskiner, der tilfredsstillede enhver
Fordring. Der blev tildelt denne Udstiller den højeste
Præmie, man mente at kunne give for Kaste- og Rense
maskiner, og det blev erklæret af Dommerne, at man ansaa
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disse Maskiner for det bedste og fuldkomneste af Alt,
hvad der var udstillet ved Prøverne.
Aled disse Maskiner, samt med en fra Her man ns en
& Sønner, Næstved, kan efter Arbejdsproven paaregnes,
at man kan kaste 80—90 Tdr. Byg i en 10—11 Timers
Arbejdsdag, og Arbejdet dog blive udført særdeles godt.
De øvrige fremstillede Kaste- og Rensemaskiner kunde
ikke levere tilnærmelsesvis saa godt Arbejde som de nævnte.
De bleve alle, med Undtagelse af en engelsk (Hornsby),
erklærede ubrugelige til Kastning.
Paa Hornsby Maskinen var der i Hatten anbragt en
Pigvalse, der rørte op i Kornet under Arbejdet og for
hindrede, at det sammenfiltrede
Korn faldt i Klatter ned paa Soldet.
For at kunne udføre Kastningen
ordentlig maa Maskinen være for
synet med en stor Paafyldningshat,
der gaar langt tilbage over Maskinen
med sin skraatliggende Bund, som
maa være forsynet med 2 Rækker
lange Pigge; af største Vigtighed er
det, at Hatten har en kraftig ener
gisk Bevægelse, undertiden ser man,
Fig. 7.
at den ene Række Pigge kan bevæge
sig op og ned, hvad der maaske ikke er saa fejl. Maskinen maa
have en god Længde og Bredde for at Soldene kunne faa
et stort Areal. Til Byg og Blandsæd ere aabne Sold, helst
Stangsold, som der var paa Vester-Aaby Maskinen (Fig. 7),
at anbefale. Soldene maa helst være befæstede som ved
Vester-Aaby Maskine Nr. 2, hvor de simpelthen hvilede i en
Ramme i Hatten. En god Kastemaskine maa kunne ud
fore sit Arbejde saaledes, at man kan være absolut sikker
paa, at der ikke gaar Korn i Avnerne; om der kommer
lidt Iblandinger i Kornet er mindre væsentlig, da Kornet
jo skal over en Rensemaskine bagefter.
Af Rensemaskiner kunde ingen maale sig med
Vester-Aaby Nr. 1, der kunde tage imod, hvad en Mand
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kunde ose stærkt paa. Ved de engelske Rensemaskiner
vare Soldene for korte.
En smuk Blæs em askine var fremstillet af Jens
Nielsen V. Aaby; det var en godt forarbejdet Maskine,
let at arbejde med og med et godt Stilleapparat og en
rummelig Kasse.
Af Kor ne maskiner var fremstillet 4, hvoraf 1 til
Hestekraft. De vare overordentlig vanskelige at indstille
tilpas, baade ved Tilløbet og ved Afløbet. Med 2 Mands
Betjening vil Arbejdsydelsen være ca. 40—50 Tdr. Byg i
en 10—11 Timers Arbejdsdag. Disse Maskiner ere imid
lertid nu gaaet helt af Brug.
Af Sortermaskiner blev den Sortertromle {Hornsby),
der var bygget som Sortertromlerne i Damptærskeværkerne,
præmieret; den kan stilles til at sortere lidt eller stærkere,
eftersom man ønsker det. En saadan Maskine niaa sællig
anbefales større Gaarde til Rensning af Saakorn og kan
jo godt benyttes af flere Gaarde i Fællesskab.
Af Klin tein askiner var mødt 2, hvoraf den fra
Hermannsen & Sønner, Næstved, rensede Hveden saa godt
som aldeles fri for Klinte.
Præmieringen:
Kombinerede Tærskemaskiner:
1. Præmie, 250 Kr. Bergner & Magnus, liwtgwRrrt. .Jernværk,
2. — , 150 - M. P. Allerup, Odense,
3.
, 100 do.
do.
4.
, 100 - Rasmussen & Co., Stubbekøbing.
Tærskemaskiner med Halmryster:
1. Præmie, 150 Kr. H. Rasmussen & Co., Odense.
Tærskemaskiner uden Halmryster:
2. Præmie, 75 Kr. L. Lange & Co., Svendborg,
Hædrende Omtale, II. Rasmussen & Co., Odense,
do.
, L. Ekmann, Kender Mark.
Kaste- og Rensemaskiner:
1. Præmie, 200 Kr. J. Nielsen, V. Aab.y.
Kaste ni askiner:
2. Præmie, 75 Kr. Hermannsen cC' Sønner, Næstved.
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Rensemaskiner:
2. Præmie, 75 Kr. Torbett & Peele (ved U. Bossing Kbhvn.),
3,
— , 50 - .7. Baker, Wisbeach (ved do.)
Sortermaskiner:
1. Præmie, 100 Kr. A. Hornsby & Sons (ved U. Rossing).
Hovedresultatet af denne Prøve er:
At de kombinerede Maskiner, saaledes som de vare
fremstillede her, ere brugelige Maskiner og ikke
sværere, end at de kunne trækkes af det Antal Heste,
de vare opgivne til. De vare alle store Maskiner til
3—6 Heste, mindre kombinerede Maskiner til 2—3 Heste
ere først langt senere fremkomne, og ere i 1901 under
kastet en Arbejdsprove ved de statsunderstøttede Prøver,
se Side 173.
At det ved de kombinerede Maskiner særlig kommer an
paa cn fornuftig og maadeholden Ilægning, da
ellers Soldene overfyldes og Arbejdet bliver meget
mangelfuldt.
At man til kombinerede Maskiner til Hestekraft
maa foretrække Bred tærskere; ved Slugmaskinerne har man Vanskelighed ved at faa de be
hørige Soldarealer, hvorfor Kastning og Rensning ved
disse ofte udføres utilfredsstillende.
At man til ikke-kombinerede Maskiner foretrækker
Slaglemaskiner for Pigmaskiner, da de i Al
mindelighed, særlig’ de større Maskiner til 3—4 Heste,
gøre Arbejdet bedre.
At det maa anses for meget ufordelagtigt at tærske
ni ed en Maskine uden Halm ryster.
At Halm ry sterne ved de gode Hestetærskemaskiner
kunne ryste Halmen lige saa godt som Damptærskeværket.
At Halmrysterens gode Arbejde iøvrigt er afhængig
af dens Stigning, Hastighed, Længde og Bredde og
Tremmernes rette Anbringelse.
At naar man saa ofte og med Rette gør gældende, at Kast
ning og Rensning af Kornet efter en alin. Hestetærske-
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maskine er et saa møjsommeligt Arbejde, saa skyldes
dette baade den Gang og nu, at der er kommet en
utrolig Mængde daarlige Kaste- og Rense
maskiner frem, med et for lille Soldareal og
for ringe energisk Bevægelse af Paafyldningshatten.
At af de ved Prøverne modte Kaste -og Rensemaskiner
blev Arbejdet kun udført fuldt tilfredsstillende af en
Kastemaskine fra Hermannsen & Sønner i
Næstved og af en Kaste- og Rensemaskine fra
Jens Nielsen Vester-Aaby paa Fyn.
Arbejdsprove med Saamaskiner og
Godningsspredere.
(Tidsskr. f. Landøk 5. R. III. Side 129.)

1883.

Proven omfattede Radsaanings- og Bredsaaningsmaskiner til Korn og Fro samt Gødnings
spred em askiner og blev afholdt forud for d. 15. d.
Landmandsforsamling i Aalborg.
Som Dommere fungerede d’Herrer Forp. Bokelmann,
Docent Borch, Propr. Breinholt, Propr. Hj or th, Fabri
kant Hüttern ei er, Propr. Lollesgaard og Assistent
Maar, senere supleret med Kapt. J. C. la C o ur. Be
retningen blev afgivet under Landmandsforsamlingen af
Assistent Maar.
I den sidste Halvdel af Mai Maaned blev der af 3
af Dommerne: Forp. Bokelmann, Propr. Breinholt og
Propr. Hj or tli anstillet en Mængde Saaningsforsog paa et
Par Marker i Nærheden af Aalborg, nærmest for at illustrere
Godheden af Maskinernes Saaarbejde for de Besøgende ved
Landmandsforsamlingen, men paa Grund af den stærke,
vedholdende Tørke spirede kun den radsaaede Sæd, og
selv dennes Spiring var meget ufuldkommen, saa man opnaaede ikke, hvad der tilsigtedes ved disse Saaprøver.
Hovedprøven foretoges kort forud for Udstillingens
Aabning i Redskabshallen paa Udstillingspladsen, og gik
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særlig ud paa at undersøge Ensartetheden af Saaningen
ved de enkelte Maskiner.
Den første Forsøgsrække havde til Hensigt at under
søge Ensartetheden af Saaningen fra de for
skellige Saahuller paa samme Maskine, en For
dring, der skulde synes at være saa simpel og naturlig, at
man kunde være tilbøjelig til at anse det for overflødigt,
at prove den. Forsøgene viste imidlertid, at der var al
god Grund til at undersøge dette Forhold. Kun paa
nogle af de bedste Maskiner var Uoverensstemmelserne
imellem de enkelte Saahuller saa ringe, at man ikke
kunde vente en Forbedring; paa alle de andre Maskiner
var Forskellen meget betydelig og paa enkelte saa stor, at
man maa undres over at Fabrikanterne ikke selv er blevet
opmærksom derpaa. Paa et Par Maskiner fandtes saaledes
Afvigelser, der vilde svare til, at nogle Huller saaede
8 Skpr. pr. Td. Ld., medens andre saaede 12—14 Skpr.
pr. Td. Ld. Ikke ualmindeligt var det, at nogle Saahuller
saaede 8 Skpr. pr. Td. Ld., medens andre saaede 10—11 Skpr.
Den anden Forsøgsrække gik ud paa at faa en Fore
stilling om den Maade, paa hvilken enhver af Ma
skinerne fordelte Sæden paa Marken. Ved at trække
Maskinerne, idet man lod dem saa den aim. Udsædsmængde,
henover et stort Stykke Papir, der var overstreget med
Tjære, bleve alle Korn, der faldt fra Maskinen, siddende
fast netop paa det Sted, hvor de naaede Gulvet, hvorved
man fik et tro Billede af, hvorledes Maskinen spredte
Sæden. Spredningen var paa mange Maskiner temmelig
ufuldkommen, næsten alle Bredsaamaskiner havde den Fejl
at saa meget tykkere lige under Saahullerne. Den samme
Fejl fandtes, men i langt højere Grad, hos Saamaskiner
til Kløverfrø og Rajgræs.
Den tredie Forsøgsrække var Hastigli edsforso g,
som gik ud paa at undersøge, hvilken Indflydelse den
Hastighed, hvormed Maskinen kørtes, udsvede paa Tykkelsen
af Udsæden. Forsogene udfortes dels ved Opblokning af
Maskinen og Drejning af Drivhjulet med forskellig Ha-
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stighed, og dels ved Kørsel paa Udstillingspladsen. Man
prøvede ved Hastighederne 2, 3, 4 og 5 Fod i Sekundet,
men en Forskel af praktisk Betydning fandt man kun hos
de Maskiner, livis Saaapparat bestod af slange bugtede
Jer ns kiv er. Hos disse var Forskellen saa betydelig, at
man vilde saa 2—5 Skpr. mere pr. Td. Ld., naar man
kørte med en Hastighed af 3 Fod i Sekundet, end naar
man korte 5 Fod i Sekundet.
Den fjerde Forsøgsrække, Heldningsforsogene,
havde til Hensigt at undersøge, hvorvidt den Omstændighed,
at man saar tykkere opad Bakke og tyndere nedad Bakke,
skyldes den forskellige Heldning af Saakassen, eller muligt
væsentlig skyldes en forskellig Glidning af Hjulene. For
søgene udførtes ved Opblokning af Maskinerne i 2 Stil
linger, den ene svarende til Kørsel opad Bakke, den anden
nedad, men Afvigelserne mellem Udsæden i de to Stillinger
var mindre, end man havde ventet, idet de for 12 af 15
Maskiner ikke oversteg 6 °/o.
Det er saaledes sandsynligt, at Forskellen i Saaning
op- og nedad Bakke skyldes Hjulenes Glidning, saa meget
mere som en anden Forsøgsrække viste, at der selv paa
flad Jord finder en ikke ubetydelig Glidning Sted.
Den femte Forsøgsrække, Fyldningsforsøgene, gik
ud paa at undersøge, om Udsædens Tykkelse varierede med
det Kvantum Sæd, der er i Maskinen. Man fandt ved
Vejningerne, at der ikke var nogen Afvigelse af Betydning,
naar blot Maskinen ikke saaedes saa nær ud, at Saaapparaterne ikke kunde arbejde normalt.
Af Dommernes Bemærkninger om Maskinernes Kon
struktion skal anføres:
Bredsaamaskinerne:
Af Trækket maa kræves, at Maskinen erholder en fast,
sikker og stadig Gang, og er let i Vendingerne. Stængerne
maa være lange og godt afstivede, buede og afrundede, saa
at de kunne anbringes fast og sikkert til Hesten uden at
forulempe denne. I Stedet for Kroge paa Enspænderstængerne
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bor der være lukkede Kramper. Skaglerne bor spændes
paa løs Svingel.
Færdseishjulene bor være store og stærke og ikke
jordkastende, altsaa med vel afrundede Træfælge. De maa
gaa paa store og vel befæstede Aksler.
Bevægelsens Overførelse, der sker enten ved
Færdselshjulene eller et særligt Drivhjul, maa være paalidelig, stærk, let at regulere og ikke kræve for stor Frik
tion. Dette kan ikke opnaaes paa Tohjulsmaskiner uden
at Saaakslen er delt. 1 Ahn. bor Bevægelsens Overførelse
ikke finde Sted ved Palhjul. Alle Overføringsdele maa
være vel dækkede, men let tilgængelige ved Smøringen.
Saaapp aratet maa kunne regulere Udstrømningen paa
en sikker og aldeles ensartet Maade, uforanderlig, enten der
køres paa slet eller bakket Jord, enten der saaes tykt eller
tyndt, enten Saakassen er mer eller mindre fuld, enten
Hastigheden er større eller mindre og enten Maskinen
bliver mer eller mindre slidt. De forskellige Slags Saaapparater ere:
a) Børster. Anvendelsen heraf maa anses for uheldig
under hvilken som helst Form paa Grund af Børsternes
Uensartethed og ulige Slid ved Brugen og Vejrligets
Indflydelse.
b) Stjernehjul afjern paa Saaakslen (det gamle skotske
System) ville kun arbejde ensartet og tilfredsstillende,
naar de foruden at være godt udførte tillige erholde
aldeles nøjagtig samme Afstand fra Udstrømningsaabningerne, hvilket bl. a. kræver en stærk Saaaksel og
talrige gode Saaaksellejer, der maa kunne stilles fint og
sikkert.
c) Slangebugtede Jernskiver gøre som oftest uregel
mæssigt Arbejde, da de meget stærkt paavirkes af en
noget langsommere eller stærkere Kørsel.
d) Udskaarne Cylindre under Saakassen kunne saa
særdeles godt, naar Udskæringerne ere nøjagtig lige
-store. Dette opnaas sikrest og varigst ved de Ma
skiner, hvis Udskæringer ikke kunne forandres.
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S a afor delingen er betinget af Saahullerne og
Spredebrædtet. Saahullerne maa altid have ens Størrelse,
og dette er af særlig stor Betydning ved alle de Maskiner,
hvor Saaapparatet ligger indenfor Saahullerne, livad enten
«lette har Borster, Stjernehjul eller slangebugtede Jern
skiver. En kort Afstand mellem Saahullerne fremmer selv
følgelig jævnere Spredning. I Reglen er dog et Spredebrædt
nødvendig, der saavel ved sin Ophængning som sin Størrelse
maa formindske Vindens Indflydelse; medens Spredningen
i blæsende Vejr bedst sker gennem et lukket eller knastet
Spredebrædt, kan dog under andre Forhold ogsaa et glat
Spredebrædt give en tilfredsstillende Spredning.
Indstillingen sker bedst ved en Forandring af Saaakslens Hastighed, særlig naar den forandrede Tandudveks
ling ikke medfører en Forandring af Saaaxlens Stilling i
Saakassen. Hvor Indstillingen sker ved Forskydning af en
Hulskive foran Saahullerne kræves ikke blot en overordent
lig nøjagtig Fabrikation af denne og det dermed for
bundne Stilleapparat, men selv da er det meget vanskeligt
at udsaa en bestemt Mængde Sæd, eftersom den mindste
Forskydning har stor Indflydelse herpaa, og Indstillingen
derfor vanskelig samtidig kan blive tilstrækkelig lin og
tilstrækkelig stærk. Denne Bemærkning gælder tildels
alle de Maskiner, der reguleres ved en Omstilling af Saa
apparatet.
Ind- og Udrykningen maa ske let, hurtigt og
sikkert. At en Lukning af Maskinen ved Hjælp af Ind
stillingsskivens Forskydning er afgjort forkastelig vil fremgaa af, hvad der ovenfor er bemærket om denne. Hvor
Lukning derimod finder Sted ved Hjælp af en særlig Lukke
skinne, maa denne ikke blot have en aldeles nøjagtig
sluttende Vandring paa sit Underlag, saa at hverken Korn
eller Frø kunne trænge sig derimellem, men den maa til
lige af de tidligere anførte Grunde ikke i mindste Maade
paavirkes af Indstillingsskinnens Stilling.
Foruden de nævnte Prøver foretog man ogsaa saavel
i Has som i Marken en Prøve med Saaning af Kløver-
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frø og Græsfrø blandet sammen. Den almindelige
Mening er, at Kløverfrøet vil synke tilbunds i Saakassen
og udsaaes først. Ved en Prøve med P. Nielsens (Hillerød)
Maskine fandt man imidlertid, at denne Frygt er ugrundet,
naar man da ikke blander de lodne Græsarter, som HøjHavre og lign, imellem. Det viste sig, at saavel ved halv
som hel Udsaaning af Saakassen var Forholdet mellem
Kløverfrøet og Græsfrøet fuldstændig ens.
En Frøsaamaskine fra Rasmussen, Stubbekøbing, kom
for sent til Prøven til at deltage i Konkurrencen.
Frøkassen og Saaapparatet er anbragt paa en
svær Ringtromle (Fig. 8), saa at Froet falder i den
Rille, den forreste Ring
laver, og dækkes af den
bagerste King idet denne
klover Kammene.
Denne Maade at saa
Froet paa sparer meget
Arbejde, og i alminde
lige Aar vil Froet spire
Fig. 8.
godt, men Ringtromlen
skal være svær, som den til dette Brus laves af
Rasmussen.
Radsaamaskiner og’ R o ef r 0 s a am as k i n er:
Den stærke Tørke, der, som tidligere omtalt, hindrede
alt det i Marken saaede Korn i at spire, gjorde, at disse
Maskiner ikke bleve saa omhyggelig gennemprøvede som
ønskeligt var, men da denne Gruppe Maskiner senere ved
do statsunderstottede Prøver er underkastet en grundig
Arbejdsprøve henvises til Beretningen om denne Prove,
Side 100.
Af de præmierede Bredsaamaskiner skal her frem
hæves en Bredsaamaskine fra A. C. Rasmussen & Co.,
Stubbekøbing, der fik 150 Kr. og en Bredsaamaskine fra
P. Nielsen, Hillerød, der fik 100 Kr. i Præmie.
Hovedresultatet af denne Prove er:
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At Børster og slangebugtede Jernskiver ere meget
slette Saaapparater.
At de enkelte SaaliuIler kun paa enkelte af Maskiner
vare udførte nøjagtig nok.
At man meget godt kan saa Klo ver fro og Græs frø i
Blanding, naar man ikke blander de lodne Græsser
imellem.
At for de bedre Maskiner har en Forandring i Korehastigheden saa ringe Indflydelse paa Saamængden,
at det ingen Betydning har.
1883.

Arbejdsprove med Centrifuger.

(Tidsskr. f. Landøk. 5. R. II. Side 725.)

Foruden den forannævnte Arbejdsprove med Saamaskiner var det besluttet i Tilslutning til denne Land
mandsforsamling at afholde en Arbejdsprøve med Centri
fuger, der dengang var i deres forste Udvikling. Under
selve Udstillingen blev der foretaget en foreløbig Prøve
med de anmeldte Centrifuger, hvor Bedømmelsen kun be
stod i, at der gaves hver Centrifuge en Vedtegning «an
taget» eller «ikke antaget» til en senere fuldstændigere
Arbejdspreve. Ved denne foreløbige Prøve bleve Bur
meister & Wains lille Centrifuge og de Lavals lille
Centrifuge antagne til Arbejdsprove, og denne fandt Sted
i Juli Maaned i Mejeriet paa Vestervigkloster. Forsogene
lededes af Docent N. J. Fjord, som ogsaa udarbejdede
Beretningen.
Forholdene i vort Mejeribrug liave imidlertid siden da
forandret sig saa meget, at Beretningen om denne Prove
nu kun har liden Interesse, den skal kun her nævnes
som et for sin Tid betydningsfuldt Led i de danske Red
skabs- og Alaskinprover.
1892.

Arbejdspreve med Selvbindere og selvaflæggende
Mejemaskiner.
(Tidsskr. f. Landøk. 5. R. XII. Side 257.)

Denne Prøve blev afholdt forud for den 17. danske
Landmandsforsamling i Randers, og under Medvirkning af
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»I. kgl. Landhusholdningsselskab (den skulde have været af
holdt i 1893 men paa Grund af Mund- og Klovesyge i
Jylland blev den udsat til 1894).
Som Dommere fungerede d’Herrer Forp. Bokel mann,
Docent B o r c h, Propr. B r e i n li o 11, Propr. H j o r t h, Propr.
Jakobsen, Propr. Lollesgaard, Godsinspektør Tile
mann, Lektor Maar og Fabrikant Hüttemeier. Da
d’Herrer Lektor Maar og Fabrikant Hüttemeier meldte
Forfald, supplerede Dommerkomiteen sig med Statskonsulent
Dencker. Beretningen er affattet af Forp. Bo keim ann.
Hovedinteressen samlede sig om de selvbindende
Mejemaskiner, som vare forholdsvis nye her i Landet,
og Somren forud for Prøven undersøgte d’Herrer Bokelmann, B rein holt og Dencker flere Selvbindere, der
vare i Arbejde paa forskellige Gaarde, ligesom man til de
Landmænd, man vidste havde brugt Selvbindere nogen Tid,
udsendte et Spørgeskema med forskellige Sporgsmaal ved
rørende Selvbindernes Arbejde og Brugbarhed. Der ind
kom herpaa en Del Besvarelser, og paa Grundlag af disse
og de omtalte Forundersøgelser bleve Bestemmelserne for
Proven affattede.
Det viste sig umuligt at finde tilstrækkelig store og
ensartede Marker med Hvede og Rug til Brug for Proven
paa samme Sted, og, som man ønskede det, i Nærheden
af Randers; men efter nogen Sogen fandt man et fortrin
ligt egnet Stykke Rug paa Constantinsborg ved Bra
brand, og gode ensartede Hvede- og Vaarsædsmarker paa
Gaardene Vester eng og Haj vang ved Aarhus. 1 Op
holdet mellem Rug- og Hvedem ej ningen transporteredes
alle Maskinerne til Aarhus.
Der blev prøvet 11 Selvbindere, hvoraf 2 Lavbindere, samt 14 seivaflæggende Mejemaskiner.
Maskinerne bleve forst prøvede i Arbejdsprøve og
Kraftprøve i Rug paa Constantinsborg og senere i Hvede
paa Højvang og Vestereng. Proven i Vaarsæd lod man
udgaa, da Vejret efter Hvedem ej ningen blev meget regn
fuldt, og man dertil skønnede, at en Prove i Vaarsæd ikke
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Lavbindere:

Paa Stangen

Paa Bære 
hjulet

Maskinens
Vægt

Paa Kørehjulet

K ra ftfo rb ru g p r.
M e te r S k a a rb re d e .

-

S k a a rb re d e n
M e te r

Tomtgaaende

Kraftforbrug

i

kunne forrykke noget i den Mening, Dommerne havde faaet
om de enkelte Maskiner i de øvrige Prøver.
Arbejdet med Selvbinderne begyndte med en Kraftprøve i li ug. Alle Maskinerne bleve prøvede færdig samme
Dag. Kugen var noget tynd, men meget ensartet, og Jorden
nogenlunde fast. Man korte med hver Maskine 300 Alen
med fuld Skaarbrede og lige saa langt tom og med 4
Sekundfods Hastighed. I Modsætning til tidligere Prøver
bleve Maskinerne her trukne af Heste under Kraftprøven.
For tillige at se Maskinernes Kraftforbrug i Forhold til
deres Vægt, bleve alle Maskinerne vejede i Arbejdsstilling
og med en Mand paa Kuskesædet, paa 2 i Jorden ned
gravede Vægte, saaledes at man fik den Vægt, der faldt
paa Korehjulet, og den der faldt paa Bærehjulet, lige
som man med en Bismer bestemte Vægten der faldt paa
Stangen.
Kraftforbruget og Vægten ses af nedenstaaende Tabel.

3

il
222 448
198 440

u
u
1,420 315,6

U
tt
1010 320

1,460 313,4

1010 309

Mc Cormick..........................
Deering....................................

250 484
260 588

1,320 366,6

0,940 617,o

1247 232 22 1501
1240 280 24 1544

Hornsby..................................
Johnstons 5 Fod.................
Massey....................................
Harris......................................
Osborne....................................
Empire....................................
Wood.............

224 466
•242 150

1,290 361,2

266 476
240 486
240 470

1,380 345,6
1,420 312.-'

Adreance Platt...................
Mc Cormick........................

tt
II

1330

12 1331

Høj bindere:

248 Hl
288 510

1,370 335,8

1,355 346,8
1,215 .'J'.IS.-/
1

1,100 364,2

1260 342 17 1517
1240 260 10 1510

1330 230 23
1227 248 45
1300 175 17
1200 2G0 25
1197 300 19

1583
1520
1492

1485
1516
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Lavbinderne vejede c. 200 Ä mindre end Højbinderne,
men mellem disse er Forskellen i Vægten ikke stor. Der
imod er Vægten, der hviler paa Bærelijulet, noget forskellig,
fra 175 til 300 S, og det skal nok vise sig, at de Ma
skiner, der have en stor Vægt paa Bærelijulet, arbejde
meget tungere, naar Jorden er meget blod. Dette er
muligvis ogsaa Grunden til, at Lavbinderne, der veje 200 tt
mindre end Hojbinderne, dog fordre samme Kraft under
Arbejdet.
Naar undtages Deering, der kun kunde arbejde naar
den tog et meget lille Skaar, var der kun en ringe For
skel paa Kraftforbruget, og naar Kraftproven anstilles ens
for alle Maskiner, samme Dag, under samme Forhold, og
navnlig ved samme Stubhojde og samme Negafkastning,
er det rimeligt, at disse Maskiner, som jo i det væsentlige
ere ens byggede, ogsaa fordre væsentlig samme Kraftfor
brug. Ved Kraftprøven i Hveden paa Høj vang, hvor Jorden
var mere fast og altsaa lettere at køre paa end i Rug
stubben, viste alle Maskinerne et noget mindre Kraftforbrug, saavel i Arbejde som tomtgaaende. Senere Maalinger have godtgjort, at i tor og fast Hvedestub fordrer
en Selvbinder ikke større Trækkraft end en almindelig
Dobbeltplov, hvad der altsaa ikke overstiger 3 gode Hestes
Ydeevne, men da det synes som om Selvbinderne arbejde
bedst, naar der køres frem med en noget større Hastighed,
end man almindelig kører med de selvaflæggende, vil det
være rigtigst ikke at lade Hestene trække for længe ad
Gangen, men skifte noget hyppigere. Er Jorden opblødt,
saa Maskinen synker i, bliver den ikke saa lidt tungere:
som anført Side 11 spiller Jordens Opblødthed den største
Rolle ved Mejemaskinens Kraftforbrug, om Sæden er mere
eller mindre svær spiller i Forhold hertil kun en mindre
Rolle.
Under Arbej(Isprøverne vare Dommerne straks klare
over, at Maskinerne kun kunde arbejde tilfredsstillende ved
at gaa imod Rugen, man lod dem dog gore et Skaar ad
den Side, hvor Rugen laa fra Stangen, for at se hvor4
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ledes Vingeapparatet arbejdede under disse forskellige For
hold, men (øvrigt gik man under hele Prøven kun ud fra
at lade Maskinerne arbejde saaledes, som man under den
almindelige daglige Gerning anser for passende.
Kugen, Maskinerne arbejdede i, var ikke særlig tæt
eller lang, saa det maa siges at de arbejdede under saa
gunstige Forhold, som der overhovedet kan bydes dem i
Rug, men alligevel viste det sig, at Rug er den Kornsort,
Selvbinderne have vanskeligst ved at arbejde i, særlig hvor
man stiller Fordring om ikke at sætte for høj Stub.
Rugens sammenfiltrede Top forvolder ogsaa en Del Vanske
ligheder, og ved alle Maskinerne, undtagen Johnston og
Hornsby, filtrede Negene sig sammen og slæbte med Ma
skinerne, noget der dog for en Del skyldes, at Fjedrene,
der holde Sæden under Pakningen, ere spændte for haardt.
Med Undtagelse af Wood kunde ingen af Maskinerne
binde Negene højt nok op mod Toppen, en Fejl, der dog
nu senere er rettet.
Adskillelsen mellem det afmejede og det staaende
Korn blev kun udfort tilfredsstillende af Johnston, hvis
ydre Afdeler og Skærm formaar at skille det staaende fra
det afmejede Korn, saa det staaende Korn ikke falder ud
i Skaaret, og Aksene afklippes naar Maskinen kommer
igen.
løvrigt have Selvbinderne i dette Punkt en stor Fordel
overfor Selvaflæggerne. Ved senere Iagttagelser under Ar
bejdet med Selvbinderne hos Hr. Forp. Bokelmann, Norregaard, har det vist sig, at disse klippe langt færre Aks
af end Selvaflæggerne, naar Kusken forstaar at bruge
Haspen eller Vindeapparatet i rette Tid og paa rette Maade.
Sagen er at Selvbinderens Vinde gaar betydelig hurtigere
end Selvaflæggernes Vinger o: den giver Sæden mange
flere Slag paa lige Stykke og forer Sæden i mindre, men
hurtigere paa hinanden følgende Portioner over Knivene
end Selvaflæggerens Vinger gøre det.
Skæringen var særdeles god ved alle Maskinerne.
Deehing og Empire kunde dog ikke udføre Arbejdet
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tilfredsstillende, og begge Lavbinderne udforte et alt
andet end godt Arbejde. Deres Bindeapparat er for kort
for den lange Rug, Afstanden mellem det Sted, hvor Sæden

pakkes, og Stedet hvor den bindes, er altfor kort, saa Negene
filtres saa stærkt i hinanden, at Aflæggeren ikke formaar
at lægge Negene af, uden at de slæbe efter Maskinen.
4*
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Ikke heller undgaas stærkt Kærnespild ved denne Afiægningsmaade.
Ved de øvrige Maskiner iagttoges ikke noget Kærne
spild af Betydning.
Under Arbejdsprøven i Hveden var Vejret noget usta
digt, men da man havde 2 Hvedemarker til Raadighed,
lod man Selvaflæggerne arbejde paa Vestereng og Selv
binderne paa Høj vang. For Selvbinderne gjaldt det om, at
Sæden var absolut tør: man arbejdede med Selvaflæggerne
mellem Regnbygerne, og for yderligere at gøre de Forhold,
hvorunder de forskellige Selvbindere arbejdede, aldeles ens,
lod man, naar Arbejdet blev afbrudt af en Regnbyge og
igen kunde optages, de sidst prøvede Maskiner atter ar
bejde sammen med de ikke prøvede, og for at der ikke
skulde være nogen Forskel i Sæden, efterhaanden som man
kom længere ind i Stykket, lod man de prøvede Maskiner
gaa foran de andre.
Hveden paa Højvang var svær og tæt, men med kun
faa Lejepletter, ved den ene Side noget tyndere, da nogle
Agre her kun vare halvbrakkede Aaret forud. Ved at lade
Maskinen køre rundt om Stykket, fik man god Lejlighed
til at se Maskinernes Præstationer, dels i svær, dels i
mindre svær Hvede. I den tynde Hvede gik de alle godt
igennem, men i den svære Hvede gik kun Wood og Os
borne igennem, uden at standse, Johnston og Harris gik
igennem med enkelte Standsninger, hvorimod de øvrige
Maskiner Me. Cormick, Massey og Hornsby uafladelig
korte fast, hvor Sæden var tæt. Deering og Empire havde
trukket sig tilbage for Prøven begyndte. Naar en Ma
skine kørte fast, og det ene Dommerhold spurgte det andet
om, hvad der var i Vejen, lød Svaret gerne «for megen
Hvede»; Maskinernes Bindeapparat kunde ikke magte den
svære Sæd, Afstanden mellem den øverste Del af Binderbordet
— hvor Sæden glider ned — og Pakkerne, ligesom Af
standen mellem Bordet og det Stillads, der bærer de ned
hængende Fjedre og Negafkasteren, er for lille i sværSæd.
Saavel Naalen som Pakkerne faa en ganske anderledes
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Fig.

10.

Lavbinder (Adriance).

kompakt Masse at arbejde i, naar Sæden ovenover denne
er fordelt i et lille end i et stort Rum, og ofte faar

Naalen, naar den efter endt Binding gaar tilbage, en Visk
bojet om sig, som kommer i Klemme mellem Naalen og
Ridsen i Bordet, hvor den gaar igennem.
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Man havde tænkt sig, at den lange Sæd lettere vilde
klemmes fast mellem Sejlene paa de Maskiner, hvor Sejlene
ere lukkede for Akselenderne, men under Arbejdet viste det
sig, at det ikke havde stor Betydning, om Maskinen er
aaben eller lukket for Akselenderne.
Adskillelsen mellem den afmejede og den staaende
Sæd var gennemgaaende meget bedre i Hveden end i
Kugen, bedst blev den — ligesom i Rugen — udført af
Johnston. Negene kastedes ogsaa bedre af i Hveden
end i Rugen.

Fig. 11.

Pakkere.

For Lav binde mes Vedkommende var Hveden ogsaa
for svær, Arbejdet var meget utilfredsstillende; især ankede
man over, at der afgnedes altfor megen Kærne under
Pakningen og Bindingen.
Baand for bruget og Bindegarnets Godhed
skulde efter Planen være undersøgt, men da det viste sig,
at man kunde indstille alle Maskinerne til samme Neg
aflægning, og da man under hele Prøven lod dem arbejde
med lige store Neg, blev Baandforbruget paa det nærmeste
ens for alle Maskinerne. Ved enkelte Maskiner finder der
lidt større Spild af Bindegarn Sted ved Afklipningen end
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ved andre, men denne Forskel i Baandforbruget er saa
lille, at Fremhævelse af denne Sag kun sker i den simple
Reklames Tjeneste.
I de indkomne Besvarelser fra Landmændene var
Baandforbruget opgivet til 2V2—5 å 7 S pr. Td. Land,
Hvede, Byg eller Havre, de fleste opgav 3V2 S, men da
Baandforbruget alene retter sig efter den Størrelse, man
vil give Negene, og den Fasthed, hvormed de bindes, er
man indenfor visse Grænser selv Herre over Baandfor
bruget. Ved at spare i Baandforbruget ved at binde store
faste Neg, løber man dog den store Risiko, at man 1 en
regnfuld Host ikke
kan faa de gennem
blødte Neg terre,
menmaalose dem,
og særlig synes Hav
ren i saa Henseende
at være den vanske
ligste Kornsort, at
bruge Selvbinderne
til i en regnfuld
Host.
Man maa
særlig for denne
Fig. 12. Woods Pakkere.
Kornsorts Vedkom
mende bestemt fraraade at binde store Neg, da Havrens
Straa jo er meget saftf'uldt.
Det skal endvidere her stærkt betones, at det er meget
farligt at lade rnaskinbundne Neg henligge uopstillede;
blive saadanne liggende Neg gennemblodte, er det saa godt
som umuligt at faa dem tørre igen, uden at lose dem. Af
største Vigtighed, for at Negene skulle staa sig i en regn
fuld Host er, at de bindes saa højt oppe mod Toppen, at
denne ikke spiles ud, og altsaa lettere tager Vand, naar
Negene sættes sammen i Hobene.
Hvad Baandenes Godhed angaar, var der ingen Grund
til at undersøge dette, da det jo er en Selvfølge, at Ma
skinerne til en saadan Prøve kun moder med et godt

56

Bindegarn. Under hele Proven indtraf der kun et Par
Gange Bristning af Baandet, og det synes som om der

Fig. 13.

Bindeapparatets Knytter.

heller ikke omkring i Landet føres nogen Klage over, at
Baandet gaar itu.
Der angives derimod meget forskellige Priser paa Binde
garn, og da denne spiller en temmelig betydelig Rolle, var
det vistnok heldigt, om man kunde faa en Fabrik her i

Fig. 14. Knytteren i Arbejde.

Landet til at levere Landmændene Garnet og tage det til
bage igen efter endt Tærskning. Maskinudvalget har i de
senere Aar haft denne Sag under Overvejelse og gjort en
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Del Prøver hermed; for Landmændene er det en forholdsvis
simpel Sag at indsamle Baandene under Tærskningen, naar
man bruger en Saks, der fastholder Baandet, efter at det er
klippet over, men det synes som om Oparbejdelsen af de
brugte Baand er for dyr, naar den ikke kan ske paa sær
lige, men meget kostbare Maskiner, eller t. Eks. udfores
paa Arbejdsanstalterne.
Fra Dommerkomiteens Side blev der lagt meget Vægt
paa at undersøge, hvilke Maskiner der formaaede at meje
svær, tæt Hvede, da man mener, at paa de Jorder, hvor
man har med svær Sæd at gøre, vil det i Særdeleshed
være Hveden, hvortil Selvbinderen benyttes. Paa de fleste
godt gødede og velbehandlede Jorder gaar Bygget i Al
mindelighed mere eller mindre stærkt i
Leje, og i den losere Bygjord og under
mindre gunstigt Vejr vil man ofte blive
skuffet, hvis man slaar af paa den gode
Udførelse af Arbejdet, og ikke lemper
1a- 1)eP
sig efter Forholdene. Men en overmaade
værdifuld Gerning kan Selvbinderen udføre, naar den kan
besorge Hvedemarken gjort færdig, og alene til dette
Brug lønner Anskaffelsen af Maskinerne sig.
I de senere Aar, efter denne Prove, ere de Selvbindere,
som under Prøverne viste sig mindre gode, iøvrigt undergaaet adskillige Forbedringer, og de fleste af de ved denne
Prøve paapegede Mangler ere afhjulpne, saa at man, nu
da dette skrives, kan sige, at der ikke er væsentlig For
skel paa de Selvbindere der f. T. ere i Handelen i Hen
seende til deres gode Arbejde, og at de nu ere meget
brugelige under vore Forhold. De kunne, naar man
lemper sig efter Forholdene i Lejesæd, præstere et smukt
og godt Arbejde, og særlig fortjener det at fremhæves,
hvor lille Kærnespildet er ved Brugen af Selv
binderne, imod andre Høstmaader.
I Sommeren 1899, som var meget tor, og hvor Kærnen
sad meget løs i Aksene paa alle Kornsorterne, havde man
særlig god Lejlighed til at iagttage dette Forhold. For
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Leen dryssede Kærnerne af i større Mængder, og for hvert
Neg, Selvaflæggeren havde lagt, laa der usædvanlig megen
spildt Kærne, hvorimod der efter Selvbinderen intet Kærne
spild var at se, ligesom Selvbinderen ikke havde klippet
Aks af.
En væsentlig Hindring for Selvbindernes Udbredelse
vil det ikke ringe Garnforbrug være, saa meget mere som
Bindegarnets Pris ofte er meget høj, 70—75 -Øre pr. ff,
men, som tidligere nævnt, Maskinudvalget har sin Op
mærksomhed henvendt paa det brugte Bindegarns Opar
bejdelse, og har paabegyndt en Undersøgelse af, hvad der
kan gøres for at opnaa en Besparelse paa dette Punkt.
Arbejdet med Selvaflæggerne begyndte ligesom
med Selvbinderne, med en Kraftprøve i Rug, og foretoges paa samme Maade, og af nedenstaaende Tabel vil
det ses, at Kraftforbruget ved de selvaflæggende Meje
maskiner varierer ganske betydeligt. De indstilledes til
samme Stubhøjde og, saavidt muligt, til samme Negaflæg
ning. Flere af dem formaaede dog kun at aflægge med
hver anden eller med liver fjerde Vinge.
Vægten deraf paa
Stangen

218
234
230
230

308
350
326
330

205,2 1005 225
225,8 910 237
236,2 950 196
230,8 920 205

35
24
14
18

1295
1171
1160
1143

Adriance.......................
Massey.........................
Hornsby.......................
Me. Conuick..............

170
160
208
152

232
270
330
250

158,8
187,5
244,9
181.0

785
780
740
720

255
225
182
185

28
24
25
22

1068
1029
947
927

Osborne.........................

180 250

172,4

vippe
730 180 vil
bagover

Wood!...........................
Johnston Continental.

150 204
190 250

159,4
182,o

720 160
680 175

Kørehjulet

Bærehjulet

i

I Arbejde

Omnium.......................
Harvest Queen..........
Champion.....................
Johnston Harvester. .

pr. Meter
Skaarbredde

Tomtgaaende

i

Kraftforbrug

24
22

910

904
877
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Fig. 16. Johnstons Harvester.

Opstilles Maskinerne efter den Vægt i ovenstaaende
Orden, vil man se, at der er god Overensstemmelse mellem
Vægten og Kraftforbruget, saavel tomtgaaende, som i Ar

bejde, idet der — i Arbejde — fordres over 200 H Træk
kraft pr. Meter Skaarbrede ved alle de Maskiner, som veje
over 1100 S, og fra 158 H til 187 S, ved alle under
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denne Vægt, undtagen Hornsby, hvor Kraftforbruget er
meget stort i Forhold til Vægten, saavel tomtgaaende som
i Arbejde.
Skæringen var ved alle Maskinerne særdeles god. *
Adskillelsen mellem den afmejede og den staaende
Sæd i Rugen udførtes kun helt tilfredsstillende af John
ston Harvester, godt af Adriance, og nogenlunde godt af
Johnston continental, Wood og Me. Connick.
Maskinerne arbejdede kun ved den Side, hvor Sæden
laa mod Kniven, herved gaar Arbejdet lettest, men flere
af Maskinerne havde i Keglen Vanskelighed ved at fri sig
for, at Sæden sagler bag over Bordet ud i Skaaret.
Negenes Form var bedst ved Johnston Harvester,
Wood, Osborne og Hornsby, jævnt god ved de andre,
undtagen Adriance, begge Empire og Deering, hvis Ar
bejde i øvrigt var saa simpelt, at de alle erklæredes ubruge
lige til Rugmejning.
Aflægningen var hos alle Maskinerne undtagen
Champion og tildels Adriance god. Bedst besørgedes Aflæg
ningen af Johnston Harvester, og denne Maskines Arbejde
var ved denne Prøve de andre saa meget overlegent, at
det synes, som om man lier har løst den Opgave at kunne
tage et bredt Skaar, og Maskinen dog trækkes af 2 Heste,
uden at de overanstrænges. Negene bleve lagt saa smukt af,
og saa langt ud fra Skaaret, at Hestene i næste Omgang
kunde gaa aldeles frit; ingen af de andre Maskiner kunde
gøre det tilnærmelsesvis saa godt.
Proven i Hveden foretoges 29.-31. August, paa
Vestereng. Hveden var svær og lang, hist og her med
Lejepletter. Maskinerne arbejdede ved 3 Sider, og Ar
bejdet var gennem gaaende sværere at udfore end i Rugen,
men da Toppen ikke var sammenfiltret, skiltes den afmejede Sæd bedre fra den staaende. Massey og Cham
pion lod dog en Del tilbage at ønske i denne Retning,
bedst udførtes det af begge Johnstons.
Begge Empire og Deering udførte et daarligt Arbejde
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Fig. 17. Walter A. Woods Selvaflægger.

i enhver Henseende, de kunde kun gore et ordentlig Ar
bejde i kort, og ikke for svær Sæd.
Saglingen bag over Bordet fandt temmelig stærkt
Sted hos Champion, Massey og Adriance.

Negene vare i det Helehtaget bedre samlede sammen
end ved Rugmejningen, men fortes ikke godt nok ud af
Massey, Champion og Osborne.
De fleste Maskiner formaaede at indstille Vingerne til
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en hvilken som helst Negafkastning, og hos enkelte kunde
denne forandres under Arbejdet, medens dette hos de fleste
niaa ske før Igangsætningen.
Vingerne, saavel de blinde som de aflæggende, maä
have en bestemt Hastighed i Forhold til Maskinens Gang.
De blinde Vinger skulde føre Sæden til Knivene, og de
aflæggende føre Neget samlet ud fra Bordet, saa at Skaaret
er frit for Hestene i næste Omgang. Forringer man
Vingernes Hastighed, føres Neget ikke langt nok ud, og
de ville, idet de gaa ned mod Knivene, trykke imod den
foranstaaende Sæd, idet Maskinen gaar frem. Forøger
man Vingehastigheden, ville de blinde Vinger kaste Sæden
langt ud paa Bordet, og den vil sagle bagover; de af
læggende ville lægge Negene uordentlig af, om de ikke
ligefrem fører noget af Sæden med sig. Denne Fejl, at
tage noget af Sæden med, eller at skubbe den langt tilbage
paa Bordet, saa der afiægges uredte Neg, gore flere af
Maskinerne sig skyldige i, naar der arbejdes i lang svær
Sæd, og naar det blæser stærkt, og nogle Maskiner
(Osborne og Massey} lader derfor de blinde Vinger
dreje sig, saa snart de have ført Sæden ned til Kniven,
og den er faldet paa Bordet, saa at de altsaa ikke følge
Sæden længere. Denne Maade er i mange Henseender
god, idet de jo derved ikke forstyrre Sædens Leje paa
Bordet, men det har ogsaa sine Vanskeligheder, hvor
Sæden ligger fra Stangen, eller hvor der er Lejesæd. Her
samler der sig let noget der bliver hængende ved den
ydre Afdeler, og som de ikke formaar at stryge af.
Medens nogle Maskiner have Vanskelighed ved at ir i
deres Vinger for at tage noget af Sæden med, have ad
skillige tillige den Fejl, at hele Vingeapparatet
st aar for lavt, saa at Sæden, hvor den er lang og svær
og i Blæst, tit falder derind i. Ligeledes er Kuskesædet
ved flere Maskiner anbragt for lavt, saa Kusken ikke kan
overse Kornet og bruge Kippeapparatet i Lejesæd i rette
Tid.
Alle Maskinerne undtagen Omnium kunde lotte
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Vingerne ved Omdrejning i Hjornerne, saa disse holdes
fri for Neg.
Flere af Maskinerne have bedre Bærehjul end tid
ligere, og særlig har man gjort sig Umage for at faa en
hensigtsmæssigere Maade at hæve og sænke det paa.
Hos nogle Maskiner var Pladsen til den Hest, der
gaar nærmest Kornet lovlig smal, og naar dertil Svinglernes
Kroge ere uhensigtsmæssige anbragte og rage ind i Kornet,
har det sine Vanskeligheder at skære rent, og ofte trykker
Svingelen paa Sæden, saa at denne bojes nedad, slipper
bort under Vingerne, og Felgen er, at Toppen klippes af.
Det er et Plageri for Hestene, naar man ved ind
trædende Standsning skal rykke Maskinen for at
komme i Gang igen. Der kan spares megen Rykken,
naar Kusken kan stille Krumtappen der driver Kniven,
paa Dødpunktet, saa at Knivene staa i Fingrene, naar der
sættes i Gang. Helst skulde dette kunne gøres fra Kuske
sædet, men det kan kun ske ved faa af Maskinerne.
Ved Proven mødte de Heste Maskiner med glatte
Knive, selv de der ellers bruge tandede, vistnok i den
Tro, at de glatte gaa lettest. Dette er et Sporgsmaal af
ikke ringe Betydning, da Knivenes hyppige Slibning er et
ikke ringe Arbejde paa en Tid, hvor mim ikke har Folk
tilovers dertil, men Tiden tillod ikke en Undersøgelse heraf,
under Proven. Dette Forhold er senere, 1899, gjort til
Genstand for en Prøve, hvorom Beretning tindes Side 146.
Sammenligner man nu de Mejemaskiner, der vare
modte ved denne Prove, med de, der i 1874 vare frem
stillede ved Proven paa Benzonsdal, da kan det ikke i
Aim. siges, at de ere undergaaede betydelige Forandringer,
om der end paa enkelte Punkter er gjort Fremskridt, saaledes ved Maskinens mindre Vægt, bedre Udførelse af dens
enkelte Dele, bedre Indstilling af Bærehjulet, bedre For
bindelse mellem Drivarmen og Kniven, Indstilling af
Vingerne og lign. Om selve Maskinerne har man ogsaa
kun hort forholdsvis faa Klager, og der arbejdes mange
Steder med Maskiner, der ere kobte for mange Aar siden,

uden at der i døn Tid er gaaøt videro Brud paa dem, og
uden at de have kostet stort i Reparationer. Og nu da
Mejemaskinen de fleste Steder er, hvad den bor væie, blexet
Hovedfaktoren i Mejearbejdet, er der kommet ganske andeiledes Skub i Arbejdet end tidligere, da man kun betragtede
Mejning med Maskiner som en Biting. Dog ser man ofte
endnu maskinmejede Marker henligge ubundne en lid, dette
kan ofte, i svær Sæd og naar det falder i med ugunstigt Vejr,
være en farlig Sag. Er Maskinerne Hovedfaktoren i Arbejdet,
maa man helst have saa mange Maskiner, som man har
Opbindere og muligt tillige Opstillere, saa man kan binde
og stille op lige efter Maskinen; ved at lade Binderne gaa
rundt om Stykket, gores Alt færdigt lige bag Maskinen.
Paa denne Maade vil Arbejdet gaa rask og let fra Haanden
og Maskinen være en uvurderlig Hjælp i Høs
Præmieringen:
Selvbindere:
«Single Apron» af W. A. Wood ved W. Lang
300 Kr.
reuter
.Osborne Nr. 11» D. M. Osborne & Co. ved
300 H. C. Petersen & Co
Johnstons 5 Fod Binder ved Ole Sørensen
200 & Co.................................................. ;..........
200 .Harris» af Massey-Toronto vedN.Nissen..
Selvaflæggere:
.Johnston Harvester» ved Ole Sorensen & Co. Goldmedaille
.Light Reaper» af W. A. Wood, ved W. Lang
Sølvm. I Kl.
reuter
.Johnstons Continental» ved Ole Sorensen
»
)) & Co
»
II .Daisy» af Mc. Cormick ved Brd. Bendix...
.Harvest Queen» af Samuelsen & Co. ved H.
»
I)
—
C. Petersen & Co
.Osborne Nr. 8» af Osborne & Co. ved H. C.
»
» Petersen & Co
.Nr. 20" af Hornsby & Sons, ved H. Rothen
D
»)
burg
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Hovedresultatet af denne Prove er:
For Selvbinderne:
Selvbinderne kunne trækkes af 3 Heste, uden at
disse anstrænges.
Trækkraften forøges betydelig naar Jorden er
blod. Lige over for Jordens Tilstand har en noget
mere eller mindre svær Sæd kun ringe Betydning over
for Trækkraften.
Selvbinderne langtfra klippe saa mange Aks af
som Selvaflæggeren, og der spildes langt mindre
Kærne end ved nogen anden Høstmaade.
man med Selvbinderen faar langt mindre Ri velse,
end efter hvilken som helst anden Hostmethode.
For Selvaflæggerne:
de Maskiner, der her vare fremme, vejede mindre
end de Maskiner, der vare fremme i 1874 (og altsaa
ogsaa lettere at trække) og
de siden 1874 ere undergaaede en Del For
bedringer i deres Konstruktion;
man særlig vil fremhæve Johnstons Harvester for sit
fortrinlige Arbejde. Ingen anden Maskine lagde sine
Neg saa godt ud i Skaaret, eller lagde smukkere Neg
og skilte det staaende Korn saa godt fra det afmejede
ved den ydre Afdeler.

1893.

Arbejdsprove med Petroleumslokomobiler til
Tærskning paa Borreby.
Foranstaltet af d. kgl. Landhusholdningsselskab.
(Tidsskr. f. Landøk. 5. R. XII Side 335.)

Efter Forslag af afd. Statskonsulent I) en c ker lod
d. kgl. Landhusholdningsselskab i Marts 1893 afholde en
Prøve med Petroleumslokomobiler til Tærskning. Prøven
foretoges af d’Herrer Kammerherre C. C astens chj old til
Borreby, Statskonsulent Dencker og Docent, cand.polyt.
H. L. Hannover.
Beretningen er affattet af Statskonsulent Dencker.
Kammerherre Castenschjold havde stillet det nødvendige
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Kvantum Sæd (Hvede, Rug, Byg og Blandsæd), sine store
rummelige Lader og den nødvendige Heste- og Alenneskekraft til Kaadighed.
Skent den Tanke at anvende Petroleum som Drivkraft
i og for sig er gammel, og man i liere Aar havde brugt
de mere flygtige Olier som Benzin og Petroleumsnafta som
Drivkraft i Motorer (se «H. I. Hannover: Petroleumsmaskinen» i Tidsskr. f. Landøk. 1887, og «H. 0. G. Ellinger:
Spiels Petroleumsmotor, i Tidsskr. f. Landøk. 1889) var det
først omkring 1890, at man overvandt de Vanskeligheder,
der fulgte med Benyttelsen af aim. Petroleum, og der frem
kom paa en Gang et betydelig Antal virkelige Petroleumsm askiner.
Da disse tilsyneladende havde flere Fordele fremfor
Dampmaskiner, navnlig den hurtige Igangsætning, det
ringe Vandforbrug og den bekvemmere Pasning, Fordele,
der vilde gøre dem særlig skikkede til at erstatte Damp
lokomobilerne til Tærskningsarbejde, gjalt det navnlig om
at undersøge:
1. Om Petroleumsmaskinens begrænsede Evne til at
forøge Kraften (da Petroleumsforbruget altid er forholdsvis
betydelig større, naar den har fuldt Arbejde) skulde med
føre Nødvendigheden af en større Maskine end den, som
svarer til Damplokomobilets Middelkraftudvikling og
2. Hvor stor Driftsudgiften ved «Petroleumstærsk
ning» vilde blive.
Til Proven var anmeldt 5 Lokomobiler, men da det
ene under Transporten var blevet beskadiget, deltog kun
følgende 4 i Prøven:
1. Et 8 effectiv Hestes Petroleumslokomobil fra Aktiesel
skabet Burmeister &, Wain, København. Vægt 6300 tt,
Pris 8000 Kr.
2. Et 8 effectiv Hestes Petroleumslokomobil fra Grob & Co.,
Leipzig-Eutritzsch, Vægt 6165 S. Pris 3800 Kr.
3. Et 91/22 3effectiv Hestes Petroleumslokomobil fra Hornsby
& Co., Grantham. Vægt 9840 u, Pris 4750 Kr.

67
4. Et 8 effectiv Hestes Petroleumslokomobil, der i Beret
ningen betegnes Nr. 4, da Udstilleren ikke har .ønsket
sit og Fabrikantens Navn nævnt. Vægt 6345 S, Pris
ca. 5180 Kr.

(Til Sammenligning for Vægt og Pris tjener, at et 4
Hestes Damplokomobil vejer ca. 6600 u og koster 2800—
3100 Kr.)
Til Udførelse af Prøverne blev opstillet et Tærske
værk {Marschalls) til Tærskning af Blandsæd, et (Hornsby)
til Tærskning af Hvede og et {Claytons) til Tærskning af
Byg, saaledes at ethvert af de 4 Lokomobiler efterhaanden
kom til at tærske Blandsæd med Marschalls Tærskeværk,
Hvede med Hornsbys og Byg med Claytons.
Til Rugtærskning benyttedes saavel Claytons som
Hornsbys Tærskeværk.
Mellem Lokomobil og Tærskeværk blev gentagne Gange
indskudt et Hefner-Altenecks Remspændingsdynamometer,
for at maale det Arbejde, der af Lokomobilet er afgivet
til Tærskeværket, dels naar det gaar tomt og dels under
Tærskningen.
Endelig har man ved at lade Lokomobilet gaa tomt,
og veje Petroleumsforbruget, søgt Maal for Driftsudgifterne,
naar Maskinen ikke har fuldt Arbejde.
Det bestemtes, at Lokomobilerne skulde tærske Vaarsæd og Vintersæd, hver mindst i én Dag, iberegnet den
Tid, der vilde medgaa til Kraftmaalingerne, Vejninger o. s. v.
Ved alle Prøver stod saavel Lokomobil som Tærske
værk inde i Laden, dels for at undgaa Standsninger ved
muligt daarligt Vejr, og dels fordi det havde sin Interesse
at se, hvorledes Benyttelsen inde stillede sig, og Udvalget
udtaler da i saa Henseende, at det udover almindelig for
sigtig Omgang med Ild, ikke har været nødvendigt at
træffe nogen særlig Sikkerhedsforanstaltning ved Lokomo
bilernes Brug i Laden.
Resultatet af de foretagne Prøver ere samlede i efterstaaende Tabel.
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være tjent med. Den store Blæser, der skal gøre Brugen
al Vand unodvendig i Frostvejr, tager efter Beregning
over l1 4 Hestes Kraft og medfører altsaa en Petroleumsudgift pr. Time af 8—10 Ore. Hertil kommer, at Blæseren
frembringer en ret betydelig Larm.
Udvalget anser det for mindre heldigt, at man til
Igangsætning og Drift skal anvende to forskellige Vædsker
(Nafta og Petroleum).
Lokomobilet havde den fornødne ]\Iagt over alle Tærske
værkerne og udførte Arbejdet tilfredsstillende.
Tiden fra Antænding til Igangsætning var regelmæssig
11 Minutter, og Igangsætningen ved et Haandsving var
bekvem — 2 Mand havde at gøre 10—15 Omdrejninger.
Regulatoren virkede derimod ikke tilfredsstillende, naar
Værket gik tomt, men denne Fejl maa anses for meget
let at rette.
Maskinen stod meget rolig under Arbejdet. Spilde
gassen var sodfri, Gangen ikke ganske lydløs, dog ikke
med saa megen Larm som et Damplokomobil.
Lokomobilet «Grob». Lokomobilet synes at være
vel egnet til Landbrugets Arbejder og vil yderligere vinde,
hvis Vægten kan formindskes uden Skade for Stabiliteten.
Lokomobilet havde den fornødne Magt over Tærske
værkerne, og udførte Arbejdet fuldtud tilfredsstillende.
Tiden fra Antænding til Igangsætning var 11 til 15
Minutter, og Igangsætningen bekvem; med 2 Mand ved
Haandsvinget var Maskinen igang efter 10 å 15 Omdrej
ninger.
Regulatoren virkede særdeles godt, og Maskinen stod
meget godt under Arbejdet.
Gangen var næsten lydløs, og Spildegassen var meget
nær ren.
Hornsbys Lokomobil. Maskinen er overordentlig
enkel, solid og letpasselig, Egenskaber, som er af stor
Værdi for Landbruget. Som Lokomobil tiltrænger den en
ret betydelig Vægtreduktion, for at naa ned til det ønske
lige Lavmaal.
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Maskinens store Dobbeltlampe giver ved Optændingen
en temlig kraftig Flamme; men Lampen kan forsynes med
en Hætte til Dækning af Flammen, hvorved, dens Ildfarlighed forringes.
Maskinen bruger Raapetroleum, en noget billigere
Petroleum end den almindelige.
Maskinen havde fuldstændig Magt over Tærskeværkerne
og udførte Arbejdet tilfredsstillende.
Tiden fra Antænding til Igangsætning var 12 Mi
nutter, og Igangsætningen var let efter ca. 10 Omdrej
ninger, skønt der manglede et Haandsving dertil.
Regulatoren virkede særdeles godt, Maskinen stod
under Arbejdet ikke fuldt saa rolig, som de to foregaaende.
Spildegassen var noget sodet, hvortil jo bl. a. den
benyttede tungere Olie maa bidrage. Gangen høres som
ved et Damplokomobil.
Lokomobil Nr. 4. Det hele Maskineri er godt ud
ført, men er mere sammensat end ved noget af de andre
prøvede Lokomobiler.
Lokomobilet synes at have en mere begrænset Arbejds
evne end de andre tre. Igangsætningen varede 20—30
Minutter, og var meget ubekvem, ligesom den til Tider
var ledsaget af ret stærke Eksplosioner fra Fordamperen,
som vel ikke medfører Fare for Sprængninger, men gør
Maskinen mindre anvendelig, hvor man, som ved Tærsk
ning, færdes en Del med Heste. Gangen var lydløs, men
Spildegassen stærkt osende.
Bremseproven gav følgende Resultater:
Burmeister & Wain. Med 277 Omdrejninger pr.
Minut (normalt 300) 7,79 Hestes Kraft. Petroleumsfor
bruget i en Time 9,05 S, pr. Hestekrafttime 1,16 S.
«Grob». Med 251 Omdrejninger pr. Minut (normalt
260) 7,77 Hestes Kraft. Petroleumsforbrug i en Time 5,5 S,
pr. Hestekraftime 0,71 tt.
Hornsby. Aled 207 Omdrejninger pr. Minut (nor
malt 214) 8,25 Hestes Kraft. Petroleumsforbrug i en Time
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8,6 g, pr. Hestekrafttiine 1,04 S. Til Antændelse medgaar desuden ca. 1 S Petroleum.
Nr. 4. Med 176 Omdrejninger pr. Minut (normalt
180) 7,48 Hestes Kraft. Petroleumsforbruget i en Time
8,75 S, pr. Hestekraftime 1,17 S.
Med Bremseforsøgene er kun tilsigtet at konstatere,
at Maskinen kan udvikle den angivne Kraft, medens
Tallene for Petroleumsforbruget ikke kunne være fuldt
normgivende, idet Maskinen ved en saa kort Tids Drift
som Regel ikke arbejder saa økonomisk, som ved længere
Tid, fordi Petroleum ikke saa let antager Dampform i
Cylinderen, saalænge den er kold, og Aftomning af Petro
leum for og efter Proven er vanskelig at udføre saaledes,
at der ikke kan gives Anledning til mindre Fejl. Ved
Forsogene med Tomgang, med de 3 Lokomobiler, hvert
i 3 Timer, var Forbruget af Petroleum hen ved Halvdelen
af det normale for fuldt Arbejde, hvilket altsaa viser, at
det er meget uøkonomisk at anvende Petroleumsmaskiner til
et Arbejde, der kun udnytter en ringe Del af dens fulde
Kraft.
Vil man nu, med Resultaterne af disse Prøver for
Øje, sammenligne Benyttelsen af Damploko
mobilet, med Petroleumslokomobilet, mener Ud
valget, at Fordelene i alt væsentligt vil blive paa det
Sidstes Side og anfører da følgende Fordele:
1. Mindre Brandfare. Udvalget udtaler som sin For
mening, at Indlæg af en Petroleumsmaskine ingen Ind
flydelse har paa Assurancen.
2. Ingen Eksplosionsfare. Hvis Antændingen svigter
eller der mangler Petroleum vil der ikke ske andet,
end at Maskinen gaar i Staa.
3. Hurtig Igangsætning. 1 Løbet af 10—15 Minutter
kan Petroleumsmaskinen sættes i Gang; man kan alt
saa hurtig komme til at tærske, naar Udearbejdet maa
afbrydes paa Grund af daarligt Vejr.
4. Ringe Kørsel af Vand og Brændsel.
Naar
Vandbeholderen engang er fyldt, har man kun at bære

et Par Spande Vand til om Dagen. Petroleumsfor
bruget vejer kun Vs—Ve af det tilsvarende Kulforbrug;
en Tonde Petroleum er tilstrækkelig til ca. 3 Dages
Tærskning.
5. Ringe Krav til Pasning. Den Mand, der vejer
den aftærskede Sæd og passer Tærskeværket, vil ogsaa
kunne passe Petroleumsmaskinen. Petroleumsmaskinen
foder selv med det rette Kvantum Petroleum, og For
bruget af denne er afhængig af Pasningen.
6. Smaa Driftsudgifter. Udgifterne til den Petroleum,
der bruges til Tærskning af en Tønde Sæd, er omtrent
som den til Kul ved Damplokomobilet, som man i Al
mindelighed faar den opgivet. Paaregnes Besparelse af
Vandkørsel og Fyrbøder, vil Driftsudgifterne ved Pe
troleumslokomobilet blive betydelig lavere end ved Damp
lokomobilet, selv om man maa lønne en bedre Mand
til at passe Sækkene.
7. Bedre Remtræk. Ved Petroleumsmaskinen er Hastig
heden gerne 200—300 Omdrejninger pr. Minut, og da
Tærskeværket skal gore noget over 1000 Omdrejninger
pr. Minut, kan man komme bort fra de smaa Rem
skiver, der nu ere paa Tærsketromlerne J).

i) Da Maskinudvalget ikke har foretaget denne Prøve, har dette
Udvalg anmodet mig om at knytte nogle Bemærkninger til
ovenstaaende Fordele ved Petroleumsiuotorerne, og jeg undlader
derfor ikke herved at fremsætte følgende:
Ved en Prøve, hvor saadanne Maskiner passes af særlig
kyndige Folk, vil forskellige Ulemper og Vanskeligheder ved
Pasningen ikke altid fremtræde saa tydeligt, som naar Ma
skinerne skulle arbejde i det daglige Liv og under Brugen
underkastes den mindre gode Pasning, som ofte blive dem til
Del. Selv om Prøven har vist gode Resultater, tør man derfor
ikke i Almindelighed vente, at de ovennævnte Fordele ville
komme tilstede, saaledes at Petroleumsiuotorerne under alle
Forhold ville være egnede som Afløsere for Damplokomobilerne.
Om man end med Tiden tør haabe at Petroleumsmotorerne ville
kunde hævde den Stilling, som synes at tilkomme dem, saa bør
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IL Afsnit.
De statsunderstottede Prøver.
1893. Arbejdsprove med Dobbeltplove og Universalplove.
(Tidsskr. f. Landek. 5. K. XII. Side 745.)

.Allerede i Tredserne var man i England begyndt at

bygge Dobbeltplove til Hestekraft, og i Halvfjerserne vare de
i almindelig Brug England over, men da de alle vare byggede
efter det engelske Princip «lange Muldfjæl» vandt de ingen
Indgang hos os.
I Tyskland havde man i længere Tid paa lettere
Jorder brugt Dobbeltplove, der imidlertid kun gik lettere,
fordi de vare byggede lettere; til sværere Jorder fandt de
ingen Indgang. I Halvfjerserne kastede de tyske Plov
fabriker sig imidlertid over en gennemgribende Forbedring
al Dobbeltplove, og i Firserne var der en stor Mængde
forskellige Dobbeltplovformer i Gang i Tyskland, hvoraf
enkelte, særlig Rud. Sack’s, fandt Indgang her i Landet.
Disse Plove udførte et smukt Arbejde, og vandt en
stor Udbredelse, og lokket heraf blev der saa indfort en
hel Mængde Dobbeltplove fra forskellige Fabriker i Tysk
land. Det er derfor ret naturligt, at den første Opgave,
det af det kgl. danske Landhusholdningsselskab nedsatte
Maskinudvalg tog op, var en Undersøgelse af alle de for
man altsaa i hvert enkelt Tilfælde afveje de tilstedeværende
praktiske Forhold.
Dette synes at være sammenfaldende med, at man med
Hensyn til Brandfaren liar maattet forandre Standpunkt, idet
de nugældende Brandpoliti- og Assurancebestemiueiser ere bievne
ændrede lien til, at Petroleumsmotorerne sættes i Klasse med
Dampanlæg.
I øvrigt tillader jeg mig at henvise til en Artikel om
«Landbrugsmaskiner i 1900», som lindes optagen i Tidsskrift
for Landøkonomi 1901, fordi jeg i denne Artikel har haft Lej
lighed til nærmere at begrunde min Mening om Petroleumsmotoren.

C. V. Birk.
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skellige Dobbeltplove, der til da vare indførte her i Landet.
Tillige besluttede Maskinudvalget at prove de saakaldte
Universalplove', der jævnlig anbefaledes som tofurede Plove
til lettere Pløjning og til Rajolplojning.
Til Prøveareal skulde vælges, dels meget svær Jord,
og dels lettere Jorder, det er nemlig et ved hver Redskabsprøve tilbagevendende Spørgsmål, om Prøven bor anstilles under vanskelige Forhold eller under jævne nor
male Forhold, og efter en Drøftelse kommer man liver
Gang til det Resultat, at man ogsaa bør prove Redskaberne
under ret strenge Vilkaar, thi det er kun derved, at
de virkelige Mangler og indbyrdes Forskellig
heder komme frem.
Efter at have undersøgt forskellige Lokaliteter i Nær
heden af den sydsjællandske Jernbane, bestemte man sig
til at vælge som Pro veareal med meget stærke Jorder
nogle Marker paa «Godthaab» (Propr. Nielsen) V4 Mil fra
Storeheddinge, og til Prøven paa lettere Jorder nogle
Marker paa «Sejnhusgaarden» (Forp. Thomsen) 3/4 Mil fra
Storeheddinge.
Prøven afholdtes midt i Oktober 1893, og der var an
meldt og mødt 36 Dobbeltplove og 19 Universalplove, men
da flere af disse vare ens byggede og kun forskellige i
Størrelse, udtog Dommerkomiteen 23 Dobbeltplove og 7
Universalplove, som bleve prøvede.
Som Dommere fungerede d'Herrer Forp. Bokelmann,
Norregaard, Propr. C. B rein holt, Vestervig, Kaptejn
J.C.laCour, Lyngby, Statskonsulent Den c ker, Kbhvn.,
Forp. Fog, Vemmetofte, Propr. Th. Hjortli, Stranderholm, Propr. P. Lollesgaard, Hannesborg og Gods
inspektor Tilemann, Mosager.
Forp. Bokelmann paatog sig at afgive den skrift
lige Beretning om Plovenes Arbejde, og Statskonsulent
Den c ker Beretningen om Plovenes Beskrivelse og Kraft
prøven, medens Udarbejdelsen af den samlede Beretning blev
overdraget Maskinudvalgets Formand, Kapt. J. C. la Co ur.
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Man besluttede at foretage folgende Prover:
1. 1 svær Jord.
a. Dobbeltplove! Stubjord til 6 å 8 Tommers Dybde,
do.
i Grønjord til meget grund Plejning.
b. Universalplove som Rajolplove i Grønjord
til 7 å 8 Tommers Dybde.
NB. Det var bestemt ogsaa at prøve Universalplove som tofurede Plove til meget grund Pløj
ning i Grønjord; den eneste Plov, der deltog i
denne Prøve, blev imidlertid trukken tilbage
under Prøven.
2. 1 lettere Jord.
a. Dobbeltplove i Stubjord til 6 Tommers Dybde,
do.
i Grønjord ti] 6 Tommers Dybde.
3. Kraftprøve blev foretagen baade i den svære og den
lette Jord med alle Plovene.
Maskinudvalget leverede den nødvendige Hestekraft ,
medens Ansvaret for Arbejdets Udførelse lagdes udeluk
kende paa vedkommende Udstiller, der selv maatte ind
stille og fore sin Plov frem.
Det var tilladt at benytte brugte, tilslidte Plove,
naar de ikke vare forslidte, og der var draget Omsorg
for, at de Udstillere, der mødte med nye Plove, kunde
faa dem indstillede og tilslidte paa særskilte Agre i Prøvemarken Dagen forud for Provens Begyndelse.
Dommerudvalget delte Arbejdet saaledes imellem sig,
at d’Herrer J. C. la Cour og Lollesgaard ledede
Plovenes Indstilling, d’Herrer B o k e 1 m a n n, B r e i n h o 11 og
H j o r t h den egentlige Arbejdsprøve og d'Herrer I) e n c k e r,
Fog og Tilemann foretog Kraftprøven.
Dobbeltplovenes Bygning. Det ledende Princip
i Dobbeltplovenes Bygning er at fremstille en Plov, der
kan erstatte to Svingplove og, med en mindst lige saa
tilfredsstillende Udførelse af Arbejdet, give en Besparelse
i Trækkraft og Betjening.
Der er da fremstaaet to Hovedformer af Dobbeltplove,
nemlig Karreploven og Hjulploven.
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Karreploven har en tohjulet, los Forstilling —
Karren — fra hvis Aksel en Trækkæde føres tilbage til
hver af de to Plovlegemers Aas. Disse ere sammenbyggede
til en vindskæv Kamme, der fortil forenes i en fælles Aas,
som hviler paa et flytteligt Tverstykke i et over Karrens
Aksel oprejst Aag.

Fig. 18. Karreplov (Rud. Sack).

Af Karrens to Hjul gaar det ene, Landhjulet, paa
den uplejede Jord, det andet, Furehjulet, der er noget
større, i Furen.

Fig. 19.

Hjulplov (Beermann).

Hjulploven har de bærende Hjul (2 eller 3) for
enede med den Ramme, hvis to Sider almindeligt danne

Aase for de to Plovlegemer. De to forreste Hjul, af
hvilke det tilhøjre er Furehjul, det tilvenstre Landhjul,
ere forenede ved en fælles Aksel, der enten er forkrøbbet
eller bærer Arme, til hvilke Hjulene ere befæstede. Ved
Akselens Drejning hæves eller sænkes Hjulene, og Drej
ningen iværksættes ved en lang Vægtstangsarm. For at
bære Ploven fuldstændig frit anvendes ogsaa ofte et tredje
Hjul, enten befæstet til Rammens bagerste Ende, eller
som et løst Hjul, der, naar Ploven flyttes', kan hæftes
paa det forlængede Landslid for bagerste Plovlegeme.
Af de almindelige Bemærkninger om Plo
venes Bygning, som Dommerudvalget fandt Anledning
til at fremsætte, skal her anføres:
at St aa] maa foretrækkes som det til alle Plovens Dele
bedst egnede Materiale;
at Hjulene bor være store og forsynede med lose
Bøsninger i Navene, til hvis Smøring der hensigtsmæssigst kan anvendes konsistent Fedt i Staufferske
Smørekopper, skruet i Navene. Navnlig til Hjulploven
maa Hjulene være saa store som muligt og Kammen
ligge højt, for ikke at slæbe. Pladsen mellem Hjul
og Plovlegeme maa være stor for ikke at stoppe for
Furen; det er derfor nødvendigt, at Furehjulet lægges
fremad, naar Ploven sættes i Jorden;
at Rammen bygges tilstrækkelig stærk og stor til, at
den ikke bojes for jordfaste Sten;
at Langjernene bor være rette, de forkrobbede Lang
jern ere vanskeligere at fremstille, saa de passe ti]
Ploven, uden at denne kommer til Smeden;
at Skærerne bor have saa meget Materiale i sig, at
gentagne Udtyndinger ere mulige.
De Vilkaar, man bod Plovene at arbejde under i
Arbej(isprøven, vare, som tidligere nævnt, ret strænge,
men dog ikke strængere, end man saa ofte i den daglige
Gerning maa paaregne dem saaledes. Jorden paa «Godthaab» var stærk Lerjord, der vanskelig slipper Ploven,
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under Proven i den lette Jord paa «Sejnhusgaarden» reg
nede det noget.
Af de mange fremstillede Plove var der kun nogle faa,
der fo.rmaaede at udføre et saa godt og smukt Plejearbejde,
som vi forlange det til Vinterlægning af Jorden. Som
Helhed lagde alle Plovene Furen godt, men en Del af
Hjulplovene vare for korte i Rammen og denne saa sam
menbygget med Tværstænger, at de ikke kunde pløje
Hvedestub ordentlig, især naar der er meget Ukrudt i
den;, tilmed kunde de ikke slippe Jorden.
De bedste af de prøvede Plove vare Karreploven
«Zange* fra Th. Flot her ved N. Nissen og «Z. F. N.»
fra Rud. Sack ved Ole Sorensen & Co.; de fik begge
Sølvmedalje. De ere begge fortrinlige Plove og gere
et komplet Arbejde saavel i Stubjord som i Grønjord.
Af de andre Dobbeltplove fik en Karreplov fra L eh n i gk,
ved P. Bahnsen og Hjulplovene fra Eckert, ved H. C. Pe
tersen, Beer marin, ved Brd. Bendix og Schwartz,
ved Ole Sorensen & Co., Broncemedalje. De ere gode
Plove, men finde bedst Anvendelse paa lettere Jorder.
Schwartz’ Dobbeltplov lindes ikke i Handelen mere her
hjemme.
Om man foretrækker Karre plov eller Hjulplov
er i og for sig ligegyldigt. Hovedsagen er, at man forstaar at indstille Ploven rigtigt. Skal Dobbelt
ploven gore det smukke og gode Arbejde, den virkelig
kan udfore, saa skal den indstilles godt og sikkert, og
alle de arbejdende Dele skulle være i komplet Orden,
navnlig skulle Skærerne altid være spidse og
skarpe.
Under Prøven gik Karreplovene bedst, og under Stub
pløjning i bindende, uren Jord have Karreplovene lettere
ved at holde sig fri for Ansamlinger af Stub og Jord end
Hjulploven, men Karreploven er ikke saa lidt vanskeligere
at indstille end Hjulploven og kræver en kyndig Plov
mand til at fore den.
Hjulploven er meget lettere at indstille end Karre-
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ploven, men korer man Rammen skæv, hvad der let ind
træfler, er den ikke let at bringe i Orden igen.
Foruden de tyske Dobbeltplove var af Ole Sørensen & Co.,
Kolding, udstillet en amerikansk Dobbeltplov med Sæde
fra Norwegian Plow Co., og som tiltrak sig Dommernes
udelte Opmærksomhed.
Den udførte et saa fortrinligt Arbejde, at det afgjort
maatte betegnes som det bedste, der blev præsteret, og
den fortjente derfor saa fuldt som nogen en Præmie,
men da den var en ny, lier i Landet helt ukendt Plov-

Fig. 20.

Amerikansk Dobbeltplov (Norwegian).

form, besluttede man at lade Præmieringen bero, til man
havde faaet den prøvet i længere Tid under en kyndig
Bedømmelse.
Ploven blev imidlertid solgt, inden Maskinudvalget
havde forhandlet med Udstilleren derom. Denne anskaffede
da senere et noget mindre Eksemplar (til 3 Heste), men
af samme Form og fra samme Fabrik, som da blev sendt
til Hr. Forp. Bokelmann, Norregaard, for at blive prøvet
en hel Pløjesæson igennem, og Side 92 findes den ende
lige Bedømmelse af den.
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Foruden Dobbeltplove blev tillige prøvet 7 Rajolplove til Rajolpløjning i Grønjord. Ved denne Prøve
tildeltes der Bud. Sack’s Universalplov Broncem ed al je som Rajolplov. Den udfører ellers i Alminde
lighed Rajolpløjning til Fuldkommenhed, men her var
Jorden meget beget og ingen af Rajolplovene udførte Ar
bejdet fuldt tilfredsstillende.
Plovenes Kraftforbrug maaltes baade i den
svære Jord paa Godthaab og i den lettere Jord paa Sejnhusgaarden. Da disse Kraftmaalinger imidlertid viste saa
høje Tal for de enkelte Ploves Kraftforbrug, at man
maatte nære Mistanke om deres Paalidelighed, foretog

Fig. 21. Rajolplov (Rud. Sack).

man noget senere en Efterprøve med Kraftmaalinger med
de præmierede Plove paa Birkholm ved Herlov paa svær
Jord, men dog af en mindre sejg og bindende Beskaffenhed
end den paa Godthaab. Men ogsaa disse Kraftmaalinger
viste saa høje Tal for de enkelte Ploves Kraftforbrug, at
de umuligt kunne være rigtige. Hvori Fejlen ligger er
det ikke muligt bestemt at eftervise, men da baade Praksis
og ogsaa senere Kraftmaalinger have vist, at en god
Dobbeltplov ved Pløjning i 7 Tommers Dybde, selv i svær
Jord, kan trækkes af 3 gode Heste uden at disse overan
strenges, og disse Kraftmaalinger tillige have godtgjort,
at der hører en ikke ringe Øvelse til at arbejde rigtigt
med den Berg-Winstrupske Krafthammel, der benyttedes
under Prøven, maa man antage, at man under Justeringen
af Kraftmaaleren og Beregning af de tagne Diagrammer,
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liar brugt et andet Udgangspunkt end det, hvormed Kraftmaaleren arbejdede under Prøverne i Marken.
Alle disse Kraftmaalinger kunne derfor vel bruges til
Sammenligning af de enkelte Ploves Kraftfor
brug indbyrdes, men den beregnede absolute Træk
kraft er for alle Plovene meget for stor og kan ikke
bruges til Sammenligning med de mange Kraftmaalinger
for Plove, der senere ere foretagne, og som ere fuldt ud
paalidelige, da de have vist sig særdeles godt overens
stemmende med hinanden.
Af senere Kraftmaalinger fremgaar det imidlertid, at
man i stiv og bindende Jord i 7 Tommers Dybde er ved
Grænsen for, hvad 3 Heste kunne præstere i Dagsarbejde,
men paa de allerfleste af vore Skorlersjorder og Muldjorder
vil Dobbeltploven med et Forspand af 3 Heste kunne
tage, en 7 Tommer dyb Fure uden Overanstrengelse af
Hestene, og sammenlignet med 2 enkelte Plove vil her altsaa spares en Hest og en Mand. Denne Besparelse kan
være af meget stor Betydning, særlig paa de større
Gaarde, hvor Arbejdskraften forholdsvis er mindst, og hvor
det ofte kniber med at faa Efterårspløjningen udført i
rette Tid og medens Jorden er nogenlunde bekvem.
Hovedresultatet af denne Prøve er:
At Dobbeltploven er et meget besparende Redskab som,
naar den er godt indstillet, kan udføre et godt og
smukt Arbejde, og
At den til en Furedybde af indtil 7 Tommer paa vore
fleste Jorder kan trækkes af 3 Heste, uden at disse
overanstrenges.

1894. Arbejdsprove med Kværne, Kniisemaskiiier og
Oliekagebrydere.
(Tidsskr. f. Landøk. 5. R. XV. Side 258.)

Det betydelige Omfang, som Anvendelsen af knust
og særlig formalet Korn har faaet i det sidste Aarti har
i høj Grad forøget Antallet af de Landmænd, der have
ment det fordelagtigt at anskaffe de fornødne Maskiner
6
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for selv at udfore det Formalingsarbejde, der hidtil var
overdraget Møllerne. De af Mollerne til dette Arbejde
anvendte gode Maskiner vare imidlertid for kostbare at
anskaffe, særlig for de mindre Landbrugere, og dertil var
der for Kværnenes Vedkommende endnu den Ulempe, at
deres Vedligeholdelse i maledygtig Stand krævede en mere
faglig Betjening end den, Landbruget som Kegel kunde
skaffe tilveje.
Det Krav, som Landbruget saaledes rejste til en
Formalingsmaskine, der ikke blot var billigere at anskaffe,
men tillige nogenlunde bekvem at passe og let at holde
vedlige, søgte Maskinfabrikanterne at fyldestgøre ved Til
bud af Kværne med smaa, let fornyeüge Maleflader af
haardstobt Jern eller af Staal, og ved Fremstilling af
Knusemaskiner af billigere Konstruktion, og den fornodne
Arbejdsydelse opnaaedes ved en stor Omdrejningshastighed.
Der var saaledes efterhaanden skabt et stort Marked
af disse Maskiner, og for Landmanden var det en ingen
lunde let Opgave at træffe et rigtigt Valg, saa meget
mindre som Udtalelserne fra Praksis lode meget mod
stridende.
Det -Ønske, om en Vejledning ved Valget blandt disse
Maskiner, der saaledes var oppe, foranledigede det kgl.
danske Landhusholdningsselskabs Maskinudvalg til at
iværksætte en Arbejdsprove med disse Maskiner, hvortil
naturligt knyttedes en Prove med Oliekagebrydere.
Da en saa omfattende og i sin Art særegen Prove
gjorde Opførelsen af et særlig dertil indrettet Prøvelokale
i hoj Grad ønskelig, og da Tidspunktet for Prøven vilde
kunne falde sammen med Landmandsforsamlingen i Ran
ders, besluttede Maskinudvalget, efter derom forte For
handlinger, at opføre et særligt Provehus paa selve Ud
stillingspladsen, hvorved man tillige opnaaede under Ud
stillingen at vise de præmierede Maskiner i Virksomhed
for det besøgende Publikum.
Provelokalet var en dækket Hal, 36 AI. lang, 14 Al.
bred og med en 8 Al. bred Veranda langs Hallens For-
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side. Langs Hallens Bagside var anbragt 2 Aksler i hin
andens Forlængelse, hvorfra de Maskiner, der skulde proves,
bleve drevne. Den ene Aksel blev drevet fra et Lokomobil,
den anden fra en 4 Hestes Hestegang.
Lokomobilet var til Dampkraft og lejet, da Bestræ
belserne for at faa et Petroleumslokomobil som Drivkraft
i sidste -Øjeblik strandede. Til Brug ved Kraftmaalingerne
benyttedes et Hefner-Alteneks Kemspændingsdynamometer,
men da det omtalte lejede Lokomobil aldeles ikke kunde
regulere, maatte sammenlignende Kraftmaalinger op
gives, og saadanne udfortes kun enkeltvis for de Fonnalingsmaskiner, hvis Arbejdsydelse var tilfredsstillende.
Af Prøvemateriale havde man Rug, Byg, Havre og
Blandsæd samt Solsikke- og Hørfrøkager, og Dommerud
valget havde forud tilvejebragt en Formalingsprøve af
Rug, Byg og Havre, svarende i Finhedsgrad til, hvad man
i Praksis maatte forlange, naar Godset skulde være tjen
ligt til Opfodring paa Svin, for at denne Prove kunde
tjene som Normalprove for en skønsmæssig Sammenligning
mellem de forskellige Kværnes Produkter.
Dommerudvalget bestod af d’Herrer Forp. Bokelmann, Nørregaard, Propr. Br einholt, Vestervig, Stats
konsulent Den c ker, Kbhvn., Propr. Jespersen, Gammelgaard og Fabrikant Frich, Aaby ved Aarhus.
Statskonsulent Dencker paatog sig at udarbejde
Beretningen om Proven.
Af de anmeldte og mødte Maskiner blev der prøvet
3 Stenkværne, 9 Staalkværne, 6 Valsestole, 2
Knusemaskiner, kombinerede med Kværne, 4
enkelte Knusemaskiner, 2 Kagebrydere med to
Par Valser, 3 med et Par Valser og 8 med en
kelt Valse; ialt 37 Maskiner.
Under Proven indstilledes alle Formalingsmaskinerne
saa vidt muligt til at male samme Kornsort til samme Fin
hedsgrad som Normalprøven.
Alle de 3 anmeldte Stenkværne udgik straks af
Proven, den ene fordi den overhovedet ikke kunde male,
6*
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og de andre to fordi de — rimeligvis under Transporten
— havde lidt Overlast, saa de ikke kunde bringes i Orden
under Prøven.
Af Staalkværnene bleve «Albion 2.», ved Brd.
Bendix, og «Rapid 5.», ved H. C. Petersen & Co. tilkendt
Sølvmedalje II Kl.
De have begge to svagt kegleformede Maleflader af
haardstobt Jern, den ene Flade er fast i Stativet, den
anden anbragt paa en vandret Aksel, styret i 3 lange
Metallejer. En Fjeder tillader den bevægelige Maleflade
at vige ud, saa at store, haarde Legemer kunde passere
uden at beskadige nævneværdigt.
«Albion 2.» malede 667 ft Rug, 750 ft Byg og
706 ft Havre i Timen. Kraftforbruget for Rug 22/s HK.
«Rapid 2.» malede 960 ft Rug, 667 il Byg og
600 ft Havre i Timen. Kraftforbruget for Rug 37/io HK.
Af Valsestolene blev en Valsestol fra Frichs
EftfL, Aarhus, tilkendt Sølvmedalje II Kl. og «Uni
versal« fra Akts. Kofoed & Hauberg, Kbhvn., Bron Ge
rn ed alje.
Med Frichs Eftfl.s Valsestol maledes 857 få Rug,
667 ft Byg og 667 O Havre i Timen. Kraftforbruget for
Rug 2Vio HK.
Med «Universal» maledes 652 ætling, i to Overgange
387 ft Byg, 261 ft Havre. Havren bedst malet. Kraft
forbruget for Rug 3 HK.
Som det af Præmieringen fremgaar (Sølvmedalje I Kl.
uddeltes ikke), var der ved Prøven ikke fremstillet nogen
fuldt tilfredsstillende Formalingsmaskine, og da der ved
Prøven ikke var Lejlighed til en Sammenligning mellem
en god Stenkværn og de andre Formalingsmaskiner, og
man tillige maatte ønske Spørgsmålet om de forskellige
haardstobte Malefladers Arbejdsevne ved tiltagende Slid
belyst, samt faa sammenlignende Kraftmaalinger mellem
de forskellige Typer af Formalingsmaskiner foretagne, be
sluttede Maskinudvalget at lade foretage en Efter pro ve
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med Typer af disse Maskiner senere. Om denne Prøve
nedenfor.
De fremstillede Knuse maskiner vare alle af samme
Type med smalle Valser, af hvilke i ethvert Fald den ene
havde en stor Diameter. Ingen af Maskinerne kunde ind
stilles til jævnt Arbejde, og Produktet var ikke tHfredslende knust.
Proven med Oliekagebrydere foretoges med Sol
sikke- og Hørfrøkager, der forlangtes knuste i Stykker af
Størrelse mellem Hasselnødder og Valdnodder, med saa
lidt Mel som muligt.
Stærkest meldannende vare de med et eller to Par
Pigvalser forsynede Kagebrydere, medens de Maskiner, der
havde knivdannede Tænder, anbragte i to Skruevindinger
om Akslen saaledes, at to Tænder angribe samtidigt og
arbejdende mod en fast, nedad gennembrudt Væg, gennemgaaende gjorde et bedre Arbejde.
Særlig paa Maskiner til Haandkraft er det formaalstjenligt at have et forholdsvis stort Svinghjul til at give
jævnere Gang.
Sølvmedalje II Kl. tildeltes:
J. Jorgensen, Hjallese, for en Kagebryder til Hestekr.
B r o n c em edalj e tildeltes:
M. Mortensen, Bolbro, for en Kagebryder til Dampkr.
J. Jørgensen, Hjallese,
—
—
Haandkr.
P. Nielsen, Hillerød,
—
—
Rasmussen & Mikkelsen, Assens, —
—
Den for omtalte Efterprøve med Formalingsmaskiner fandt Sted i Juli Maaned Aaret efter paa Marienlyst Dampmølle ved Nakskov, hvor Hr. Direktør Bay
velvillig afgav Plads, Kraft og Hjælp til Maskinernes Be
tjening.
Prøven omfattede følgende Maskiner:
1. Dampmøllens 8 Kvarters franske Kværn.
2. —
Dismembrator.
3. En Stenkværn med rhinske Sten, 37 Tom. Diameter.
4. —
med kunstige franske Sten.
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5. En Staalkværn.
6. En Kiffelvalsestol.
7. Dampmøllens Knusemaskine med 2 glatte Valser,
600mm lange, 400mm Diameter.
8. En Havreknuser med 2 glatte Valser, Brede 5 Tom.,
Diameter 24 Tom. og 8 Tom.
Nedenstaaende Tabel viser Provens Hovedresultater:
Formalet u pr.
Hestekrafttime.

—
Dismembrator..............................
Rhinsk Kværn, 37 Tom.....................................

Kværn med kunstige franske Sten................
Staalkværn...........................................................
Kiffelvalsestol.....................................................
Dampmøllens Knusemaskine............................

Aim. Knusemaskine...........................................

Blandsæd.

|

___________

Dampmøllens 8 Kv. franske Kværn..............
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Det vil heraf ses, at Dismembratoren staar
hojst i Formalingsevne pr. Hestekrafttime: herefter følger
den franske og rhinske Kværn; en kendelig ringere
Produktionsevne har Staal kværnen, endnu ringere dog
Valse stol en, og sidst i Rækken kommer den lille
Kværn med kunstige franske Sten, der var med 2
Løbere.
Om Anvendelse af Dismembratoren i Landbruget kan
der ikke være Tale, da det er en meget kostbar Maskine,
og Valget staar derfor mellem Stenkværnen paa den ene
Side og Staalkværnen eller Valsestolen paa den anden Side.
!) Skraaet i to Overgange.
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En god S ten kværn, hvis Maleflade besidder en
god naturlig Skæreevne, kan levere et fortrinligt blodt
og fint Gods med halvtørre Klid, men til Hestekraft

Fig. 21. Rhinsk Kværn.

maa en mindre Diameter end 5 Kvarter frar aa des, da det er af Betydning, at Diameteren er stor
nok til, at Loberen kan udjævne Hestenes ujævne Gang.
Langjernet maa være tilstrækkeligt langt og stærkt
til at give et godt Styr, og Overstenen maa derfor være
Lober. At lade begge Stenene være Løbere giver en for
sammensat Bygning til at egne sig for Landbruget.
En god Stenkværn udfører Formalingen med et Kraft
forbrug, der er 20% mindre end Staalkværnen og ca. 50%
mindre end Valsestolene.
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En Ulempe ved Stenkværnen er Stenenes Bilning,
men denne er ikke vanskeligere, end at enhver efter lidt
Øvelse kan udføre den, og har man Balancesejle, forvolder
Ophængningen ikke nær saa mange Ulemper som ved
fast Sejle. En 7 Kvarters rhinsk Kværn med Balance
sejle koster 750 Kr.
Staalkværnene
ere prisbilligere end
Stenkværnene og
lettere at betjene, for
saa vidt som man
slipper for Bilning
og Ulemperne ved
mangelfuld Op
hængning af Lø
beren. Men Staal
kværnene kræve paa
den anden Side
hyppig Fornyelse af
Malefiaderne og for
dre, som tidligere
nævnt, indtil 20 °/o
større Trækkraft
end Stenkværnene.
En Staalkværn, som
de to ved denne Prøve præmierede, koster 210—225 K<.
I Begyndelsen, saa længe Malefladernes Kitler ere
skarpe, bestaar Malingen i en Skæring og Klipning lige
som Valsestolene, hvad der giver haardt skaaret Malegods,
men Malefiaderne slides meget hurtigt, saa at Formalingen
mere og mere nærmer sig til at blive en blot og bar
Knusning, Kraftforbruget bliver stort og Ydeevnen ringe,
og efter Formaling af 1—200 Tdr. Sæd, alt eftersom
Malefiaderne ere enkelt eller dobbelt, maa de fornyes eller
oprifles.
Rif fel val s es tolen er bygget med gentagne Be
handlinger af Kornet for øje, og det er aldeles mod
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Riffelstolens Natur, naar man, som almindeligt er, maler
færdig i en Overgang. For at holde Malegodset paa
samme Finhedsgrad, er man da nødt til stadig at skrue
Valserne sammen, Riflerne blive meget hurtigt stumpe og

Fig. 23. Staalkværn (Rapid Nr. 2).

slove og heraf følger et større Kraftforbrug og mindre
Ydeevne.
Ved at behandle Kornet i to Overgange faar man i
samme Tid behandlet den samme Mængde Korn og sam-
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fidig bevarer man erfaringsmæssig Valsernes Rifling be
tydeligt længere og forøger derved deres Arbejdsevne.
Yderligere viser
Prøverne, at man
maler med et
mindre Kraftfor
brug; saaledes
malede man ved
en Prøve 390 tf
Rug i en Time i
en Overgang med
43/2 Hestes Kraft,
ved Dobbeltskraaning ligeledes 390
ft i Timen (første
Overgang i 22
Minuter, anden i
38), men med et
Kraftforbrug af
36/io Hestes Kraft,
altsaa 20 °/o min
dre.
Fig. 24. Valsestol (Fricks Eftf.).
Kn use m askiner. Knusning med helt
glatte Valser for
drer overhovedet
for megen Kraft
i Forhold til Yde
evnen.
Til Hestekraft
maa foretrækkes
en smal (6—8
Tom. bred), meget
Fig. 25. Valsestol (Snit).
stor (24—30
Tom. Diameter) Valse, samarbejdende med en lille Valse
paa 8—12 Tom.; til Dampkraft vil derimod to lige store
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Valser, 6—8 Tom. brede og 24—30 Tom. Diameter eller
bredere Valser med mindre Diameter ned til 15—18 Tom.,
være de mest hensigtsmæssige. Fjedrene, som holde den
flyttelige Valse til, skulle være svære og holdbare.
Hovedresultatet af denne Prove er:
At en god Sten kværn udforer Formalingen med et
Kraftforbrug, der er ca. 20% mindre end Staalkværnen
og ca. 50 % mindre end Valsestolene.
At en mindre Diameter end 5 Kvarter for en
Stenkværn til Hestekraft maa fraraades, da en mindre

Fig. 26. Knusemaskine.

Løber vanskeligere kan udjævne Hestens uregelmæssige
Gang.
At ved en Staalkværn maa Malefiaderne fornyes eller
oprifles tilstrækkelig hyppigt, o: for hver 1—200 Tdr.
Korn, eftersom MaleHaden er enkelt eller dobbelt.
At man paa Valsestolene altid bor behandle Kor
net i 2 Overgange; man maler lige meget i lige
Tid og bevarer Valsernes Rifling betydelig længere.
At Knusning med helt glatte Valser fordrer for
megen Kraft i Forhold til Ydeevnen, og Produktet var
ved denne Prøve utilfredsstillende.
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At Tænderne i Oliekagebryderne skulle være af
Staal og knivformede, og bedst anbragt i 2 Skruevin
dinger om Akslen saaledes, at 2 Tænder angribe Kagen
samtidig.
1895.

Arbejdsprove med amerikanske Dobbeltplove
og Svingplove.
(Tidsskr. f. Landøk. 5. R. XV. Side 513.)

Den amerikanske Dobbeltplov, der under Proven med
Dobbeltplove i Stevns 1893 havde tiltrukket sig Dommernes
særlige Opmærksomhed ved sit smukke Arbejde, blev som
i Beretningen herom anført solgt, og et mindre Eksemplar
af samme Plovform sendt til Hr. Forp. Bokelmann, Norregaard, for at proves der en Plojesæson igennem.
Ploven kom til Nørregaard 1894, og blev brugt der
hele Foraaret igennem og til anden Pløjning i Brakmarken.
Der plejedes til 7 Tommers Dybde, og Arbejdet var helt
igennem aldeles fortrinligt, og medens de andre Dobbelt
plove (Rud. Sacks og Flothers) af og til havde Vanskelighed
ved at slippe, holdt denne Plov sig stadig ren. Furebreden var, naar man maalte en Ager, 24 Tommer.
Den blev derefter sendt til Udstillingen i Randers,
hvor den blev købt af Aalborg Amts Landboforening,
som bortloddede den ved Dyrskuet, hvorved den tilfaldt
Grossererne, Brdr. Hjorth, Raakildegaard. Inspektør Jen sen
paa Kaakildegaard meddelte Aaret efter, at den Plov aldrig
stod stille, naar der var Plejearbejde at udfore; den ar
bejdede fortrinligt indtil 7 Tommers Dybde, gik forholdsvis
let og, skønt Jorden paa Raakildegaard er meget stenet,
var Slidet kun ringe. Prisen paa Ploven er 300 Kr.
1 Mellemtiden var der fremkommen enkelte andre
lignende amerikanske Dobbeltplove, og en stor Del ameri
kanske Svingplove havde vundet Indgang her i Landet,
saa Maskinudvalget mente at burde foranstalte en alminde
lig Prøve med disse amerikanske Plove.
En saadan Prove blev saa afholdt i Oktober 1895,
efter at Maskinudvalget forud ved Rejser her i Landet
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Ved denne Prove lagde man særlig Vægt paa en
meget indgaaende Undersøgelse af Plovenes Kraftfor
brug. Efter Storeliedingeproven at domme er det meget
vanskeligt at faa denne udført nøjagtig nok; der skal* et
ikke ringe Kendskab og Øvelse til at behandle Kraftmaalingsapparatet, og Kraftmaalingerne maa være be
gunstigede af Vejret; er det Regnvejr blive Forholdene for
de enkelte Plove let uens.
Ved denne Prove arbejdede man i 2 Dage udelukkende
ved Kraftmaalinger, man blev ved at gentage Maalingerne

Fig. 27.

Selvskrivende Dybdemaaler.

til man fik ens sammenhørende Diagrammer; Jorden, hvor
Kraftmaalingerne foretoges, var plan, særdeles ensartet og
noget mindre sejg end den øvrige Mark. Man opnaaede
derfor ogsaa at faa særdeles smukke og paalidelige Dia
grammer.
Til Alaaling af Furedybden havde Maskinudvalgets
Inspektør, Forstander Jørgensen, konstrueret et Appa
rat, der var selvskrivende, paa lignende Maade som Kraftmaaleren, og tegnede et Diagram af Furedybden gennem
hele Furens Længde, Fig. 27.
Plovene bleve forud for Kraftmaalingen provede og
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Efter det udførte Arbejdes Godhed opstillede Dommerne
Plovene i følgende Rækkefølge i 4 Afdelinger:
1. Afdeling, Rud. Sacks Enkeltplov.
2. —
, Albion, Norwegian.
3. —
, Eli, Fraugde Nr. 2, nogle andre
amerik. Ploveog Fraugde Nr. 1.
4. —
, nogle amerik. Plove og sidst
begge de danske Svingplove.

Fig. 28.

«Albion H 2».

Det Arbejde, der udføtes af Hud. Sacks Enkeltplov
maatte kaldes fuldkomment, baade hvad Furens Vending,
Brydning, Slipning og Renhed angaar, som ogsaa med
Hensyn til Plovens rolige støtte Gang og det lille Kraftforbrug; Ploven var under Proven meget fint indstillet og
blev betjent af en meget duelig Plovmand.
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Af Dommernes Bemærkninger om de andre Ploves
Arbejde skal anføres:
Det Arbejde, der udfortes af Dobbeltplovene, var,
naar undtages en enkelt, tilfredsstillende. Dog synes
Fraugdeplovene mere skikkede til at arbejde paa Jord af
mindre sejg Beskaffenhed end den paa Birkholm. Rud. Sacks
«ZFN» fik Sølv
medalje ved Storeheddingeproven og
gjorde et fuldendt
Arbejde i, enhver
Retning.
Af de
konkurrerende Dob
beltplove tilkendte
Dommerne den lille
Norwegian «Norwe
gian, 12 Tommer»
Solvni edalj e,
men udtalte dog
samtidig at de syntes
Fig. 30. <Fraugde Nr. 2>.
bedst om de mel
lemstore Norwegian.
Svingploven «Albion 11 2» ved C. Th. Rom & Co.
Kbhvn. fik Sølvmedalje. Den gor et særdeles godt Ar
bejde, holder Furen meget ren, har en støt Gang og kan
arbejde til stor Dybde. Den kan pløje Grønjord meget.grundt og lægge Furen smukt.
Svingploven «Norwegian S. S. 12», der fik Sølv
medalje, og «Eli», der fik Broncemedalje, findes ikke
paa Markedet mere herhjemme.
Svingploven «Original Nr. 2» af Jakobsen, Fraugde
fik Bro ncem edalj e, ger jævnt godt Arbejde helt igennem,
gaar ikke støt, og egner sig bedst for mildere Jorder.
De to danske Svingplove kunde ikke slippe, og deres
Arbejde stod afgjort ikke saa lidt under det, der blev ud
fort af alle de bedre amerikanske Plove.
Nogle af de amerikanske Svingplove vare forsynede
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med en lille Forplov; der blev foretaget en Kraft
prøve med og uden denne med det Resultat, at med For
plov var Kraftforbruget 252 tt, uden den 196 ft, altsaa
tog Forploven ca. 28 °'o af Plovens samlede Kraftforbrug.
Arbejde med Forploven maa nærmest kaldes en Smagssag;
vendes Furen saa godt, som af de fleste af de her fremstillede
Plove, er det temmelig unødvendigt, og der er ingen Grund
til at belaste Hestene med mere Arbejde end nødvendigt.
Paa nogle al Plovene er den forreste Del af
Brystet skarpt, hvad der skulde gore Langjærn overfiodigt, dette er dog aldeles ikke Tilfældet. Ploven gaar
tungere, Landsiden kan ikke holdes ren, og man gaar glip
af den finere Indstilling som et Langjærn tillader.
Saa godt som alle de amerikanske Plove ere forsynede
med en roterende Staalskive i stedetfor Langjern, den
skærer let og rent og giver Ploven en fast Gang. Paa
nogle af Plovene var den dog af for lille Diameter, saa
Gaffelen der bærer den, slæbte og trykkede mod Jorden.
Befæstelsen til Aasen er i flere Tilfælde for kompliceret.
M u 1 d fj æ 1 e n s Form er væsentlig forskellig fra
Muldfjælen paa vore Plove, og det fortrinlige Arbejde, de
Heste amerikanske Plove kunde præstere, skyldes væsentlig
Muldfjælens Form, men tillige det fortrinlige Materiale,
den er lavet af. At Muld fjælen s Glathed ikke har
saa lille Betydning for Kraftforbruget fremgaar af en Prøve,
der senere blev foretagen. Paa en og samme Plov sattes
efterhaanden 3 forskellige Muldfjæle, og Kraftforbruget
var da:
ved original amerikansk Muldfjæl............................. 187 fb
ved Muldfjæl af engelsk Staal og hærdet.............. 204 —
—
— men uhærdet........ 222 Materialet i Muldfjælene ere af 2 Slags, d. s. k.
Chilled Iron og et særegnet Slags Staal i 3 Lag, hvoraf
det midterste er meget blødt, de to yderste meget haardt;
Chilled Iron er haardt men skort og gaar let itu, men det
er stærkt at slide paa, det andet Slags Staal er et aldeles
fortrinligt Materiale.
7*
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Skærer af Chilled Iron gaa let itu, naar de faar et
Stod paa Fladen, derimod synes de godt at kunne taale
Sted mod Spidsen, og da de ere modstandskraftige mod
Slid og prisbillige, ere de ofte at foretrække for de meget
dyre Staalskærer.
Skærerne ere meget brede og mere spidsvinklede til
Muldfjælen end paa vore Plove, de danne en jævn Over
gang til Muldfjælen, og Hulningen begynder allerede i
Skæret. De brede Skær bidrage sikkert meget til Plovens
støtte Gang, men det gør sikkert ogsaa, at de, naar de
ere noget slidte, vanskelig ville gaa i Jorden.
Hovedresultatet af denne Prøve er:
At de amerikanske Plove som Helhed udfører
et fortrinligt Arbejde, de vender og bryder Furen
udmærket, slipper Jorden saa godt som altid, holder
Furen ren og fordrer et mindre Kraftforbrug end
vore hjemlige Plove.
At de ved deres brede Fure udforer meget Arbejde.
At Godset i Muldpladerne er et fortrinligt Materiale,
haardt og glat og slides forholdsvis lidt.
At deamerikanskeDobbeltplove udfører et fortrinligt
Arbejde og ere lette at indstille, men paa Grund af
deres Kostbarhed ville de næppe vinde nogen Indgang
hos os.
1896.

Ar be j dsprove med Radsaamaskiner, Gødnings
spredere og Gødningsmidler.
(Tidssk. f. Landøk. 5. Bd. XVI Side 233).

Mellem de Kadsaaniaskiner, der deltoge i Proven forud
for Landmandsrnodet i Aalborg 1883, var Koppesystemet
det stærkest repræsenterede Saasystem. Siden da er der
her i Landet fremkommen flere af de udenlandske Saahjulstyper, og da Interessen for Radsaamaskinen var tiltaget
havde der længe været Ønsker oppe om at faa afholdt en
Prove med de mange ret forskellige Kadsaaniaskiner, der
vare fremme i Markedet.
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Ved Siden heraf laa det nær ved denne Prøve at
medtage Godningsspredemaskiner, da Forbruget af Kunst
gødning var i stærk Tiltagen, og Udstrøningen med
Haandkraft er et meget besværligt Arbejde.
En saadan Prøve blev da afholdt i Juni Maaned 1896,
paa Gaarden «Hillerodsholms» Jorder, hvor tillige det
store rummelige Ridehus afgav en fortrinlig Plads til Ma
skinernes Opstilling og Prove i Hus. Til Prøven medtoges
endvidere Gødningsmøller til Formaling af Kainit og Chilisalpeter.
Dommerudvalget bestod af d’Herrer Forp. Bo kel mann,
Norregaard, Propr. Br einholt, Vestervig, Kaptejn J. C.
la C o ur, Lyngby, Statskonsulent Dencker, Kbhvn.,
Forp. Hi nr ich s en, Trollesminde og Prof. Maar, Kbhvn.
Statskonsulent Dencker adarbejdede den skriftlige
Beretning om Prøven.
Prøverne bleve anstillede dels i Hus dels i Marken
paa Hillerodholms Jorder og paa en Mark i Ulier od, hvor
Jorden var en Del sværere end Prøvemarken paa Hillerødsholm; denne sidste var stærkt gennemløben med Kvik
græs og var saaledes en god Provesten for Skærernes
Renholdelse.
Under Prøverne i Hus undersøgtes:
Saamængden fra de enkelte Saahjul. Vedat klodse
Maskinens ene Ende op og dreje Korehjulet rundt et
Antal Omdrejninger, svarende til en Skp. Ld. Den
af hvert Saarør afgivne Mængde Sæd opsamledes i
Kasser og vejedes. Proven anstilledes med Byg, Havre,
Ærter, Turnips eller Kaalrabi, Runkelroefirø og Heste
bønner, og som det var at vente viste Afvigelserne sig
størst for de smaa Fro.
Korehastighedens Indflydelse paa Saamængden.
Ved at dreje Korehjulet paa den opklodsede Maskine,
først med en Hastighed af 21/« Sekundfod, derefter
med 4V2 Sekundfod. Disse Prøver udførtes med Byg.
Det mindste Kvantum Turnips eller Kaalrabi,
som kunde saas med en Rækkeafstand af 18 Tommer.
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Det største Kvantum tor Havre og Hestebønner,
der kunde udsaas pr. Række for Kørsel over 1 Td. Ld.
Om afsvampet Sæd beskadiges af Saaapparaterne.
1 Marken undersøgtes:
Hvilken Indflydelse Saakassens Fyldning havde
paa Udsaaningsmængden derved, at man først foretog
en Drejeprøve med fyldt Saakasse, derefter lod Ma
skinen saa i Marken og, naar Kassen var omtrent tom,
foretog en ny Drejeprove. Denne Prove foretoges med
afsvampet Havre.

Fig. 31.

<Saxonia».

Den Indflydelse, Maskinens Holdning i Koreret
ningen maatte have paa Udsædsmængden ved, at man bandt
Poser under Saarørene og lod Maskinen kore nøjagtig
det samme Antal Omdrejninger nedad som opad en
Bakke, med et Fald af 5 Fod paa 48 Fod og for hver
Gang veje Udsædmængden. Man fandt det unødvendigt
at prove Maskinen paa Terrain med Sideheldning, da
man i Praksis altid vil søge at undgaa saadanne af
Betydning, fordi man da har Vanskelighed ved at styre
Maskinen og hindre den i at skræntse.
Saaningens Ensartethed. Hver Maskine saaede 2
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Bede af Byg, samt et af afsvampet Havre, Runkelroer, Kaalrabi og Hestebonner, adskilte ved passende
Mellemrum. Den spirede Sæd blev besigtiget den
29. Juni og 8. Juli.
Af de Bemærkninger Dommerne knyttede til de
enkelte Maskiners Konstruktion og Arbejde, anføres bei
de for de præmierede Maskiner.
Radsaamaskinen «Saxonia» ved Brodrene Bendix,
Kbhvn., Sølvmedalje 1. Klasse. Saahjulene ere en
Modifikation af det Thornerske Princip; de ere støbte korte
Cylindre, der paa Cylinderfladen ere forsynede med Knaster.

Fig. 32.

«Saxonia» Saahjul

Hvert Saahjul er paa nederste Halvdel omsluttet af et
Hylster, hvis forreste Part dannes af en Klap, der er
drejelig om et vandret Hængsel, men holdes i normal
Stilling af en temmelig stiv Fjeder, der dog kan give efter
for Sten o. lign. Klappens Afstand fra Saahjulet er en
saadan, at Knasterne kunne føre Saasæden ud i Tragten
uden at beskadige det. Der er forskellige Former af Saa
hjul for Korn, Roefrø og fint Fro og til Mais og Bonner.
Denne Form af Saahjul, der virke som Kastehjul, vil udsaa uafhængig af Saakassens Heldning, hvorfor en Balance
mekanisme er overflødig.
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Udsædsmængden forandres ved Udveksling af Tand
hjul mellem Saaakslen og Korehjulet.
Maskinens Arbejde var helt igennem tilfredsstillende.
Udsaaningen var regelmæssig og uden Beskadigelse af Frø
af nogen Art. En Forøgelse af Korehastigheden forandrer
ikke Udsædsmængden, og der udsaas ligemeget enten Saakassen er fuld eller næsten tom. Dækningen var ud
mærket god, og Skærerne slap alle Urenheder særdeles godt.
Maskinen saaede nøjagtig lige meget op og ned ad Bakke.
Det i Marken saaede var
kommet godt op og stod
upaaklagelig.
Brugen var bekvem og
Indstillingen hurtig og
sikker.
Radsaamaskinen «Bero
lina » ved Axel Malmqvist,
Kbhvn., Sølvmedalje 2.
Klasse.
Udsaaningen foregaar ved
Lintz Notvalser. Den ene
af disse, n, danner Bunden
i Saakassen og er forsynet
med støbte Valser med Neddrejningen «n»; ud for hver
af disse Neddrejninger sidder paa den anden Saaaksel en
cylindrisk Valse g, der er beklædt med en Gummiring og
griber ind i Neddrejningen. Saaakslen for disse Valser
kan ved en Kilestyring Hyttes paralelt med den anden
Aksel, saa at Afstanden mellem hver to Saahjul kan ind
stilles efter Saakornets Størrelse saaledes, at dette føres
med af Valserne uden at beskadiges, medens Afstanden
dog ikke maa være saa stor, at de enkelte Korn eller Frø
kunne falde igennem, naar Maskinen ikke skal saa, og
Valserne derfor staa stille.
Udsædsmængden er uafhængig af Saakassens Hold
ning.
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Udsædsmængdens Regulering sker dels ved Skod og
dels ved Forandring af Saaakslens Hastighed ved Udveks
ling af Tandhjul.
Maskinens Arbejde var helt igennem tilfredsstillende.
Udsaaningen var regelmæssig uden at Frø af nogen Art

Fig. 34.

Bendina

Saakasse og -aksel.

beskadiges, Udsædsmængden var upaavirket af Korehastig
heden, ligesom den var nøjagtig den samme ved fyldt som
ved næsten tom Saakasse. Dækningen var udmærket god
og Sjipningen meget god. Maskinen saaede nøjagtig lige
meget op og ned ad Bakke. Det i Marken saaede stod
upaaklagelig.
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Brugen var bekvem og Indstillingen hurtig og sikker.
Afstanden mellem For- og Bagskær var noget kort.
Radsaamaskinen «Hallensis» ved H. C. Petersen & Co.,
Kbhvn., Broncem edalj e.
Saahjulene ere en Modifikation af de amerikanske
«Farmers Favorit». Hvert Saahjul er dannet af en for
holdsvis bred, tynd Ring, der indvendig er besat med
Ribber. Ind i Ringen passer en tynd Skive, der er be
fæstet til Saaakslen og med denne kan forskydes paa langs
i Ringen, hvilken sidste sidder lost om Akslen og kun

Fig. 35.

«Hallensis».

tages med ved Skivens Indgriben i Ribberne, medens den
er styret mod Sidebevægelse af et Hylster over den. nedre
Halvdel. Sæden falder ud i Ringen fra venstre Side og
føres ved Hjælp af .Ribberne ind i Tragten. Udsædsmængden ændres tildels ved Forskydning af Saaakslen,
hvorved Størrelsen af det mellem Skive og Ring begrænsede
Rum forandres; dog haves yderligere to Sæt Vekselhjul.
Arbejdet var gennemgaaende tilfredsstillende, Udsaaningen medførte ingen Beskadigelse af Frøet, Hastigheden
var uden Indflydelse paa Saamængden, og denne kun
meget lidt afhængig af Saakassens Fyldningsgrad.
Maskinen kan ikke saa Hestebønner.
Dækning og Renholdelsen var særdeles god, og den
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udsaaede Sæd var kommen godt op. Forskellen paa
Saamængden op og ned ad Bakke var ikke nævneværdig
(3 °/o).
Saavel Brug som Indstilling vare bekvemme, kun var
Saakassens Tømning noget sen, da den kun kan tommes
ved at dreje Saaakslen til Saahj ulene have fort al Sæden ud.
S aa apparater ne i alle de i denne Prove deltagende
Radsaamaskiner kunne henføres til to Typer — Ma
skiner med K a s t e h j u 1, hvortil horer Maskinerne «Saxonia»,

Fig. 36.

<Hallensis» Saahjul.

«Berolina», og « Hallensis» om end disse Saahjul ere ind
byrdes forskellige, — og Maskiner med Osehjul, t. Eks.
Sacks Cellehjul og Skeer.
Til Radsaaning af Korn og anden Sæd ere de Saa
hjul i de nævnte tre præmierede Maskiner at foretrække,
de vilde saa ensartet under alle Forhold. Dette gælder
derimod ikke om de øvrige Kastehjul, der vare repræsen
terede ved Proven t. Eks. indfræsede kanelerede Saahjul,
de kunne ikke saa afsvampet Havre, og de ville ned ad
Bakke beholde en kendelig Mængde af Sæden i sig og
fore den tilbage over Saaakslen til Saakassen. De give
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ogsaa en kendelig forøget Saamængde naar Korehastig
heden forøges, og endelig vil naturligt Slid efterhaanden
i væsentlig Grad forringe Saaapparatets nøjagtige Virk
ning.
Ose hjul er et mangelfuldt Saaapparat for Korn.
Den Mængde Sæd -Osehjulene fører med sig op, er af
hængig af Skodaabningen og af hvor megen Sæd, der er i
Saakassen. En lille Forandring i Skodstillingen giver en
stor Forandring i Udsædsmængden, ligeledes vil Udsædsmængden være forskellig, naar
Saakassen er fyldt, og naar
den er næsten tom, og vil
aftage eller tiltage til ny Paafyldning er nødvendig, saa
at der mellem hver Paafyldning saas stadig tyndere eller
tykkere, afhængig af Saakassens Heldning.
Denne
kan vel ved en forskydelig
Fig. 37. «Hallensis, Saakasse. Kontravægt og Selvbalance
indstilles noget, men aldrig
tilstrækkelig nøjagtig i hvert enkelt Tilfælde.
Endelig have Osehjul stor Tilbøjelighed til at «trap
sa a», o: i regelmæssige Perioder at saa afvekslende tykt
og tyndt, hvorved altsaa Sædens uensartede Fordeling i
Marken yderligere forøges.
Hvis man onsker en Maskine alene til Saan in g
af Roer, kan Osehjul eller Skeer meget vel anvendes,
da Udsædsmængden her altid er forholdsvis stor, sammen
lignet med det Antal Planter der anvendes.
Af Roefrøsaamaskinerne udførte en lille Ma
skine fra P. Nielsen, Hillerød, et i enhver Henseende
fortrinligt Arbejde. Den fik Sølvmedalje 2. Klasse.
Maskinen hviler foran paa en svær stobt Tromle, der
former og tiltrykker Kammen. Saahjulet har Skeer. Bag
Skæret findes en støbt mindre Tromle, der trykker Jorden
til om Frøet.
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Den kan trækkes af 1 Hest eller 1 Mand, eller spændes
bag den Plov, hvormed man kammer op.
Koefrosaamaskinen «Kejseren», af Akts. B u c h t r u p ,
Randers, fik B r o n c e m e d a 1 j e.

Fig. 38.

Roefrøsaainaskine (P. Nielsen).

Maskinen er til 2 Rækker, og kammer selv op. Saahjulene ere forsynede med Skeer, og Saaakslen trækkes
ved en Kæde fra det ene Korehjuls Nav.
Maskinen opkammer og dækker meget godt, men da

Fig. 39.

«Kejseren».

Kammens Kærne for største Delen dannes af Jordskorpens
overste Lag, maa Arbejdet foretages paa nyplojet eller
fugtig Jord, for at Sædlejet kan have den til Spiringen
ønskelige Fugtighed.
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Roefrosaamaskinen «Hallensis», ved H. C. Petersen &
Co., fik Broncem edalje.
Maskinen er til 2 Rækker Roer paa Had Jord. Den

har Saaapparat som Radsaamaskinen «Hallensis*, men
ingen Forvogn.

Fig. 41. Kartoffellæggemaskine.

En Roefrøsaamaskine fra Rud. Sack, ved Ole Sørensen
& Co., fik ligeledes Broncemedalje.
Foruden disse Maskiner blev ogsaa prøvet en Kar-
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toffellæggemaskine fra Aspinwal Mfg. & Co., ved
Ole Sørensen & Co., den fik Sølvmedalje 2. Klasse.
Maskinen furer op, lægger og dækker 1 Række Kar
tofler. Kartoflerne behandles lempeligt, lægges regelmæssigt
og dækkes godt, og kom godt op uden Spring.
Prøverne med Godningsspredem askinern e
foretoges ligesom med Radsaamaskinen baade i Hus og
paa Marken.
Under Prøven i Hus har man ved Opklodsning af
Maskinen og Drejning paa Korehjulet ladet Maskinerne
saa Superfosfat efter 400 ft pr. Tdr. Ld., Kain it efter
600 tt, pr. Tdr. Ld., Chilisalpeter efter 100 ft, og

Fig. 42.

Schløers Gødningsspreder.

Thomasslagge efter 700 fT, pr. Tdr. Ld., og har sam
tidig undersøgt, hvilken Indflydelse Kørehastigheden herved
havde paa Saamængden, hvorledes denne varierede eftejliaanden som Saakassen tomtes, hvor stor en Rest der
blev i Saakassen, som Maskinen ikke kunde udsaa, og
endelig om den udsaaede Mængde var ligelig fordelt over
hele Saakassens Brede; denne sidste Prove foretoges ved
at afdele det under Maskinen anbragte Sejl saa nøje som
muligt, i 3 lige store Dele, og efter endt Udsaaning, at
veje disse hver for sig.
I Marken udsaaedes, dels paa et Underlag af Flodalskalk, dels paa store Længder graat Papir: Thomm as-
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slagge, fugtigS up er fosf at, Chilisal peter og Fiske
gu a no.
Af de fremstillede Godningsspredere stod Maskinerne
efter Schloers Patent ubetinget højest. Der var mødt
2 saadanne, og de bleve begge præmierede med Sølv
medalje 2. Klasse.
Disse Maskiner udfører et i enhver Henseende meget
tilfredsstillende Arbejde, og saa godt som man overhovedet
ved Stoffer af denne Art kan vente at faa det gjort.
Udsaaningen var regelmæssig (regelmæssige skruevundne Striber, med et Par Tommers Mellemrum), dog

Fig. 43. Saakassen fyldt.

Fig. 44. Saakassen tom.

med noget tiltagende Mængde, efterhaanden som Saakassen
tommes.
Maskinerne ere iøvrigt solidt byggede, ville sikkert
vise sig holdbare, naar man ved Brugen af dem iagtager
fornøden Renlighed, og særlig ikke lader Maskinerne henstaa saa længe med Gødningsstoffer i, at disse faa Tid til
at bage sammen, men efter endt Dagsarbejde sørge for en
omhyggelig Rensning af Kassen og Spredevalsen ved Afkostning og muligt Afskyhiing, og tillige sorger for at be
vare Kassen let bevægelig.
Maskinerne kunde udsaa samtlige de prøvede Gødnings
sorter, men det er en Selvfølge, at klumpet Gødning for
deles bedst, naar denne forud bringes over en Gødnings
mølle.
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Ved velvillig Imodekommen fra flere Landbofor
eninger og enkelte Landmænd fik Maskinudvalget i Efteraaret 1896 samlet 17 Plove fra alle Egne i Landet, og
med disse og de ved Proven i 1895 præmierede amerikanske
Plove, samt Rud. Sacks Enkeltplov, blev der saa afholdt
en Prove paa Birkholm ved Herlev.
Proven blev foretagen af d’Herrer Forp. B o k e 1 m a n n,
Norregaard, Kaptejn J. C. la C o ur, Lyngby, Propr.
Lorenzen, Birkholm og Godsinspektør Tilemann,
Alosager.
Landsthingsmand C. Breinholdt var ved
Sygdom forhindret i at deltage i Prøven.
Forp. Bokelmann udarbejdede den skriftlige Beret
ning.
Proven paa Birkholm var i 4 Dage begunstigedet af
det bedste Vejr; men blev saa afbrudt af en saa heftig
Regn, at man maatte opgive at gøre Proven færdig det
Efteraar. Forsøg paa at fortsætte den det kommende Foraar
glippede, og først Efteraaret 1897 blev Prøven fortsat og
afsluttet.
Der blev af danske Svingplove provet:
2 fra det nordlige Jylland,
3 - Thy og Mors,
4 - det østlige Jylland (den ene var en efterlavet
amerikansk Plov),
1 - det sydvestlige Jylland,
1 - Sydsjælland,
2 - Vestsjælland,
3 - Nordsjælland,
4 - K o b e il h a v n s O m e g n ,
5 - Lolland-Fals ter og
1 - Bornholm.
Til Sammenligning brugte man:
den amerikanske Svingplov «Albion H 2»,
—
—
«Eli»,
—
—
«Norwegian»,
den hjemmelavede amerikanske Plov, «Fraugde Nr. 2 og
den tyske Rud. Sacks Universal plov.
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En Afbildning af alle disse Plove findes indheftet
bag i Bogen.
Hovedvægten ved denne Prove lagdes paa Kraftmaalingerne, dels at undersøge Kraftforbruget mellem
Plovene indbyrdes og dels at klargøre de tidligere nævnte
Forhold ved forskellig Furedybde og Furebrede.
Flere af Plovene fra de lettere Jorder i Nordsjælland
ligne meget de jyske Plove, med lang skruevunden Muld
plade, men ret mærkeligt er det, at Plove med Muldplader
meget lig Morsom uld fjælen anvendtes paa Gaarde med
svær Lerjord, hvor der tilmed piøjes ret dybt.
Alan anvendte megen Tid og Omhu paa at indstille
alle Plovene til samme Dybde og prøvede dem alle til
Pløjning i 5, 6, 7 og 8 Tommers Dybde.
En Oversigt over Plovenes Kraftforbrug i 6, 7 og 8
Tommers Dybde, livor Plovene ere opstillede i Rækkefølge
efter deres Kraftforbrug i 6 Tommers Dybde, ses i omstaaende grafiske Fremstilling.
Ved Pløjning i 5—■51/2 Tommes Dybde er Forskellen
mellem Plovenes Kraftforbrug kun ringe, den storste Kraft
medgaar sandsynligvis her til Langjærnets og Skærets
Arbejde, medens Modstanden mod Muldfjælen er for
svindende.
Ved 6 Tommers Dybde indtræder der allerede en stor
Forskel i Kraftforbruget, og her viser Rud. Sack og de
amerikanske Plove sig som de letteste. Man har i Al
mindelighed troet, at Plove med Muldtjæl, der nærmest
ligne Morsøplovens, gik let ved denne Dybde, men dette
viser sig ingenlunde at være Tilfældet.
G r u p p e v i s vil Rækkefølgen i 6 Tommers Dybde være:
I. Rud. Sack, som den letteste af dem alle
med
133 U
II. De bedste amerikanske Plove (Albion og
Norwegian)
148—156 III. Plovene med kort stejl Muldplade (tillige
«Eli« og «Fraugde«)
160—188 IV. Plove med lang Muldfjæl
190—242 8*

Ijylland ........

VS 1
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Ploven «Z« fra det nordlige Jylland kræver 242 S,
mod 133 ft for Rud. Sack, altsaa 109 & eller 80 %
mere end Rud. Sack.
Ved 6 Tommers Dybde var Arbejdet jævnt godt
udfort af alle Plovene, men ved 7 Tommer kneb det
allerede for Ploven fra Aalborg at vende Furen. I denne
Dybde følge Plovene slet ikke i samme Orden, som ved
6 Tommers Dybde, med Undtagelse af Rud. Sack og de
amerikanske Plove, som igen her indtager første Plads.
Gruppevis og i store Træk er Rækkefølgen nu:
I. Rud. Sack endnu den letteste
med
168 tt
mere end Rud. Sack

II. De amerik. Plove (og S. S.). 184—216 ft 9-28 %
III. Plovene med lang Muldfjæl
(og Eraugdé)
218—252 - 30—50 IV. Plovene med kort stejl Muldfj. 254—290 - 51—72 V. Ploven fra Bornholm
318 89 -

Aledens de jyske Plove ved 6 Tommers Dybde vare
tungere end Oplovene, havde de nu byttet Plads, og
Oplovene ere nu de tungeste, men de bryde jo ogsaa
Jorden ganske anderledes end de jyske Plove.
I 8 Tommers Dybde hævder igen Rud. Sack sig som
den letteste, med 262 ft, derefter komme de amerikanske
Plove, Fraugde og S. S. med 265—284 S; de øvrige ere
noget blandede, men de Lollandske Plove og Plove fra
Bornholm ere de tungeste. lovrigt er her flere Plove
faldne fra, idet de ikke kunde gaa i denne Dybde, saaledes «Eli» og flere af de jyske Plove.
En af de danske Plove, S. S., en Ristplov fra det øst
lige Jylland, kommer de amerikanske Plove meget nær i
Kraftforbrug i 7 og 8 Tommers Dybde, men det er ogsaa
den eneste af de danske Svingplove; den gaar tungere i
6 Tommers Dybde og gør langtfra sit Arbejde saa godt,
som Rud. Sack og de amerikanske Plove.
Af dette fremgaar altsaa, at Rud. Sack stadig
hævder sig som den letteste Plov, fulgt stærkt
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i Hælene af de amerikanske Plove, men hvilken
Stilling Oplovene og de jyske Plove indtager, afhænger
aldeles af Forholdene.
Ved Plovprøver i Udlandet og nogle Plovprover her
hjemme har man som Sammenlignelsesnriddel for Plovenes

Fig. 46.

Rud. Sack.

Kraftforbrug brugt at beregne, hvor stor Kraft hver Plov
brugte for at hæve en Kubik- eller rettere Kvadratenhed
Jord ved at multiplicere Furebreden med Furedybden og
dividere Kraftforbruget med dette Tal, idet man altsaa er

Fig. 47.

«Albion H 2»,

gaaet ud fra, at en Forøgelse i F u r e b r e d e n havde sam m e
Kraftforøgelse til Følge, som en Forøgelse i
Furedybden.
At dette ikke er rigtigt, véd enhver Plovmand: han
véd, at en Fure 10 Tom. bred og 8 Tom. dyb ikke
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under samme Forhold kan være saa tung for Hestene som
en 10 Tom. dyb og 8 Tom. bred Fure, skønt Kvadrat
indholdet af disse to Furer er ens. Man har rimeligvis
benyttet denne Beregningsmaade for at kunne opstille

Fig. 48.

Plov med stejl Muldfjæl (Lolland).

Plovenes Kraftforbrug i tabellarisk Form under Hensyn
tagen til Furebreden. Derved har man øjensynlig gjort
de Plove, der ved samme Dybde tog den smalleste Fure,
Uret; har man f. Eks. 2 Plove, der i 7 Tom.s Dybde

Fig. 49.

Plov med lang Muhtfjæl (Jylland).

koster 200 ft Kraft, men den ene tager kun 10 Tom.
bred Fure, den anden 11 Tom., da vil den første give
2,85 n, den sidste 2,6 Ä*) pr.
Tomme Fure at løfte.
*) I Beretningen er ved en Fejlregning anført 2,77, og de i samme
Stykke anførte Procenter, 11°o og 38%, skulde rettes til hen
holdsvis !O°/o og 20°, o.
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Ploven med den brede Fure skulde altsaa være en Del
lettere end den med den smalle Fure, og det stemmer i
alt Fald ikke med Erfaringerne fra Praksis.
Fyldestgørende Forsøg over Furebredens Indflydelse
paa Plovens Kraftforbrug har man ikke haft, vel nærmest
fordi det er saa vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at
anstille saadanne Forsøg med en almindelig Svingplov. En
hver Svingplov har nemlig en bestemt Furebrede, ved hvilken
den arbejder bedst og gaar frit og let gennem Jorden, og
enten man forøger eller formindsker Breden væsentlig,
vil Ploven faa en daarlig og ustøt Gang, man vil ikke
kunne holde Ploven i ens Dybde, og Kraftforbruget vil
blive varierende.
Under denne Prove forsøgte man først at gøre Bredeforsog med en Svingplov, og skønt disse Forsøg gennemgaaende viste, at Forøgelsen i Kraftforbruget ved den
større Brede kun var ringe, var der dog saa mange
Uregelmæssigheder i de opnaaede Tal, at man besluttede
at forsøge med en anden Plov. En saadan Plov fandt
man i Kud. Sacks Enkeltplov; Ploven er en Hjulplov, og
Furebreden kunde her forandres indenfor ret vide Grænser,
idet Stellet let lader sig forskyde til og fra Land. Naar
Bredeforsøgene med denne Plov lykkedes saa godt, skyldes
det bl. a. ogsaa det, at den blev stillet og betjent af en
meget dygtig Plovmand.
Forsøgene gav følgende Resultater:

Furebrede.

Furedybde.

Kraftforbrug.

140
146
176
172
176
172
192
220

9,3

6,4

9,7

6,8

10,0
10,4

6,1
5j 8

11,2

6,0

12,0
13,2
15,7

6,3
6,2
5,6
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Tager man de to mindste og de to største Breder
fra, hvor Ploven ikke arbejder i sin naturlige Stilling, og
med hvilke Pløjning i Praksis ikke finder Sted, vil man
se, at Forøgelsen af de 2 Tom., fra 10 Tom. til 12 Tom.,
slet ikke giver nogen Forøgelse i Kraftforbruget.
Yderligere vil man deraf, at Ploven ved den smalle
Fure har haft en Dybde af 6,8 Tom., ved den brede Fure
derimod kun 5,6 Tom., se, at Furedybden ikke kan holdes
ens, naar Plovens Furebrede kommer væsentlig ud over
det normale for Ploven.
Benytter man den omtalte Arealberegning ved Bereg
ning af Plovens Kraftforbrug og altsaa tillægger Furebreden lige saa stor Betydning som Furedybden, er man
for Furedybdens Vedkommende kommen til det Resultat, at:
«ved den dybere Plejning koster det forholdsvis mindre
Kraft at løfte en Kubiktomme Jord, end ved grund
Pløjning».
Ved Proven paa Birkholm 1895 med de amerikanske
Plove, var man nærmest tilbøjelig til at antage, at:
«det navnlig er ved den større Dybde, at Kraften
stiger stærkest».
Ved de ved denne Prove gjorte Forsøg med mange
forskellige Plove viser det sig, at:
«intet af disse Resultater i sin Almindelighed ere
rigtige, men det er aldeles afhængig af Muldfjælens Form,
om Kraftforbruget stiger forholdsvis stærkere eller mindre
stærkt ved den større Dybde».
Ser man paa omstaaende Tabel, vil man nemlig
se, at medens Rud. Sacks og de amerikanske Plove i Dyb
den fra 6—8 Tom. har en Stigning af 40 fti Kraftfor
bruget og fra 7—8 Tom. af 78 H, saa viser de jyske
Plove henholdsvis G 4 og 114 H og Oplovene 100 og 51 ft.
Heraf fremgaar det altsaa, at Forøgelsen i Kraftfor
bruget ved den dybere Pløjning simpelthen er afhængig
af Muldfjælens Form, og at der ved Plovene med det
lange, skraatstillede Bryst finder en Kraftforøgelse Sted
med Dybden, medens Plovene med det stejle Bryst alle-

Rud. Sacks og
de amerik. Plove.

De danske Plove De danske Plove med
med lang Muldfjæl. kort, stejl Muldfjæl.

Dybde.

Tommer.
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Stigning i
Kraftfor
bruget for
1 Tomme.

Kraftfor
bruget.
Pd.

Stigning i
Kraftfor
bruget for
1 Tomme.

Kraftfor
bruget.
Pd.

Stigning i
Kraftfor
bruget for
1 Tomme.

Kraftfor
bruget.
Pd.

6
7

146
186

40

183
247

64

168
268

100

7
8

186
264

78

247
361

114

268
319

51

rede ved den mindre Dybde, 6—7 Tom., udvise en stærk
Forøgelse, men i større Dybder, 7—8 Tom., kun en for
holdsvis ringe Forøgelse i Kraftforbruget, stik imod, hvad
der finder Sted ved de øvrige Plove.
Men sammenligner man nu tillige disse Ploves Ar
bejde, da vil man finde, at medens Plovene med den
lange, skraatstillede Muldfjæl bryder Furen grumme lidt i
6—7 Tom.s Dybde, saa udfører Ploven med den stejle
Muldfjæl allerede her et stort og tungt Arbejde med Jor
dens Brydning. Kommer man med disse Plove i den
starre Dybde, saa er dette Arbejde allerede tildels udfort,
og Plovens væsentlig forøgede Arbejde bestaar nærmest i
en Forskydning af Furen.
Ved Ploven med den lange, skraatstillede Muldfjæl,
der, som tidligere nævnt, ikke er beregnet paa at gaa i
større Dybder, vil enhver Forøgelse i Dybden medføre en
stærk Stigning af Kraftforbruget, fordi den bredere bagerste
Del af Muldfjælen trykker haardt mod Furen.
Rud. Sack og de amerikanske Plove udforer et
fortrinligt Arbejde med Furens Brydning og Vending, og
her er Muldfjælens Form saaledes, at den allerede be
gynder at vende og bryde Furen i de mindre Dybder,
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ikke som Plovene med de korte Muldfjæl, arbejdende
haardt mod Jorden med det stejle Bryst, og ikke som
Plovene med den lange Muldfjæl strygende Jorden ved de
større Dybder med Vingen af Muldfjælen; de gaa fuld
stændig fri af Jorden, naar Furen er væltet om.
Tillige bør det fremhæves, at de amerikanke Plove
med deres brede (11—13 Tom.) Fure kan udføre et be
tydeligt større Arbejde Aaret rundt, og tager man Hensyn
ti] Arbejdets fortrinlige Udførelse og det lille Kraftforbrug
imod vore egne Plove, da er der ikke Tvivl om, at man
her har et Redskab af forste Rang, og at disse Plove bor
og efterhaanden vil afløse vore hjemlige Plove.
Om de amerikanske Plove og Materialet i de arbej
dende Dele er der gjort Rede i Beretningen om Prøven
1896, Side 99; her skal kun tilføjes, at man ved denne
Lejlighed foretog en Prøve med og uden den roterende
Skive, som flere amerikanske Plove have som Langjern.
Resultatet var:
Kraftforbruget med den roterende Skive 182 ft
—
uden denne
211 altsaa en ikke uvæsentlig Forskel i Kraftforbruget til For
del for den roterende Skive.
Denne Prove blev foretagen ved en Furedybde af
6 Tom., og det er højst sandsynligt, at Forskellen vil
blive betydelig større i større Dybder og naar Jorden
er fast.
Hovedresultatet af denne Prove er:
At Rud. Sacks Enkeltplov er den letteste af alle Plovene
og den, der udførte det mest fuldkomne Arbejde,
At de amerikanske Plove i 6—7 og 8 Tommer Dybde gaa
betydelig lettere end vore hjemlige Plove (paa en enkelt
Undtagelse nær), og med sine brede Furer udretter be
tydeligt mere Arbejde.
At der ved denne Plovprøve er fort Bevis for, at Beregningsmaaden af Plovenes Kraftforbrug og Opstilling
efter Arealet af Furen er urigtig, og
A t der overhovedet ikke kan opstilles nogen Regel for,
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hvorledes Kraftforbruget forøges med Furedybden, idet
Kraftforbruget helt og holdent er afhængig af Muldfjælens Form.
1898.

Prove med Kolemaskiner til Mejeribrug.
(Tidsskr. f. Landøk.

1899 Side 49.)

Oprindelig var det bestemt, at en saadan Prøve skulde
være afholdt af de samvirkende jyske Mejeriforeninger og
være en Konkurrenceprøve med Præmieuddeling. Foraaret
1897 kom Sagen imidlertid ind i et andet Spor, idet man
ansaa det for heldigere, at Prøven optoges enten af For
søgslaboratoriet eller Landhusholdningsselskabet, og da
Forsøgslaboratoriet ikke mente at burde optage Opgaven,
blev det d. kgl. Landhusholdningsselskabs Maskinudvalg,
der paatog sig at realisere den.
Foraaret 1897 blev der da nedsat et Udvalg til at
iværksætte denne Prøve, bestaaende af d’Herrer Propr.
Br ein holt, Statskonsulent Den c ker, Forstander N. Pe
dersen, Ladelund og Godsinspektør Til em an n. For
uden dette snævrere Proveudvalg nedsattes et større Ud
valg, som foruden de nævnte Herrer bestod af d'Herrer
Konsulent Boggild, Kaptejn J. C. la Co ur, Professor
la Cour, Direktør Juncker, Direktør Kühle, Over
assistent Lunde og Propr. Rasmussen, hvis Opgave
det var paa Grundlag af Prøveudvalgets Maalinger
andet Steds indhøstede Erfaringer, at overveje det prak
tiske Spørgsmål: Kølemaskiner kontra Is.
Forstander N. Pedersen udtraadte kort efter af
Prøveudvalget; i hans Sted indtraadteKonsulent Boggild.
Paa Grund af Statskonsulent Denckers pludselige
Død i Avgust 1897 maatte Prøverne, der vare bestemte
til September s. A., opsættes, og efter Anmodning af
Maskinudvalget indtraadte Hr. Docent E. P. Bonnesen,
Kbhvn., i Prøveudvalget og blev valgt til dettes Formand,
ligesom Hr. Bonnesen paatog sig at udarbejde den skrift
lige Beretning om Prøverne.
Efter nogen Forhandling besluttede man, at Prøverne
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skulde foretages paa den Maade, at man først undersøgte
bestaaende Anlæg af Kølemaskiner i Mejerier, et af hver
af de 3 Slags, der vare fremme, nemlig Ammoniak-,
Kulsyre- og Svovlsyrlingmaskiner, og senere vilde
man foretage en sammenlignende Prøve med de 3 Slags
Kolemaskiner, opstillede paa samme Forsøgssted og
under ens Forhold.
Den første Prove havde kun til Hensigt at prøve de
forskellige Kølemaskiners Ydeevne, saaledes som de vare
leverede og opstillede i Mejerierne, og blev foretagen paa
Mejerierne Lisbjerg ved Aarhus (Kulsyre), Godthaab
ved Hadsten (Svovlsyrling) og Skovly ved Skanderborg
(Ammoniak).
Proverne tænktes udforte i Foraaret 1898, men efter
indtrængende Onske fra Mejeriforeningernes Side besluttede
man at foretage en foreløbig Prøve allerede i Efteraaret
1897 i Slutningen af November Maaned, medens de af
sluttende Prøver forst bleve afholdte i Avgust 1898. Uen
sammenlignende Prøve med alle 3 Maskiner opstillede paa
samme Forsøgssted fandt Sted i September Maaned 1898
i Lokaler paa GI. Carlsbergs Bryggeri i Kbhvn.
Udvalgets Opgave under Prøverne paa Mejerierne har
ikke været at sammenligne Systemerne, men at
sammenligne Kolemaskinerne i 3 bestaaende Anlæg, saa
ledes som de faktisk vare leverede, og efter at der var givet
vedkommende Fabrikanter Lejlighed til at foretage et saadant Eftersyn af Maskinerne, som deres Interesse maatte
kræve.
Kølemaskinernes Virkning beror paa, at det arbej
dende Stof (Ammoniak, Kulsyre, Svovlsyrling) bringes til
at fordampe, idet en Pumpe (Kompressoren) suger Dam
pene til sig. Ved den raske Fordampning af Stoffet bindes
der Varme («udvikles Kulde») som tages fra den Vand
beholder, der omgiver Fordamperen (Refrigeratoren). Kom
pressoren trykker nu Dampene sammen gennem et Spiral
ror, der er omgivet af en Strom af koldt Vand (Konden-

satoren), hvorved Dampene fortættes til Væske og kan nu
begynde Kredsløbet forfra.
Den i Fordamperen frembragte Kulde kan benyttes
paa forskellig Maade. I Mejerierne indrettes Anlæget saaledes, at Fordamperen anbringes i en Vandbeholder, som
dels tjener til at kole et Kolekammer, hvori man liar
Smorret staaende, dels danner en Beholder, hvorfra det
kolde Vand, der bruges i Mejeriet til Afkøling af Mælk
og Fløde, tages, og som stadig efterfyldes ved Hjælp af
en Svommehane.
Af det store Talmateriale og de mange omhyggelige
Beregninger fra Prøverne paa Mejerierne skal her kun
anføres:

Kølemaskiner
med

Absorberet Varmem. i
Refrigeratoren ved en Temp,
af Kondensatorvandet af
10-15° C.

10-20° C.

20-25- C.

Kraftiorhruy pr.
1000 V.E. absor
beret i Timen
HK.

Varm eenheder pr Time.

Kulsyre............
Ammoniak. . . .
Svovlsyrling. . .

25066
10104
10747

22167
9115
11294

17730
8234
9534

1,39 — 1,59—1,94
2,48—2,66—3,22
3,73- 3,75—4,38

Ved alle Forsøgene staar Kulsyremaskinen gennemgaaende heldigst, Svovlsyrlingmaskinen staar længst til
bage. Den store Forskel i Kraftforbruget skyldes vel væ
sentligt Maskinens døde Modstand, som sædvanligvis bliver
mindre jo starre Maskinen er. I det foreliggende Tilfælde,
hvor Kulsyremaskinens Kuldepræstation er langt den storste,
maa man ogsaa gaa udfra, at denne Modstand vilde vise sig
mindre ved denne end ved de to andre. Den store Forskel,
som Forsøgene have givet, kan imidlertid ikke tilskrives
denne Omstændighed alene, Stempel og Ventiler maa liave
været noget utætte paa de to andre Maskiner. Det skal
her tilføjes, at Ammoniakmaskinen, skont vedkommende
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Fabrikant var underrettet om, at Proven vilde blive af
holdt, ikke var efterset, og i den Omstændighed, at Ma
skinen ikke var efterset, og at den ved Proven 98 viste
en langt tarveligere Ideevne end ved den foreløbige Prove
i 97, finder Udvalget Anledning til at anbefale, at man
har sin Opmærksomhed henvendt paa Maskinernes Hold
barhed eller rettere Evne til at holde sig i Orden, et
Sporgsmaal, som iøvrigt kun kan faa sin Besvarelse ved
længere Tids Praksis.
I nder Prøven paa GI. Carlsberg suplerede Prøve
udvalget sig med d'Herrer Prof. Borch, Direktor Kühle
og Overassistent Lunde, og Proven fandt Sted i Septbr.
Maaned 1898.
Udvalgets Opgave var her at sammenligne de 3 Ma
skiners Ydeevne under ens Forhold uden at komme ind
paa rent videnskabelige I ndersogelser. Fabrikanterne
skulde levere Maskinerne, hvis Størrelser skulde ligge
indenfor de Grænser, som man antog vilde passe for al
mindelige Mejerier, og være af den Type, som de agtede
at levere dem til Mejerierne.
Da det viste sig, at den fremsendte Svovlsyrlingma
skine laa langt udenfor den øverste af de for Maskinernes
Størrelse fastsatte Grænser (15000—25000 V. E. i Timen),
og de storre Maskiner have en Fordel fremfor de smaa,
idet den dode Modstand bliver mindre, blev denne Maskine
udelukket fra de sammenlignende Prøver.
De foretagne Maalinger vare i Hovedsagen de samme
som paa Mejeriforsøgene, men man sogte paa alle Punkter
at faa storre Nøjagtighed, saaledes bleve Temperaturerne
maalte med Termometre, der vare inddelte i 1 io Grader,
og Vandmængderne bestemtes ved direkte Vejning paa en
Nettovægt af den Slags, som bruges i Mejerierne.
Af Forsogene fremgaar det da, at Kulsyrema
sk i n e n s t a a r omtrent s o ni v e d F o r s o g e n e i 31 e j e ri erne, og skønt Resultaterne for Animoniakmaskinen
her ere væsentlig bedre end i Jylland, naaer den dog ikke
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op til Kulsyremaskinen. En Del af Forskellen maa dog
tilskrives Maskinernes forskellige Størrelser.

Fig. 50. Kulsyremaskine.

Efter de forskellige Resultater, der fremkom ved disse
Prøver i Forbindelse med forskellige mere teoretiske Be
tragtninger. kom Udvalget til det Resultat, at for godt
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konstruerede Kølemaskiner i god Stand vil der ved de
Temperaturer, som bruges ved Køleanlæg i Mejerierne,
næppe være saa stor Forskel i Kraft- og Vandforbrug, at
dette alene vilde kunne motivere at foretrække den ene
Maskine for den anden. Carlsbergproverne tale dog nær-

Fig. 51. Ammoniakmaskine.

mest til Gunst for Kulsyremaskinen i Sammenligning med
Ammoniakmaskinen. 1 teoretisk Henseende kunde der
vel paavises Forhold, hvorunder snart den ene, snart den
anden var at foretrække, men i Praksis vil der for Meje
rierne navnlig være to Hovedmomenter at tage Hensyn
til, nemlig det arbejdende Stofs Lugt og dets Trykforhold.
9
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Hvad Lugten angaar, kan Udvalget kun lægge den
største Vægt paa, at der i Mejerier bør undgaas stærktlugtende Stolfer; og om de to Stoffer, Ammoniak og
Svovlsyrling, maa det siges, at de i hvert Fald ere meget
uheldige i et Mejeri.
Imod Kulsyren er det undertiden netop fremført som
en Anke, at den ikke ved sin Lugt kunde robe mulige
Utætheder ved Maskinen, men Udvalget kan ikke tillægge
denne Indvending nogen Betydning, og maa netop frem
hæve Kulsyren paa Grund af dens Lugtfrihed.
Hvad Trykforholdene angaar, da fremkommer her den
eneste Indvending af nogen Betydning imod Kulsyrema
skinen. Det kan ikke nægtes, at det høje Tryk, hvormed
Kulsyremaskinen arbejder, navnlig naar Temperaturen af
Kølevandet er lidt høj, ved første øjekast kan synes be
tænkelig, og hvis ikke andre Hensyn gjorde sig gældende,
vilde man vel nok vælge et Stof, som arbejdede under
et mere moderat Tryk. Betænkeligheden ved det høje
Tryk har navnlig to Aarsager, nemlig Faren for, at Pak
ningerne ikke kunne holde tætte, og Sprængningsfaren. I
førstnævnte Henseende synes man dog at være ude over
Vanskelighederne, og hvad Faren for Sprængning angaar,
da maa denne naturligvis modvirkes ved de almindelig
anvendte Midler, stærk Konstruktion, Sikkerhedsventil og
Trykprøve, Midler, der forøvrigt ogsaa anses for nødven
dige for andre Kolem askiner.
Til Slutning fandt Udvalget Anledning til at udtale,
at det vilde være meget ønskeligt, om der som Kegel
blev foretaget en Overtagelsesprøve, naar et
Køleanlæg var indlagt i et Mejeri, og at Kon
trakten om Levering af Køleanlæg helst burde
gennemses afen Sagkyndig, f. Eks. Statskonsu
lenten i Maskiner, for at der ikke senere skal kunne
opstaa Misforstaaelser om, hvad Koleanlæget skal kunne
præstere.
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A f d e to sa m m e n lig n e d e M ask in e r v a r:
K u ls y re m a s k in e n u d fø rt a f T h . T iis. S a b ro & C o , i
A a rh u s. P ris 3 6 4 0 ,0 0 K r. o g

A m m o n ia k m a s k in e n

ri c h i K ø b e n h a v n .

a f F irm a e t T u x e n & H a m m e P ris 3 0 4 0 ,0 0 K r.

H o v e d r e su lta te t a f d en n e P rø v e e r:

A t d e t stæ rk t tilraa d es a t la d e

M a sk in k o n s u le n te n

g e n n e m s e K o n tra k ten o m L ev e rin g a f e t K ø le a n læ g
til e t M e je ri, fø r H a n d e l a fslu tte s, o g d e refte r lad e
fo re ta g e en O v e r ta g e l s e s p ro v e.

1898.

P ro v e m ed Iso lerin g sm a teria ler fo r

O p b e v a rin g a f Is.
(T id ssk r. f. L an d ø k .

5. R . X V II. S id e 3 7 9 .)

I F o rb in d e lse m ed P ro v e n m ed K o le m a sk in ern e o g a f

d e t sam m e U d v alg b lev i A p ril 1 8 9 8 a n stille t sa m m e n lig 

n en de F o rsø g m ed Iso lerin g sm ate ria ler i e t L o k ale so m
v ed H r. O v e rd ire k to r K ü h le s F o ra n sta ltn in g v ar stillet til
U d v a lg e ts B a a d ig h e d i C a rlsb e rg fo n d e n s jiy e L a b o ra to riu m .

F o rsø g e n e a n stille d e s p a a d en M a ad e , a t c y lin d risk e

Z in k b eh o ld e re , 1 9 T o m . D iam . o g 3 ’ /s F o d h ø je , fy ld tes
m ed Is o g stilled e s in d e n i en an d en B e h o ld e r, 2 5 T o m .

D iam . o g 4 F o d h ø j.
h o ld e re ,

3 T o m .,

M e lle m ru m m et m ellem

b lev

pakket

m ed

d isse B e 

Iso lerin g sm a teriale t.
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o p sa m le t i en S p a n d

T im e rs M ellem ru m .

under

h ele

o g v ejet 2 G an g e i D ø g n e t m ed 12
T e m p era tu re n i F o rsø g slo k a let h o ld tes
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v ed

H jæ lp

af

B y g n in g e n s V a n d v a rm e ap p a rat, o g b lev o b se rv e ret 2 G an g e

i

D ßgnet

paa

3

S te d e r i L o k a le t.

Y d erlig ere
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til
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Korkaffald ...
Korksten........
Halmbaand. . .
Lyng, fast ...
Hakkelse........
Papir..............
Lyng, løs ....
Risskaller ....
Kiselguhr ....

-5,97
6,84

7,40
7,40
7,63

7,82
7,84

8,19

11,79

V æ gt af
Isolerings 
m aterialet.
Pd.
-------- ----

V æ gt af
sm eltet Is
i 12 Timer.
Pd.

ligt blev iagttaget, at de, som stode i de yderste Rækker,
kom ind i Midten og omvendt.
Der prøvedes følgende Stoffer:
1. Kiselguhr.
2. Halmbaand (aim. maskinsnoede).
3. Papir (sammenkrøllet Avispapir).
4. Korkaffald.
5. Korksten (i knust Tilstand).
6. Lyng (i fast og i løst stoppet Tilstand).
7. Risskaller.
8. Hakkelse (2 Beholdere for at danne et Bindeled med
de tidligere af Docent Fjord foretagne Forsøg).
Af nedenstaaende Tabel vil man se, at Halm, Hak
kelse, Lyng og Papir kunne regnes for at staa
omtrent lige i Isolationsevne, Korksten og navnlig
Korkaffald ere væsentlig bedre, Kisskaller noget daarligere
og Kiselguhr, som kan have stor Værdi, naar Talen er
om at isolere varme Ror, da det er uforbrændeligt, op
træder med betydelig mindre Isolationsevne. Det skal ogsaa
bemærkes, at Kiselguhren var saa fast stoppet, at de ca.
6V2 Kubikfod, hvoraf Isolationslaget bestod, vejede ca.
200 S, medens de 6V2 Kubikfod kun vilde veje 145 tt i
den Tilstand, hvori den gaar i Handelen.

Pris
pr. Pd.
Øre

47,o
81,5
48,o
72,5
59,5
49,5
38,o
80,0
2Ol,o

10
15
4,5
0,75
2,5
8
0,75
2,5
2

Pris
ialt
Øre

I?)
1223
216
54
149
396
29
213
402

Forholdstal ved
samme Isoleringsevne.

Tykk.

Vægt.

Pris.

78,2
89,6
97,o
97,o
100,o

61,8
122,7
78,3
118,2
100,0
85,3
66,7
153,3
521,9

247,2
736,2
110,9
35,5
10O,o
273,o
19,7
1.i
417,5

102,5

102,8
107,3
154,5
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Lyng blev taget med i Forsøget, fordi man i Al
mindelighed ikke anser den som tjenlig til Isolation, men dog
maatte formodes at kunde bruges. Som det af Tabellen
ses, er Formodningen om Lyngens Brugbarhed bekræftet.
De i Tabellen anførte Priser gælde nærmest for Kø
benhavns Vedkommende og vilde naturligvis variere med
Tid og Sted, og naar det skal afgøres, hvilket Isolerings
materiale der bliver det billigste, maa den stedlige
Pris og Materialets Holdbarhed selvfølgelig tages
i Betragtning.

1899.

Prover med Hobjergningsapparater og forskellige
Undersøgelser.
(Tidsskr. f. Landøk. 1901-

Side 309.)

Der er for Tiden vel næppe mange Sporgsmaal, der
maa kaldes mere brændende for Landbruget end Arbejds
kraften; og som den er bleven lettet og erstattet ved Ma
skinerne, saaledes gælder det om at opsøge flere og flere
Felter, hvor Maskinkraften med Forde] kan benyttes. Ar
bejdskraften bliver Aar for Aar ikke alene dyrere, men
hvad værre er, den er jo i mange Egne af Landet util
strækkelig, og det fører ti], at flere Arbejder enten maa
opgives, eller at Arbejdet udfores paa en alt andet end
heldig Maade. Der er blandt Landmændene ikke just
nogen ligefrem Ulyst til at gaa i Lag med Maskinerne,
og endnu mindre Ligegyldighed med, hvorledes Arbejdet
bliver udført, men det skorter paa Tillid til Maskinerne
som Afløsere af Haandkraften, og det kan selvfølgelig
være vanskeligt nok, naar man hænger saa fast ved det
tilvante.
Nød lærer imidlertid nogen Kone at spinde, og som
Plejlen er bleven afløst af Tærskemaskinerne, saaledes er
Leen og Mejeredet bievne afløste af Hestemaskinerne, og
saaledes vil det gaa med de øvrige Haandredskaber, efter
som Landmændene blive fortrolige med Maskinernes Brug.
Det maa sikkert betragtes som et stort Fremskridt, der
er sket paa dette Omraade, og det gælder om at holde
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Øje med, hvad der fremkommer i Udlandet af arbejdsbesparende Redskaber og Maskiner, særlig paa de Steder,
hvor Arbejdskraften er noget knap, eller hvor man er
inde paa Kulturer, hvor den forhaandenværende Kraft paa
visse Tider af Aaret er utilstrækkelig.
Maskinudvalget finder det derfor i Landbrugets Tarv
nu, da alle de større Grupper af Redskaber ere gennem
prøvede, at undersøge og prove saadanne Redskaber og
Maskiner, livis Brug kun er lidet kendt her i Landet,
men hvis Anvendelse man kan tænke sig fordelagtig, lige
som man vil tage saadanne Sporgsmaal op til Undersø
gelse, som der ved de større Konkurrenceprøver ikke har
været Tid og Lejlighed fil.
1 Sommeren 1899 har Maskinudvalget saaledes fore
taget forskellige Prøver med
Redskaber og Maskiner til Høbjergning.
Af disse Maskiner anvendes kun faa her i Landet,
og Maskinudvalget har derfor ment, at der var god Grund
til at undersøge det Arbejde, der kan udføres med saadanne
Maskiner, da Høbjergningen jo kræver megen Haandkraft
og ofte falder sammen med Arbejdet i Boerne.
Disse Prover fandt Sted paa Nørregaard i Høhøsten
1899. Som Dommere fungerede d’Herrer Forp. Bokel
mann, Statskonsulent Birk og Propr. Hjorth. Beret
ningen er affattet af Forp. B o keim an n.
Om Fremgangsmaden ved Hobjergning er der ret
delte Meninger her i Landet. Nogle forfægte den An
skuelse, at Høet skal tørre saa lidt som muligt, «slaa
den ene Dag og stakke den næste», medens andre mene,
at det skal ligge og vejre saa længe, at man kan køre
det hjem med det samme.
Den sidste Fremgangsmaade anbefales sikkert kun af
Folk, der har større Arealer med Hø, og hvor det skorter
paa den fornødne Haandkraft; thi der kan næppe være
Ivivl om, at den er fuldstændig forkastelig. Men heller
ikke den førstnævnte Maade er at anbefale, uden paa
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mindre Arealer, hvor man raader over en forholdsvis stor
Haandkraft, og den er langt fra saa meget anvendt nu,
som den var tidligere. Paa større Arealer skal man
være sikret en betydelig Haandkraft for at kunne sprede
Smaastakkene og sætte dem om i større Stakke i rette
Tid, og saa skal man endda være begunstiget af Vejret.
Den rette Fremgangsmaade ved alle større Arealer
kommer man vistnok nærmest ved at lade Høet vejre saa-

Fig. 52. Perry’s Hovender.

ledes, at man kan sætte det i større Stakke, som ikke be
hove at stakkes om, men er der megen Kløver i Høet
eller Vejret er ustadigt, kan det blive nodvendigt at
vende Høet. Denne Vending er ofte et uoverkommeligt
Arbejde, selv om man ved Benyttelsen af Slaamaskinerne
har faaet en Del Haandkraft frigjort, og her mener man,
at de lette amerikanske Ho vendere vilde være paa
deres Plads. Naar man bruger Slaamaskinen, slaar man
jo ikke gerne storre Arealer ad Gangen, end man kan
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stakke efterhaanden; falder der saa en Regnbyge, der for
hindrer Stakningen den Dag, vil man med Høvenderen
hurtigt kunne faa Høet vendt, hvad der ofte kan hj ælpe
til, at man 4—5 Timer efter kan komme til at
stakke igen.
De gamle engelske Kovendere vare tunge og uhandle
lige, de nye amerikanske ere betydelig lettere baade i
Bygning og at arbejde med.

Fig. 53.

Osborne Høvender.

Til Prøven paa Nørregaard havde man to Kovendere,
Perry Hovender, Fig. 52, som var laant fra en større
Gaard, hvor den stod ubenyttet hen, og Osborne Høvender,
Fig. 53, fra H. C. Petersen & Co., København.
De ere, som Afbildningerne vise, ret forskellige i
Bygning, men de arbejdede begge fortrinligt, og det er
vanskeligt at afgøre, hvilken af dem man skal give For
trinet. De store Tandkranse paa Perry Hovender ere
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maaske mindre heldige, de kunne let tiistoppes med Ho
under Arbejdet, og ved Osborne Havender kan Vinden,
naar den er bagfra, kaste Høet op i Maskinen.
Med Adolfs Stakkevogn, Fig. 54, gjorde man ved
samme Lejlighed en Del Prøver. Om denne har der været
diskuteret en Del, og dens Værd har været meget omdispu
teret, men efter de paa Norregaard foretagne Prøver kan
man ikke skønne rettere, end at det er et fortrinligt
Apparat, der fuldt ud opfylder sin Bestemmelse. En anden
Sag er det, om den maaske kan erstattes af et langt
simplere Apparat, som ikke koster saa meget; det er
hejst sandsynligt, at en Slæde paa samme Maade som
Stakkevognen, men uden de kostbare Hjul og Ruller, k-an
udrette det samme, men Metoden, Stakningen paa
et saadant Apparat fra Strengen, skal nok vise
sig at være besparende.

Fig. 54.

Adolphs Stakkevogn.

Naar man med en god Hesterive har samlet Høet
sammen i tykke Strenge, lader man Stakkevognen kore
langs med Strengen, og 2 Mand kunne ved Hjælp af
denne Vogn, uden videre Øvelse, sætte Here Stakke
end paa nogen som helst anden Maade; thi de behove jo
ikke at bære en eneste Forkfuld Ho, blot kaste det op
paa Vognen og sætte det i Stak der. Ved at sætte
Forken foran i Stakken og lade Hesten gaa frem, sættes
Stakken af uden mindste Forstyrrelse.
Efteraaret 99 og Foraaret 1900 foretog man en Del
Prøver med en engelsk Maattesymaskine «The Kee»
W. B. Lake’s Patent, forhandlet af H. C. Petersen & Co.,
Kbhvn. Den var udstillet ved Jubilæumsskuet i Aarhus
1897 og tiltrak sig en Del Opmærksomhed, men Publikum
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var næppe klar over, hvilken Betydning den vilde kunne
have for Landbruget.
Maskinen er en Slags dobbelt Kædestingssymaskine
og syr samtidig 2 Sømme. Maskinens væsentligste Ar
bejde bestaar i at sy Halmmaatter, hvormed man kan
tække Kornhæs og den vil utvivlsomt under mange For
hold være meget praktisk. Hvor man nemlig sætter sit
Korn sammen i Hæs for at tærske det, saa hurtigt man
kan faa Damptærskeværket, er man meget udsat for, i
ustadigt Vejr, at faa en Del Korn odelagt i Hæssene;

Fig. 55. Maattesymaskinen «The Bee».

man vil jo gerne, for den korte Tid man ger Regning
paa, at Hæssene skulle staa, spare den ret omstændelige
Tækning af Hæs med Visker. Man har mange Eksempler
paa, at det liar trukket ud med at faa Damptærskeværket
og i Mellemtiden liave Hæssene taget megen Skade af
Fugtighed. Har man nu fra Vinteren af et tilstrækkeligt
Antal maskinsyede Maatter, kan man paa faa Timer
tække sine Hæs, som derved ere fuldt beskyttede selv mod
stærke Regnskyl.
Maatterne kunne godt syes af almindelig Halm, men
da der er stor Sandsynlighed for, at de ved omhyggelig

139

Brug og Opbevaring fra Aar til andet, kan vare nogle
Aar, har man ved Prøverne syet Maatterne af plejltærsket
Rughalm og med Hvedehalm, tærsket paa Damptærske
værket men redet og gjort op, som naar det skal bruges
til Tagtækning, dog ikke redet paa Kam.
Af dette Materiale medgaar 2—2x/2 S pr. løbende
Alen Maatte, ved meget tykke Maatter kan der naas 3 S.
Af Garn medgaar ca. 8 Alen; man benytter helst Binde
garn fra Selvbinderne, da det er stærkt og raadner mindre
hurtigt end almindeligt Sejlegarn. 1 S af dette Garn
fandtes at indeholde 325 Alen, og koster det 65 -Øre tt,
vil Garnet til en lobende Alen Maatte med 2 Syninger
koste 1,6 Ore. Koster Garnet som nu 37 -Øre pr. S,, vil
der medgaa for 0,9 Ore Bindegarn til 1 Alen Maatte.
Naar Arbejdet ska] gaa uden Standsning, kræves der
4 Mand til Maskinens Betjening, en til at trække den,
en til at lægge i, en til at bringe Halm paa Bordet og
en til at rulle Maatterne op og skære dem over. Man
kan da sy ca. 150 løbende Alen Maatte i en Time.
Naar Maskinen nægter at sy, er Aarsagen hyppigst
den, at Garnet ikke har en passende Stramning, men ved
at prøve sig frem finder man let det rette Forhold.
For let at kunde haandtere Maatterne under Tækningen
af Hæssene, fandt man ved Forsøgene, at Maatterne helst
skulde have en Længde af 14 Alen. Maatterne befæstes
til Hæsset ved Pinde, godt og vel 1 Alen lange og endende
i en Krog, som fæstes om det overste Baand i Maatterne
og Pinden trykkes fast ind i Hæsset. Maatterne lægges
paa Hæssel som ved almindelig Tækning, saaledes at det
næste Læg dækker en god Del af det foregaaende. Ere
Maatterne af Hvedehalm kan man paaregne, at 1 løbende
Alen Maatte dækker 1
Alen Hæs, ere Maatterne af
Kughalm noget mere.
3 Mand kunne tække ca. 130
Alen Hæs i 1 Time.
Da Syningen af Maatterne kan foretages lejlighedsvis
om Vinteren, kunne flere Gaarde i Fællesskab anskaffe og
benytte en saadan Maskine.
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Prisen er 200 Kr.
Foruden til Hæstækning vil fdisse Maatter maaske
ogsaa, særlig i mindre Jordbrug, kunne linde en anden
Anvendelse, nemlig til i Hosten at dække Vaarsædshoben
paa Marken. Særlig Bygget taber jo meget i Farve og
i Handelsværdi i ustadigt Vejr, og i mindre Landbrug

Fig. 56. Høstak med Halnihætte.

maa det være et overkommeligt Arbejde at dække alle
Byghobene med slige Maatter.
Sættes 30 Neg i hver Hob, vil en 14 Alen Maatte
kunne dække Hoben, og da man ved Brugen af Meje
maskine faar godt 30 saadanne Hobe pr. Td. Land, vil
der altsaa medgaa 30 Stykker 14 Alen Maatte til 1 Td.
Land.
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Til Dækning af Høstakke paa Marken benytter
man i mindre Landbrug i Udlandet, meget en Halmhætte, bundet med 2 Syninger ved Toppen, over en
Skabelon, (Fig. 56). Til en saadan Hætte, der forneden
har en Omkreds af ca. 10 Alen, medgaar 10—12 U Lang
halm og for 9—10 Ore Tækkegarn; med lidt øvelse kan
en Mand binde en saadan Hætte paa en Time.

Fig. 57. Engrenet Harpun.

Fig. 58. Togrenet Harpun.

Lignende Hætter kunne ogsaa sys paa Maattesymaskinen; man lægger rigelig Halm i, og syr 3 Syninger,
idet man, naar man liar syet Hætten i Toppen vender
den og giver den en Som et Stykke fra den nederste Kant.
Med 2 Syninger bliver Garnforbruget ca. 8 Ore, med 3
Syninger ca. 11 øre.
I Forbindelse med ovenanførte Pro ver, foretog Maskin
udvalget samme Sommer en Del Undersøgelser og Prøver
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med forskellige Høaflæsningsapparater, der i
Sverrig og navnlig i Amerika ere meget i Brug og skulde
tjene til at lette Indbjergningen af Høet.

I Amerika bruges meget de saakaldte Hø harpuner,
der enten som Fig. 57, kan være en enkelt Naa] med 2
Modhager, eller som Fig. 58, en togrenet Gaffel, ogsaa

med Modhager, eller ogsaa som Fig. 59, der viser en
tregrenet dobbelt Høharpun. Man benytter i Amerika og
saa en Slags Slynger, Fig. 60, nogle Træstykker der ere
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sammenbundne med Reb, paa en saadan Alaade, at man
ved at lægge Slyngerne i Læsset under Paalæsningen i
Marken, deler Læsset i 4 Dele; under Aflæsningen trækkes
de 2 Ender af Slyngen sammen af Hejsekrogen og Høet,
der ligger over Slyngen rulles sammen som i et Næt og
hejses op.
Fig. 61 og 62 viser hvorledes Aflæsningen foregaar i
Lade og i Hæs. I Fig. 63 ses den lille Vogn (Katten)
den løber paa en Jernskinne (i Lade), eller et stramt ud
spændt Staaltraadstov (i Stak) og transporterer Høet hen
hvor det skal sættes sammen.

Fig. 61.

Aflæsning i Lade.

Aled Harpunerne vil man næppe være i Stand til at
tage et Læs i mindre end en halv Snes «Harpunfulde»,
og i den Henseende stiller Slyngerne sig noget bedre, da
men kan indrette sig paa at tage Læsset i 4 Gange.
Maskinudvalget har dog ikke haft Lejlighed til at
anstille egentlige Prøver med disse Apparater, men vil,
naar et Anlæg af denne Slags er blevet indstalleret og har
været brugt i nogen Tid, komme tilbage til denne Sag.
Derimod har man anstillet adskillige Forsøg med et af
Ingeniør C. F. Lund, København, efter svensk Mønster
konstrueret A ppar at for Op hejsning og Aflæsning
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af Hø og Korn. Apparatet er indrettet paa at tage hele
Læsset paa en Gang, hejse det op i den Højde hvortil
man .ønsker det, og derefter transportere det hen til det
Sted, hvor det skal sættes sammen.

Fig. 62. Aflæsning i Stak.

Apparatet kan anbringes baade i Lade, hvis Overbyg
ning da maa være stærkt afstivet, og i en aaben Hjelm.
Da Maskinudvalget ønskede at vise dette Apparat og flere

Fig. 63.

Detajl af det lille Hejseapparat («Katten»).

af de tidligere omtalte Apparater i Virksomhed under
Landmandsnwdet i Odense 1900, foretoges Prøverne med
Lunds Apparat i et fritstaaende Stillads eller Stativ, hvis
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væsentligste øjemed var, at man deri kunde vise Apparatet
paa en saadan Maade, at Publikum kunde faa en Forstaaelse af Apparatets Benyttelse. Dette Arrangement
vises i Fig. 64.
I Bunden af Høstvognen, før den kører i Marken,
lægges et Lad bestaaende af 2 stive Lægter med Jærnkæder, der lægges ud over Høsthaverne, medens Læsset
læsses. Kommen hjem til Stedet, hvor Aflæsningen skal

Fig. 64.

Aflæsning ved Ing. Lunds Apparat.

foregaa, heftes de omtalte Jernkæder i lignende Kæder,
der hænger i Opliejsningskranen. Ophejsningen foregaar
ved Hestekraft, og ved med et Træk i en Snor at udløse
en Udrykkemekanisme kan man standse Ophejsningen,
haar Læsset er naaet til den Hojde, man ønsker det, (i
Modsætning til Hejseapparaterne til Harpunerne, hvor
man ikke kan standse Ophejsningen, for Harpunen er
naaet helt op til Bjælken eller Staaltraadstovet, og Hoet
10
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skal da styrte ned fra denne Højde). Er Læsset naaet til
den ønskede Højde, køres det langs en Jernbjælke hen til
det Sted, hvor man vil have Høet sat og ved et Træk i
en Snor udloses en Krog, der holder Bundladet sammen,
og Læsset kan, da man altsaa kan nøjes med kun at
hejse det op ganske lidt højere end det Sted, hvor det skal
ligge, lægges af uden at det splittes ret meget.
Naar Folkene, der skulle betjene Apparatet, ere bievne
lidt kendte med Benyttelsen, funktionerer Apparatet fuldt
ud tilfredsstillende og er meget arbejdsbesparende. Paa
5 Minutter kan en Vogn være læsset af og kore igen.
Apparatet kan bruges baade til Hø og til Sæd. Over
for den Indvending, at det ved Aflæsningen af Sæd paa
denne Maade skulde være vanskeligere senere under Tærsk
ningen at kunne faa de enkelte Neg trukket frem, skal
bemærkes, at vel kan denne hurtige Arbejdsmaade friste
til noget Sjuskeri ved Sædens Sammensætning, men
det er ingen absolut Nødvendighed. Naar man sætter
Læsset af et lille Stykke fra det Sted, hvor Sæden skal
sættes sammen, og har tilstrækkeligt Mandskab i Gulvet,
kan Sæden jo tages fra Læsset og sættes lige saa pænt
såmoren som ellers.
Prøve med tandede og glatte Mejemaskinknive.

De tandede Knive til Mejemaskiner have ofte været
stærkt anbefalede, men der har hidti] ikke været anstillet
Forsøg, der have vist hvorvidt de vare lettere eller tungere
end de glatte Knive. Spørgsmaalet om at faa prøvet de to
Slags Knive under samme Forhold har ofte været fremme,
thi de glatte Knive, som almindeligvis bruges, fordrer saa
hyppig Slibning, naar Mejearbejdet skal udføres ordentligt,
at dette Arbejde (Slibningen) næsten er en Plage i den
travle Høsttid, og derfor ofte medfører, at man kører
altfor længe med de sløve Knive, hvad der synlig anstrænger Hestene.
En god Lejlighed til en saadan Prove havde man i
Hosten 1899, idet Forp. Bokelmann paa Nørregaard
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havde en særlig smuk ensartet og stærk Hvedemark, og
i den bleve Prøverne afholdte.
Proverne bleve foretagne med en «Osborne* Selv
binder, hvortil man havde en tandet Kniv, foruden de
originale glatte Knive.
Der toges Diagrammer paa 200 Alens Længde og
som Gennemsnit fik man:
Trækkraft
Selvbinder med tandet Kniv................................... 260 S
—
- glat men slidt Kniv.................... 280 - nysleben Kniv...................... 282 —
tom med alle Apparater i Bevægelse. 178 —
tom, alle Apparater i Ro ................... 118 Her er det paafaldende, at den nyslebne og den i
mindst 2 Dage brugte Kniv have samme Kraftforbrug.
Dette kom dog ikke helt uventet, thi den brugte Kniv
havde holdt sig overraskende godt, det var næppe at se
paa dens Eg, at den overhovedet havde været brugt.
Denne Kniv maa altsaa være af et særdeles godt Materiale,
og det kan ikke stærkt nok fremhæves, hvor vigtigt det
er at købe gode Knive til sine Maskiner, selv om
de ogsaa koste det dobbelte, imod de almindelige simple
tyske og engelske Knive, der i den senere Tid er kommet
i Handelen, og hvis Eg efter 3—4 Timers Arbejde er sløv.
Den tandede Kniv viser sig efter Breverne at være
20 ft lettere under Arbejdet end den glatte, under lige
Forhold. Det vil derfor i flere Henseender være fordel
agtigt at bruge den tandede Kniv, hvor den overhovedet
lader sig anvende, nemlig i ren stivstraaet Hvede og Rug,
og i Havre uden Kløver eller andet Grønt i Bunden.
Af Maalingerne ser man, at Meje- og Bindearbejdet i
Hveden koster 142 ft med den tandede Kniv og 162 tt
med den glatte, at bevæge alle Apparater i Tomgang 60 tt.
Af det samlede Kraftforbrug medgaar altsaa c. 42 % til
Maskinens absolute Tomgang, naar Jorden, som den var
under Proven, er tør og fast, og ca. 58 % til Arbejde
med Mejning og Binding. Til Bevægelse af Kniv, Binde
lo*
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apparat og Vinde, forbruges ca. 21 % af det samlede Kraft
forbrug.

Af forskellige andre Undersøgelser, har Maskin
udvalget under Bestræbelserne for at finde et Middel til
at beskytte blanke Jern- og Staalmaskindele, der skulle
opbevares, mod at rustne, truffet paa et Stof der kaldes
«Metaline».
Det bruges i andre Virksomheder i
lignende øjemed, t. Eks. i Geværfabrikerne, og synes at
være udmærket for øjemedet, men det er noget dyrt.
I Landbruget er der god Brug for et saadant rustforhindrende Stof; mange af vore Redskaber og Maskiner
bruges kun i korte Perioder af Aaret, og de Maskindele,
der under Brugen skulle være blanke, lider meget, naar
de under Opbevaringen ruste; dette gælder t. Eks. Mejemaskinknive, Leer og iovrigt alle skærende Instrumenter,
men det er t. Eks. ogsaa meget uheldigt, at vore Plove
staa lien fra den ene Gang til den anden, og ere rustne
naar de skulle bruges, Ploven vil saa ikke slippe Jorden,
gør et ufuldstændigt Arbejde og gaar tungt, til Muld
pladen atter bliver slidt blank. En tynd Overstrygning
med Metaline vil rimeligvis her være paa sin rette Plads
og vil næppe være for dyr hertil.

Maskinudvalget har endvidere undersøgt Betingelserne
for D a m p p 1 oj n i n g under vore Forhold.
I Tyskland har Damppløjning været i Brug i mange
Aar, særlig i Sukkerroeegnene; der skal f. T. arbejde 219
Dampplojningsapparater i Tyskland.
Her i Landet er det kun paa Lolland, at man, paa
de danske Sukkerfabrikers Gaarde, har forsøgt Jordbearbejd
ning med Dampkraft.
Paa en af disse Gaarde har der siden 1873 arbejdet
et Fowlers Damppløj eapparat, med 2 selvbevægelige Lokomo
biler. Ploven og Grubberen, der hore til Apparatet og i
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mange Aar liar været brugt der paa Gaarden, ere store
og tunge og nærmest beregnet for Dybkultur, men i 1898
fik man en ny Grubber med stor Arbejdsbrede, 15 Fod,
og beregnet paa at bearbejde Jorden i den almindelige
Plovfurebyde, altsaa som vore Svenskharver.
Maskinudvalget har haft Lejlighed til at se denne
Grubber i Arbejde. Den bearbejdede ca. 50 Tdr. Land
daglig og udfører et fortrinligt Arbejde; den smuldrer
Jorden bedre end vore Svenskharver, fordi den gaar med
en betydelig større Hastighed.
Der er ikke Tvivl om, at kunde man naa en tilsvarende
Arbejdsydelse for Pløjningens Vedkommende, altsaa med
Plove, der arbejde i samme Dybde som den, hvori vi nu
plojer med vore Heste, og en tilsvarende større Arbejdsydelse, da var det ret sandsynligt, at Dampkraftens An
vendelse til Jordbearbejdning, kunde blive fordelagtig ogsaa hos os.
Efter Dampplovfabrikant Fowlers Katalog at domme,
blev der ogsaa paa Fabriken bygget saadanne Plove, og
Forp. Bokelmann og Forst. Jørgensen foretog i April
1900 en Rejse til Magdeburg, hvor Fowler har en Filial,
for nærmere at undersøge dette Sporgsmaal.
Det viste sig imidlertid, at Firmaet ganske vist havde
bygget en enkelt 8 furet Plov til Plejning i 7—8 Tommers
Dybde, men da dens Konstruktion ikke viste sig holdbar og
Firmaet har fuldt op at gore med at bygge Apparater for
Dybkultur, bliver der ikke bygget flere, og Sporgsmaalet
om Jordens Bearbejdning med Dampkraft hos os er det
saa forbeholdt Fremtiden at ]øse.

Efter Anmodning af jydske Landmænd liar Maskin
udvalget endvidere foretaget en Undersøgelse af flere
Vandforsyningsanlæg basseret paa Støvhæverter.
I Jylland findes flere saadanne Anlæg, men Udtalelserne
om deres Ydeevne ere liojest forskellig. Maskinudvalget
foretog da i Sommeren 1900 en Rejse i Jylland for at
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undersøge disse Anlæg. Man fik herved det Indtryk, at
der i langt flere Tilfælde end ventet, navnlig i Jylland,
hvor der ofte findes smaa Vandløb i stærkt kuperet Terræn,

Fig. 65. Stødhævert.

med Fordel kunde etableres et Anlæg af denne Art, saa
meget mere som de Grænser, indenfor hvilke Stødhæverten
kan virke fordelagtig, ere særdeles vide, saaledes at man
saavel er i Stand til at nøjes med smaa Fald, som til at

udnytte store. Ligeledes er der meget vide Grænser for
den Højde Vandet kan bringes til at stige, erfaringsmæssig
over 200 Fod i lodret Højde, og samtidig flere Tusind
Fod i vandret Retning, naar Rorene blot ere rigtig af
passede.
Nogen egentlig sammenlignende Prove mente Maskin
udvalget imidlertid ikke at ville foretage, fordi det her
mindre kommer an paa at sammenligne de enkelte Stedhæverter, men derimod mere paa at fremkalde en Forstaaelse af de Forhold, der bor være til Stede for at An
læget kan blive tilfredsstillende.
Naar et Anlæg nemlig viser sig at være utilfredsstillende,
da er det i Reglen, fordi de nødvendige Betingelser enten
ikke findes elkr ved Anlæget ere uheldigt udnyttede.
Hr. Statskonsulent Birk har i Tidssk. f. Landok. 1901
Side 344, nærmere gjort Rede for Stødhævertens Virkning
og Betingelserne for et saadant Anlæg, og Maskinudvalget
vil anbefale de Landmænd, der ønsker sig et saadant An
læg, at konferere med Statskonsulenten om Sagen, for de
bestemme sig, for at de kunne faa den størst mulige
Nyttevirkning ud af Anlæget.
1900. Prøver med Vogne med smal- og bredfælgede Hjul1).

I længere Tid har Maskinudvalget paatænkt at under
søge Kraftforbruget ved bred- og s mal fælge de Vogne,
og Sporgsmaalet er i de senere Aar bleven aktuelt, idet
Amterne have paabudt brede Fælg for svært belastede
Vogne. Maskinudvalget har taget Opgaven op og vilde,
ligesom ved tidligere Lejligheder, have indbudt til en
Konkurrenceprøve, hvis vi her i Landet havde haft større
Vognfabriker, saa der kunde være Tale om at faa forskel
lige Typer frem af Arbejdsvogne til Landbruget; men som
>) Om de Prøver der ere foretagne i 1900 og 1901 holdt Hr.
Forpagter Bokelmann et Foredrag i d. kgl. Landhusholdningsselskabs Møde den 2den April 1902 (Tidsskr. f. Landøk. 1902
Side 311) og som her gengives efter Talerens Manuskript.
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disse forfærdiges for Tiden, hvor Smed og Hjulmand hver
følger sit eget Hoved, ere de af saa højst forskellig Kon
struktion i alle Detailler, at en Konkurrenceprøve næppe
vilde give noget paalideligt Resultat.
For Vognenes Vedkommende vil altid Sporgsmaalet
om, hvorledes Kraftforbruget stiller sig ved do forskellige
Konstruktioner af Vogne og under de forskellige Forhold
træde i Forgrunden, og her er det igen Kraftforbruget ved
forskellige Fælgbreder under forskellige Forhold, der paa
tvinger sig den største Interesse.
Men smal- og bredfælgede Vogne er tillige et de cideret
Vejspørgsmaal, og at skaffe Klarhed i de forskellige For
hold er ingenlunde let, da Vejbanen vilde være en ganske
anden, hvis den kun befaredes af bredfælgede Vogne i
Stedet for,7 at den nu befares afC5 smal- og'
o bredfælgede
Vogne i Flæng.
For at komme til Kundskab om, hvorledes Bestem
melserne om Kørsel med svært belastede Vogne var i de
forskellige Amter, udsendte Præsidiet for Landhusholdnings
selskabet en Forespørgsel til samtlige Amtmænd, saalydende:
«Under Udførelsen af forberedende Arbejder til en
forestaaende Vognprøve, som Selskabets Maskinudvalg
foretager, har det vist sig ønskeligt at faa Klarhed over
de Regler og Bestemmelser, der findes i forskellige Amter
angaaende Breden af Hjulfælg og deslige.
Man tillader sig derfor at rette Anmodning til . . .
Amt om godhedsfuldt at ville opgive Selskabet, om der i
Amtet findes nogen Bestemmelse om Fælgbrede for Fragtog andre deslige Vogne, og om der, for saa vidt som dette
er Tilfældet, i Tidens Lob har været Anledning til at
ændre tilsvarende tidligere gældende Bestemmelser, og i
hvilken Retning Udviklingen da er gaaet.
Kjøbenhavn, d. 10. Oktbr. 1899.»
I omstaaende Tabel (Side 154—155) ses de givne
Svar, og heraf fremgaar det, at Paabudet om brede Fælg
som Regel kun gælder svært belastede Vogne til særligt
Brug, som Vogne fra Bagerier, Bryggerier, Moller, Tegl-
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værker o. 1. samt Mælkevogne, forspændte med 2 Heste,
medens Vogne fra Landbruget ellers, selv om de ere svært
belastede, i Almindelighed ikke ere tvungne til at have
brede Fælg.
I Thisted Amt gælder Bestemmelsen om brede Fælg
kun Mælkevogne.
I Maribo Amt, hvor man har 4 Sukkerfabriker, blev
der i Amtsraadet stillet Forslag om at paalægge Roevognene
at k«re med brede Fælg, da man med Rette gjorde gæl
dende, at Roetransporten til Fabrikerne odelagde Vejene
mere end al den øvrige Færdsel hele Aaret rundt, særlig
da denne Kørsel finder Sted paa en for Vejene i Alminde
lighed ugunstig Aarstid. Forslaget blev ikke vedtaget;
det synes som om der hersker en ikke ringe Frygt for de
brede Fælg, vistnok næppe fordi man mener, at det ger
Kørselen tungere, men vistnok fordi man antager, at Be
kostningen ved Anskaffelsen og Vedligeholdelsen bliver
større end ved smalle Fælg, og da man i dette Amt har
sat Fælgbreden til 4", bliver det vel ogsaa saaledes.
I Odense, Assens, Svendborg, Bornholm os
Præstø Amter gælder Paabudet om de brede-Fælg alle
Vogne med en Belastning af 3000 Pd., for Præsto Amt
2600 Pd.
Der er paa Fyen 2 Sukkerfabriker, men om Paabudet
nu rammer Roetransporten, véd jeg ikke; efter de Oplys
ninger jeg har faaet fra en Saftstation paa Lolland, kører
Størstedelen af Roeleverandorerne fra Bondergaardene ikke
med 3000 Pd. Belastning.
Det er selvfølgelig meget vanskelig at kontrollere Be
lastningen. Af Tabellen vil det endvidere ses, at Amterne
have meget forskellige Bestemmelser i Politivedtægterne.
Af de 18 Amter her i Landet have:
6 ingen Bestemmelser om Fælgbreden,
4 forskellige Fælgbredder for 2- og 1-spændige Vogne,
3 kun Bestemmelser om Fælgbreden for Vogne med For
spand af 2 eller flere Heste,
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4 foruden Bestemmelsen om Fælgbreden tillige Be' stemmelser om Belastning,
1 Bestemmelser om Fælgbreden, som kun gælde
Mælkevogne.
Hvad Fælgbreden angaar, da vil det af Tabellen ses,
at 4" Fælg kun er bibeholdt af Maribo og Vejle Amter,
i det sidste Amt gælder Bestemmelsen kun for stive Vogne,
hvorimod Vogne med Fjedre kun behøve 3/z Fælg. Odense,
Assens og Svendborg Amter have nedsat 4" Fælg
breden til 3l/4z/, Randers og Sorø Amter have nedsat
3V2/z Fælgbreden til 3" og endelig har Viborg Amt
nedsat 4" Fælgbreden for Mælkevogne til 3".
I Skrivelsen til Amterne blev der stillet til det Sporgsmaal: Om der i Tidens Løb har været Anledning til at
ændre de givne Bestemmelser om Fælgbreden, og man
vil af det nævnte se, at der har vist sig Tendens til at
nedsætte denne. Det er selvfølgelig ikke til Gavn for
Vejene, men man kan ikke undre sig over, at der er frem
kommen Begæring om en formindsket Fælgbrede, thi det
er jo ikke gunstige Vilkaar, der ere stillede de bredfælgede
Vogne. Blev Vejbanen kun befærdet af saadanne,
vilde denne holde sig i fortrinlig Stand, men
hvor der køres med bred- og smalfælgede Vogne
i Flæng, maa de bredfælgede stadig jævne de
Spor, som de smalfælgede have opkørt.
Det er ganske betegnende, at Vejmænd paa offentlige
Veje, hvor der er stærk Transport med Roer saavel paa
smal- som bredfælgede Vogne, nøje passe at fylde Spor
paa de Dage, hvor de véd, at der fra en eller anden
leveres Roer paa bredfælgede Vogne. De kende saa godt
den Nytte disse Vogne gore ved at jævne de nyfyldte
Spor.
Til Prøverne har Maskinudvalget ladet lave 2 Vogne,
hver med 2 Sæt Hjul af Fælgbreder 2XIV', 3", 3l/-2z/ og
4" og desuden 4 Hjul med 4" brede Fælg til en alminde
lig Arbejdsvogn fra en Bondegaard, som under Prøverne
er benævnt Sognefogdens Vogn. Skulde det en Gang blive
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paabudt, at Roetransporten skulde ske med bredfælgede
Vogne, eller skulde det overhovedet findes formaalstjenligt
at benytte dem, vilde det paa de mindre Gaarde jo være
det simpleste at have et saadant Sæt Hjul, saa man, alt
efter Forholdene, kunde benytte hvilke Hjul, det var tjenligst at køre med.
Med Vognene blev der nu kørt en Tid for at faa
dem slidte til før Proven.
Som Stedet, hvor Prøven bedst kunde foretages, valgte
man Nærheden af Saftstationen i Stokkemarke paa
Lolland, hvortil der er en meget betydelig Roetransport, og
hvor man maatte vente at kunne finde alle de Vejforhold,
hvor under man ønskede Proven afholdt.
For Prøverne satte man sig følgende Opgaver:
1) At undersøge Kraft forbruget ved de forskellige
Fælgbreder:
a) paa god, fast Landevej (Chausé),
b) paa god Bivej,
c) paa Grusvej,
d) i Roemarken, naar Jorden er tør,
e) i Roemarken, naar Jorden er blød og
opkørt.
Paa Vejene provedes med en Belastning af 2500
og 4000 Pd., i Roemarken med 2500 Pd. eller mindre,
alt efter Jordens Beskaffenhed.
2) At undersøge Kraftforbruget paa en opkørt og
pioret Vej, og ligeledes naar denne igen var bleven tor.
3) At undersøge Kraftforbruget for et stort Læs,
f. Ex. 5000 Pd., paa 1 Vogn og det samme Læs
fordelt paa 2 Vogne, bundne bagefter hinanden.
4) At undersøge, hvilken Indflydelse Snelæg (Snesjap)
har paa Kraftforbruget.
Prøverne paabegyndtes den 24. Oktober 1898 og overværedes af Hofjægermester Friis, Formand for Maskin
udvalget, Godsinspektor Tilemann, senere afdøde Lands
tingsmand C. Breinholt og Forpagter Bokelmann,
Norregaard, assisteret af Forstander Jørgensen, Abed.
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De tomme Vogne vare vejede og Vægten var for:

Prøvevogn Nr. 1 ..
Samme
Prøvevogn Nr. 2 . .
Sognefogdens Vogn
Samme

med 2l/2" Fælg 1045
4"
— 1205
1155
944
4"
1150

Pd.
-

Chauséen, man korte paa, var i en fortrinlig Stand,
aldeles plan og uden ny Grusbelægning. Der kertes paa
en Strækning af 600 Alen frem og tilbage. Vejret var
meget tort og stærkt blæsende. Vinden gik i øst og Vest,
og den stærke Vestenvind undlod ikke at vise sin Virkning
paa Kraftforbruget. Dette var ved en Belastning af 2500
Pd. og 4000 Pd. følgende:

Prøvevogn Nr. 1... med 2l/i" Fælg
do.
Nr. 2... - 3V2" do.
Nr. 1...
Sognefogdens Vogn. — 2l/2" _
Samme..................... — 4//

2500
114
112
143
172
178

Pd.: 4000 Pd.:
Pd. 159 Pd.
145 —
156 202 —
189 —

Som det var at vente, er Kraftforbruget paa en saa
haard, glat og jævn Vejbane, selv ved en Belastning af
4000 Pd., ikke stort, og der er heller ikke stor Forskel
i Kraftforbruget mellem Vognene med forskellig Fælg
brede. Derimod er Forskellen mellem Prøvevognene og
Sognefogdens Vogn temmelig stor, men Provevognene gik
ogsaa, sammenlignet med andre Vogne, let, uden at man
kunde paavise noget særligt ved deres Konstruktion, men
Grunden dertil er vistnok den, at de vare godt lavede, saa
at alle de enkelte Dele passede godt sammen.
Den anden Prøve blev foretagen i en Roemark
tæt op til Vejen. Vejret havde hele Efteraaret været usæd
vanlig tørt og Roejorden var tør og fast.
Resultatet var folgende:
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Prøvevogn Nr. 1
do.
Nr. 2
do.
Nr. 1
Sognefogdens Vogn
Samme

med 21/4" Fælg
— 3V2/z —
4Z/
- 21/2zz —
- 4"
-

371
312
281
392
301

Pd.
—
—
—

Belastningen var 2500 Pd.; det er selvfølgelig kun naar
Jorden er saa tør, som den var her, at der kan kores saa
svære Læs ud af Alarken.
Der er jo her en ganske betydelig Forskel i Kraftforbruget; de bredfælgede Vogne bruge ’A mindre Kraft
end de snjalfælgede.
Da Vejret vedblev at være tort hele Efteraaret, maatte
yderligere Prøver opsættes til næste Efteraar baade paa
Koejord, Bivej og Grusvej.
Derimod foretoges en Prove paa en op hakket, sten
belagt Markvej, som blev gjort fugtig ved Paakorsel af
Vand. Man lod Vejen køre op af de smalfælgede Vogne,
korte derefter saa længe med de bredfælgede til Vejen var
ganske pløret, og til Slut saa igen med de smalfælgede
Vogne. Det viste sig her, at de bredfælgede Vogne gik
betydelig tungere end de andre, naar Vejen er pløret, saa
at det hænger ved Hjulene og Vejen er saa fast, at de
smalfælgede Vogne ikke skære i.
Da denne Vej i det følgende Foraar var bleven saa
tor, at den kunde kores jævn af Vognene, blev der fore
taget Prøver med de bredfælgede Vogne, og det viste sig
her, at medens Kraftforbruget i Begyndelsen var over
300 Pd., sank det efterhaanden ned til under 250 Pd., og
Vejbanen var nu aldeles jævn.
Samme Foraar prøvede man Vognene paa Bivej og
Grusvej.
Paa Grusvejen prøvedes alle Vognene, medens man
paa Bivejen kun provede Sognefogdens Vogn, og medens
denne krævede 172 Pd. Trækkraft paa Chauséen, brugte
den 202 Pd. paa Bivejen. Endskønt denne var fast og
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tør, var den dog ikke saa god som Chauséen, hvilket ogsaa
har givet sig Udslag i Kraftforbruget.
Paa Grusvejen var Resultatet følgende:
Prøvevogn Nr. 1
do.
Nr. 2
do.
Nr. 1
Sognefogdens Vogn
Samme

med
—
—
—
—

21/4//
SW'
4Z/
21/2//
4"

Fælg
—
—
—
—

229
235
245
246
222

Pd.
—
—
—
—

Der viser sig her ingen videre Forskel mellem de
bredfælgede og de smalfælgede Vogne, men derimod viser
denne Prove, hvor stor Betydning Vejbanen har; det er
ikke langt fra, at Prøve vognene gaa dobbelt saa
tungt paa Grusvejen som paa Chauséen.
Det foregaaende Aar havde man paa Chauséen fore
taget en Prove med en svært belastet Vogn, 5000
Pd., og derefter fordelt de 5000 Pd. paa 2
Vogne, hver med 2500 Pd., som bleve bundne
efter hinanden. I Vestjylland er det meget alminde
ligt, hvor man har lange Strækninger at køre med
Mergel, Torv o. 1., at man kører med 2 Vogne, bundne
efter hinanden, og det maa ogsaa have stor Betydning,
hvor man liar en lang Transport med Sukkerroer, thi der
er jo ingen Mening i at køre saa smaa Læs, naar man
kan køre det dobbelte uden at anstrænge Hestene. Des
uden er
detjo ogsaa en stor Fordel, om man kører de
5000 Pd.
udaf Marken paa 2 Vogne, saa man bliver fri
for Omlæsningen ude paa Vejen.
Resultatet af Proven var:

Paa Chauseen
— fast Bivej
— Grusvej
Som

1 Vogn
med 5000 Pd.

2 Vogne hver
med 2500 Pd.

229 Pd.
254 357 -

213 Pd.
247 400 -

man heraf vil se, koster det ikke mere at
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transportere 5000 Pd., fordelt paa to Vogne,
end paa en, naar man kører paa en god, fast

Grafisk Fremstilling af Kraftforbruget for Sognefogdens Vogn med
bredfælgede og smalfælgede Hjul under forskellige Forhold.

Vejbane, hvorimod Kraftforbruget er større paa Grus
vejen, rimeligvis fordi den bageste Vogn ikke noje holder
Spor med den forreste.
11
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I Efteraaret lykkedes det at faa en passende Roejord
at prøve paa, saaledes som den almindelig er sidst paa
Efteraaret, nogenlunde tør, men saa blød, at Hjulene
skære i. En enkelt Prøve blev udført i Regnvejr, hvor
Jorden saa var meget fedtet.
Prøven foretoges med Sognefogdens Vogn med 1500
Pcl.s Belastning, og Kraftforbruget var:

med 2V2z / Fælg................................. 480 Pd.
— 4"
- ................................. 370 -

Her er altsaa en Forskel i Kraftforbruget af 110 Pd. til
Fordel for de bredfælgede Vogne, hvilket omtrent er l/é
mere.
Lige efter at det har regnet, naar Jorden er meget
fedtet, saa den vil hænge ved Fælgene, er Kraftforbruget
langt større, end naar Jorden er tør.
Prøvevognen Nr. 2 med SVs" Fælg havde med en
Belastning af 2500 Pd. et Kraftforbrug af 312 Pd. paa
tor Roejord, medens den paa vaad, fedtet Jord med Be
lastning af 1500 Pd. havde et Kraftforbrug af 441 Pd.
Ved denne Prøve havde man taget en Vogn med fra
Knuthenlund; man havde under Prøverne faaet det Ind
tryk, at vore Prøvevogne vistnok gik lettere end Vogne i
Almindelighed, og det viste sig da ogsaa, at denne Vogn
med 21/z 2// Fælg naaede op til et Kraftforbrug af 579 Pd.,
medens Sognefogdens Vogn med
Fælg krævede 480 Pd.
At her var en Fejl ved Vognen, var klart; det kunde
dog ikke ved denne Lejlighed være Opgaven at paavise de
Fejl, der mulig kunde være ved Vognene, men her saa
man den Mærkelighed, at Vognen ikke var rigtig indsporet. Afstanden mellem Forhjulene var større maalt
fortil end bagtil, saa Vognen kommer til at gaa, som
man kalder «at franske», saa den er ikke fri for at arbejde
i Jorden som en Tallerken paa Tallerkenharven.
At der kan være meget andet at bemærke ved En
kelthederne paa en Vogn, fik man et godt Bevis paa ved
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et Sæt Hjul med 3" Fælg, som man lod lave til en af
Prøvevognene; de vare ikke til at bruge, fordi et af
Hjulene lod sig kore aldeles fast paa Akslen, og de andre
sled paa forskellige Steder. Fejlen var her, at Bøs
ningen var for lang. At en Bøsning ikke passer nøjagtig,
skulde man næppe have ventet; passe Lejerne ikke f. Eks.
ved en Mejemaskine, da kan den ofte simpelthen ikke ar
bejde; ved Vognene gaar det ud over Hestene, der maa
slide for alle de Unøjagtigheder, der kunne være ved
Vognens enkelte Dele.
Kunde man samle en Del Vogne sammen, saavel fra
store som smaa Landbrug, vilde det være af stor Interesse,
om man kunde paavise Fejlene, og af stor Betydning
vilde det være, om man kunde paavise, hvorledes de lode
sig rette.
For at undgaa den uheldige og tidsspildende Maade
ved Vognenes Smøring, har man paa en af Prøvevognene
anbragt en Selvsmører, saa man undgaar at tage Hjulene
af, hver Gang man skal smøre. Foruden Tidsspilde og et
urimelig stort Forbrug af Vognsmørelse, er denne Maade
uheldig, idet det, ved at Hjulet tages ud paa Akslen, altid
falder Jord og Smuds ned, som saa, blandet med Vogn
smørelse, just ikke afgiver noget godt Smøremateriale.
Vognen bliver fremdeles prøvet, da der er Smaating at
rette, inden det bliver godt.
Der staar endnu tilbage at omtale en Prove i Tøsne
(Snesjap). Ved Prøven paa Vejen, hvor Sneen var smeltet
bort, var Kraftforbruget;
Prøvevogn Nr. 1 med 2V4Z/ Fælg 225 Pd., i Sneen 320 Pd.
do.
Nr. 2 - 3W' - 223 —
377 do.
Nr. 1-4"
- 258 —
388 -

Det fremgaar heraf, at det er meget tungt at
köre i Snesjap, og at de bredfælgede Vogne her
ere de tungeste. Det er især en Klage, man horer fra
Mælkekørerne, og det kan i en lang Snevinter være et
11*
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møjsommeligt Arbejde. For Vejenes Skyld vilde det ikke
betyde meget, om man under saa vanskelige Forhold gav
dem frit Valg mellem bredfælgede og smalfælgede Hjul.
Som Hovedresultat ved disse Prøver mener jeg kan
anføres:
1) At for Vognens Kraftforbrug spiller Vejbanen den
alle rstjørsteBolle, ogi Forhold hertil er Vognens
Konstruktion, naar der da ikke er alt for grove
Fej], Fælgbrede og Belastning af underordnet Be
tydning.
2) At Forskellen i Kraftforbruget mellem de
bredfælgede og de smalfælgede Vogne er
saa godt som ingen paa Cliausé, faste
Biveje og gode Grusveje, men er Vejen saa
pieret, at Vedhængning finder Sted ved Fælgene,
ville de bredfælgede gaa tungest.
3) At Kraftforbruget paa Roejord, som er tør
eller blod, er mindst ved de bredfælgede
Vogne, og at Forholdet kun er det modsatte,
naar Jorden er saa fedtet, at den hænger ved
Fælgene, vel at mærke, naar Jorden ikke er saa
blød, at de smalfælgede skære i.
4) At paa Chausé og god fast Bivej vil et Læs
paa 5000 Pd., fordelt paa 2 Vogne, bundne
bag efter hinanden, ikke koste mere Kraft,
end det samme Læs paa en Vogn. Paa
Grusveje vil Kraftforbruget derimod være noget
større for to end for en Vogn med samme Be
lastning.
5) At de bredfælgede Vogne i Snesjap paa fast
Vej fordre betydelig mere Trækkraft end
de smalfælgede.
6) At Spørgsmaalet om den for Praksis hel
digste Fælgbrede maa afgøres med be
hørig Hensyntagen saavel til Vejbanen
som til Trækkraften, og da, ret beset,
den bedst mulige Beskyttelse af Vej banen
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i Virkeligheden i Længden vil komme
Trækkraften tilgode, tyde de ved disse
Prøver vundne Resultater paa, at Praksis
vilde være vel tjent med, at der, gennem
en passende Overgangstid, blev normeret
en bestemt Fælgbrede for alle stive Ar
bejdsvogne og svært belæssede Fjeder
vogne, forspændt med 2 Heste, som færdes
paa offentlig Vej.
I saa Tilfælde maatte Paabudet lyde paa, at
Fælgbreden ikke maatte være under 3 Tommer.
1901. Prover med Redskaber til Roekultur i Vestjylland.

Ved Bedømmelsen af Redskaber og Maskiner ved
Landmandsforsamlingen i Odense udtalte Forpagter Willemo es, Skjærum Mølle, der var Medlem af Dommerkomiteen,
at det sikkert ikke vilde have ringe Betydning, om man
i det vestlige Jylland kunde faa afholdt Prøver med Renseapparater til Roer, og fremhævede den Betydning Rod
frugtdyrkningen havde for denne Egn.
En saadan Opfordring fra en Mand, der er saa nøje
kendt med Forholdene, og en senere Opfordring fra Land
boforeningens Formand kunde kun være Maskinudvalget
kærkommen; var der en Trang at afhjælpe, var det os
naturligvis kært at naa ud til disse Egne med vore
Prøver, og der var intet til Hinder for at foretage saadanne med en bestemt Del af Landet for Oje.
Statskonsulent Birk, senere afdøde Landsthingsmand
Br einholt og jeg foretog saa en Rejse derover i Egnen
omkring Vemb og Hjerm i Juli 1900 for at gore os be
kendte med Forholdene paa en Tid, hvor Roerne de fleste
Steder vare rensede, og det maa sikkert have været heldige
Vejrforhold baade under Saaningen og Rensningen, thi
Koerne stode i Almindelighed ganske godt, selv paa meget
tarvelig Jord.
Det er jo meget let at se, at Roerne spille en over-
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maade stor Rolle for disse Egne, og sammenholder man
Udbyttet, der faaes af dem, og Udbyttet af Korn, er der
vist næppe noget Sted i Landet, hvor Roerne give et for
holdsmæssigt større Udbytte.
Jeg mener, at flere af de Beregninger, man har set
opstillede mellem Udbyttet af Roer og Korn, ikke ere
rigtige, det lader sig ikke gøre kun at regne Kærnen, man
skal absolut tage Halmen, med.
Ej heller er jeg af den Mening, at man i Praksis i
Almindelighed har opnaaet at faa Roerne udbragt til den
Værdi, som Fodringsforsogene have vist, men det behoves
heller ikke for at konstatere, at Rodfrugterne for disse
Egnes Vedkommende er den mest lønnende Afgrøde, som
kan avles der.
At dette er saa godt som den almindelige Mening,
derom vidner ogsaa den overordentlige Udbredelse Rod
frugtdyrkningen har taget der.
I Ringkøbing Amt var der i
1871
1881
1888
1896

214 Tdr. Land med Roer,
1268 - —
5000 —
—
11240 - -

I de 3 nærmeste Sogne ved det Sted, hvor Prøverne
afholdtes, nemlig:
var der
—
-

1871
1881
1888
1896

Madum:
»
1
7
19,1

Ulfsborg:
4
19
68
140

Raasted:
» Tdr. Land ined Roer,
1 —
—
12
16 —
-

Forøgelsen af Roearealet vil sikkert stige mere endnu:
hvor Grænsen bliver at sætte, vil stærkt bero paa den
tilstedeværende Arbejdskraft. De mest begejstrede For
kæmpere for Roedyrkningen have ofte udtalt, at naar
man først gav sig til at dyrke Koer, kom Arbejdskraften
af sig selv; det kan være, at det tidligere har været Til-
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fældet, men det gælder ikke mere nu til Dags, der er
sikkert mange, der have gjort den Erfaring, og ofte har
det bibragt Folk den Anskuelse, at Arbejdet var ganske
uoverkommeligt. Mangelen paa Haandkraft og selvfølgelig
ogsaa dens store Kostbarhed er absolut en Hindring for
Roearealets Forøgelse, men her gælder det, om man ikke
ved Hjælp af gode Radrensere kan gore Haan darb ej det
saa ringe som muligt, eller om man paa andre Maader
kan indskrænke Haandarbejdet til det mindst mulige, selv
om man ikke derved naar det størst mulige Udbytte pr.
Td. Land.
Staar det nu klart for En, at der ved Rodfrugtdyrk
ningen er meget at vinde, bliver man ogsaa snart paa det
Bene med, at der ikke er faa Vanskeligheder at overvinde,
og naar man i de Egne har gjort saa betydelige Fremskridt
med Hensyn til Rodfrugtdyrkningen, saa skyldes det den
Ihærdighed, som er egen for Vestjyderne, og som vi fra
Landets andre Egne ofte liave bojet os for.
Af disse Vanskeligheder er der, foruden Mangel paa
Haandkraft, at nævne, et umildt Klima og rundt omkring
megen simpel, uren Jord.
Det var med alt det nævnte for -Øje, at vi havde
ment at burde arbejde, og naar vi Aaret forud for Proven
saa Roemarkerne grundigt igennem, var det let at se, at
der paa Steder skortedes paa Haandkraft, samt at Grunden
til større Spring i Eoebestanden skyldtes Fejl ved Saaningen.
Vi mente derfor, at det var værd at se disse nøjere
efter, og mødte saa i Foraaret i Maj Maaned, hvor vi dels
saa Arbejdet udført af de i Egnen almindeligt brugte Saa
rn askiner og dels udforte nogle Saaningsforsøg med nogle
af vore bedste Saamaskiner. Saaningen foretoges hos
Forpagter Burgaard paa Nørre Vosborg og hos Forpagter
Willem o es, Skjærum Mølle.
Ved Saaning af Kaalrabi og Turnips, de 2 Rodfrugt
sorter, der dyrkes mest der, stilles der saa meget smaa
Fordringer til Saaniaskinerne, saaledes var vor Mening
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ovre fra -Øerne, men det fik man et andet Syn paa der,
thi det var en meget uren Jord, der blev saaet Roer i paa
N. Vosborg.
Det staar naturligvis klart for En, at det absolut ikke
gaar an, hverken for Udtørringens eller paa Steder for
Sandflugtens Skyld at arbejde Jorden altfor stærkt igennem,
men der er dog en Grænse for, hvad der er tilraadeligt
at byde en Saamaskine, og det er sikkert til Gavn for
Roens hele Levetid, om Jorden er noget bedre lavet til,
end Tilfældet var her. Men vi vare meget tilfredse med
at arbejde i saadan Jord, thi dels viste den os, under
hvilke Forhold Saamaskinerne kunne komme til at arbejde,
og dels egnede den sig fortrinligt til Prøven. Det er
nemlig saaledes, at vi ved de Arbej(isprøver, vi have af
holdt, altid have sagt at komme til at arbejde under noget
vanskelige Forhold, fordi det kun er ved disse, at der
fremkommer større Udslag, og hvor Forskellighederne ved de
enkelte Maskiner og Redskaber vise sig tydeligt nok.
Har man med ren Jord at gøre, da kunne de. Maskiner,
som vi have set der i Egnen, som ogsaa dem, vi havde
med, gøre Fyldest, er Jorden derimod uren, da fremkommer
der let Spring i Kækken, fordi der stadigt slæber sig noget
sammen ved Skæret, Apparatet skal da løftes op for at
fries for det sammenslæbte.
Ved nogle Saamaskiner har man anbragt 2 Rulle
skiver foran Skæret, som skulde skyde — ligesom pløje —
Ukrudtet til Side, men er der meget deraf, og navnlig
Kvik, da stopper det let, og Nytten er tvivlsom.
Paa en Maskine («Perfect») til Kamme fra Fabrikant
Buch trup i Randers er der anbragt en skævtsiddende
Skive foran Skæret, som arbejder omtrent som en Skive
paa Tallerkenharven. Den udfører et fortrinligt Arbejde,
og det synes som om man her har fundet noget af virkelig
Værdi til Saaning paa uren Jord. Denne Skive formaar
at fjerne Ukrudtet, saa at Skæret gaar frit.
En fortrinlig Maskine til at saa paa Kamme har man
i P. Nielsens, Hillerød. En Maskine der saaer 2 Bækker,
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er «Kejseren» fra Fabrikant Buch trup i Randers, som
ogsaa kan omdannes til Radrenser. Den har vunden en
Del Udbredelse omkring i Landet. Skærmen og Saaapparatet ere gode, men det kniber for den at kamme godt
nok op, naar Jorden er knoldet eller der er meget Ukrudt.
Kammen vil gerne blive noget hul i Midten, hvor saa
Knoldene og Ukrudtet samler sig sammen, uheldigvis
netop der, hvor Frøet falder; der bødes dog noget herpaa
ved at den har Trykruller, der følge i Sporet af Skæret.
Naar man saaer paa Kamme, er det af Vigtighed at
disse faa den rette afrundede Form, saa at Tromlen paa
Saamaskinen kan spænde over dem, men det er ikke saa
let at naa dette, hvor der er lang Gødning eller meget
Ukrudt i Jorden. Naar man, som almindelig Skik er der,
lader den nærmer Hest gaa i Furen ved Opkamningen,
vil Plovens Landside let slæbe noget sammen og for
styrre Kammens Form. Lader man fjærmer Hest gaa i
l1 uren, da berører Ploven jo slet ikke den forud dannede
Kam. Men dette kan paa uren Jord desuden faa en større
Betydning.
Den almindelige Skik der paa Egnen er at tage Koer
efter Rugen: Stubben plejes da om Efteraaret, der gødes
i Lobet af Vinteren, og saa pløj es, harves og tromles der
forud for Saaningen. Foruden det meget store Arbejde
herved, er man desuden udsat for stærkt at udtørre Jorden,
og der er derfor intet naturligere end simpelthen at kamme
op paa den gødede Jord. Gødningen bliver da samlet
paa Kammen umiddelbart under Planten, og bedre Forhold
kan der næppe gives denne. En Fordel er det saa ogsaa,
at man kan saa i noget fugtigere Jord, end hvor man har
arbejdet Jorden stærkt igennem før Saaningen.
I flere Egne i Vestjylland bliver saavel Kaalrabi som
Turnips angrebne af Kaalb roksvamp, som aldeles kan
tilintetgøre Planterne, og her liar man set sig nødsaget til
at opgive Dyrkningen af disse Rodfrugter og er gaaet over
til Dyrkning af Kun kel ro er.
Ifølge de Forsøg Hr. Redaktor Hel weg har udført i
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det vestlige Jylland, synes jo Runkelroerne at kunne give
et meget godt Udbytte, men der kan sikkert nok være en
Del Vanskeligheder at overvinde ved Dyrkning af dem paa
de meget lette Jorder.
For det forste kan det skorte paa Haandkraft; det
er jo saa, at Kaalrabi og Turnips langt bedre kunne taale
en senere Udtynding end Runkelroerne, der skulle udtyndes,
naar Tiden er kommen, særligt hvor man har Agerkaal,
der er en ren Gift for Eunkelroeplanten.
At man ogsaa er bange for den stærke Blæst er forstaaeligt, for denne staar Kaalrabi og Turnips sig langt
bedre end Runkelroer, de kunne gro, naar blot en enkelt
lille Rod har fat i Jorden, medens den svage Runkelroe
lettere giver sig, og hvor man frygter for, at Sandet skal
dække Planterne, er Runkelroen ogsaa den svageste, den
taaler kun at være dækket en kort Tid.
Alt dette har bragt Tanken frem, om det ikke under
saa vanskelige Forhold kunde lade sig gøre at plante
Kun kel ro erne, og selv om man end ikke naaede et saa
stort Udbytte som ved Saaningen, er der dog saa mange
Fordele derved, at man skulde mene, at det nok var al
vorlige Forsøg værd.
En af Fordelene ved Plantningen er den, at man kan give
Jorden en fuldstændig Brakbehandling, ved gentagne
Pløjninger og Harvninger fri den for en Mængde Ukrudt,
som sikkert nok vil komme den efterfølgende Sæd tilgode;
det maa især passe for dem, som ville have Roerne efter
Grønjord, hvor man da kan faa en ganske anderledes be
kvem Jord til Plantning end til Saaning.
Har man først udført Plantningen, da er Haandarbejdet
indskrænket til det mindst mulige, og et Spørgsmaal bliver
det saa, om man ved Plantningen ikke kan have et langt
storre Areal med Roer, især naar man kan faa Planterne
saa godt frem, at Arbejdet kan falde paa en Tid,
hvor man ikke har stort andet at bestille.
Plantningen har, da Roedyrkn ingen begyndte her i
Landet, været anvendt en Del, jeg har selv i flere Aar
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været med dertil. Hvad det i Særdeleshed beror paa ved
denne, er at skaffe store og gode Planter frem, og man
folger nutildags en Fremgangsmaade for at skaffe saadanne
tilveje, som jeg i alt Fald ikke har kendt tidligere.
Medens man forhen tog Planterne lige fra Plantebedet
til Udplantning, bruger man nu først at sætte dem ned i
godt gennemgravet Jord, lade dem staa her en 8 å 10
Dages Tid og saa vande dem meget rigeligt. Efter den
Tids Forløb have Planterne skudt en Mængde fine, hvide
Rødder, og der er nu en langt større Sikkerhed for, at de
slaa an, end naar de ikke ere saaledes c præparerede».
Denne Methode brugtes tidligere almindeligt paa
Amager, og det er fra Forpagter Westergaard paa
Petersdal, der jo har saa stort Kendskab til Rodfrugtdyrkning, at jeg har min Kundskab.
Plantningen kan nu foregaa efter Plov eller efter Pind.
Plantningen efter Plov gaar meget hurtigere end efter Pind,
og den frembyder tillige den Fordel, som vistnok har stor
Betydning paa mager Jord, at man kan klatgøde, sprede
Gødningen i den Fure, hvor Planten sættes. Planterne
sættes saa i hver 3die Fure, og man tager 2 Agre for ad
Gangen, saa at Folkene, som plante, stadigt have Arbejde.
Forpagter Westergaard opgiver, at man med 3 Plove og 5
Plantere kan tilplante 2 Tdr. Land paa en Eftermiddag.
Det er under Overvejelse i Maskinudvalget, om man
ikke, saafremt den behørige Assistance kan skaffes, skal
foretage nogle Plantningsforsøg i de Egne, især da Fore
visningen af Plantningen ved vor Prove i Sommer blev
umulig paa Grund af en stærk Regn hele Dagen.
Det samme var desværre ogsaa Tilfældet med Fore
visningen af Radrensere i Arbejde. Vi havde faaet de
fleste af de ved Landmandsforsamlingen i Odense 1900
anerkendte Radrensere derover, havde indstillet og arbejdet
med dem i 3 Dage og vare nu parate til at vise dem i
Arbejde, hvorom Bekendtgørelse var udsendt til alle Egnens
Blade. Om Morgenen paa Forevisningsdagen var Vejret
nogenlunde, men allerede Kl. 9 begyndte det at regne
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stærkt og det vedblev dermed hele Dagen, saa det var
aldeles umuligt at arbejde. Der var samlet en stor Del
Folk, og der var nu ikke andet at gøre end kore Red
skaberne hjem i en Lade hos Forpagter Willemoes, hvor
der saa blev holdt et Foredrag, hvori der gjordes Rede for
de forskellige Redskabers Konstruktion og Arbejde, samt
de Resultater, man mente at være kommen til ved Ar
bejdet overhovedet.
De fremstillede Radrensere vare dels til enkelte og
dels til 2 Rækker, og de mede i Almindelighed med mange
og forskelligt formede Skær, beregnede baade til fast og
los, ren og uren Jord. Skærene vare ved de først brugte
Radrensere nærmest som et Slags Skuffejern, knivformede
Skrabere, anbragte paa den bagerste Del af Radrenseren
og deraf var der mødt et Par Eksemplarer der fra Egnen.
Disse Skær er man efterhaanden kommen bort fra, da
Ukrudtet ikke bliver taget godt nok op med Roden. Ar
bejdet ser godt nok ud straks, det er udført, men efter
nogle faa Dages Forlob kommer Ukrudtet stærkt frem igen.
Her at komme ind paa de enkelte Radrenseres Konstruk
tion og Arbejde vil føre for vidt, jeg skal kun omtale
nogle enkelte, og der er da først «Kejseren* fra Buchtr up i Randers, som har vunden en stor Udbredelse. Den er
forsynet med 2 taller kenform ede S kiver, der dels virke
som Beskyttelsesruller og dels give Apparatet en udmærket
støt Gang. De kunne gaa meget nær ind paa Roerækken
og pløjer en lille fin Fure bort fra Hækken. Disse Skiver
gaa til forskellig Dybde efter Jordens Beskaffenhed. Der
ankes over, at denne Kadrenser ofte fører for meget Jord
ind i Midten mellem Rækkerne, og at den ikke der rykker
Ukrudtet op med Kod, men disse Fejl kan let rettes ved
Anbringelse af passende Skær.
Er Jorden saa uren, som den vi arbejdede i paa Narre
Vosborg, og det blev udtalt af Flere, at saadan Jord
fandtes der mange Steder i Vestjylland, da er «Kejseren«
paa Grund af sine Skiver, livorpaa Fabrikanten forøvrigt
har Patent, den, som gør Arbejdet bedst.
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Af Radrensere til 1 Række har man et fortrinligt
Redskab i den amerikanske «Planet jnr.»; den kan ind
stilles til, at den passer allevegne, den gør et fortrinligt
Arbejde, særligt ved sidste Rensning, hvor den hypper
Jord om Planterne uden at dække dem.
Fabrikant Buchtrup, Randers, havde fremstillet en
efterlavet «Planet», hvor han har forandret Indstillingen
bande til Dybde- og Bredeforandringen paa en meget simpel
Maade, der er fuld saa god som paa den amerikanske.
Den koster 12 Kroner mindre, og saavel Skærene som
Muldpladerne ere originale amerikanske.
De bekendte gode Radrensere fra Sukkerroeegnene
kunde ikke bruges der, de ere ikke belavede paa at ar
bejde under saa vanskelige Forhold.
Og nu til Slutning et Par Ord om den manglende
Haa ildkraft til Roernes Rensning. Der mener jeg, at
der ikke er andet at gore end — ligesom paa Lolland-Falster
— at indkalde fremmed Arbejdskraft, og det er jo allerede
begyndt. Hr. Godsejer Oluffsen, Kvistrup, der dyrker et
stone Areal med Boer, havde en polsk Arbejdsstyrke. Paa
flere Gaarde har man meget store Engarealer, og da man
dvler meget Ho, gælder det sikkert om at avle saa mange
Koer, som kan passe ti] Opfodringen af Høet, og da over
Vb af hele Jyllands Engarealer findes i de vestlige Amter,
Ribe og Ringkøbing Amter, vi] en udstrakt Kodfrugtdyrkning være af en overordentlig Betydning her.
1901.

Prove med selvrensende Hestetærskemaskiner
for 2 å 3 Heste.

I Landhusholdningsselskabets Bestyrelsesraad blev der
ifjor engang fremsat Ønsket om at underkaste smaa selv
rensende Hestetærskemaskiner en Prøve. Af disse er der
i de senere Aar fremkommet nogle, som have vundet nogen
Indgang paa Bondergaardene, og der blev fremhævet den
store Betydning saadanne Maskiner, naar de formåede at
gore et godt Arbejde, havde for det mindre Landbrug.
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Man har i den senere Tid meget benyttet Damp
tærskemaskiner, men man er sikkert fuldt paa det Rene
med, at det er kostbart for det mindre Landbrug, foruden
at man heller ikke har let ved at opbevare Halm, Smaafoder og Avner uden at det taber i Værdi. I de Egne af
Landet, hvor man sælger det meste af Afgrøden, er denne
forcerede Tærskning absolut uheldig. Paa Bondergaardene
har man sjældent Plads til at lægge Sæden op, og den
køres da direkte fra Maskinen til Købmanden. Der kastes
saa en Alængde Korn paa Markedet, ofte saa tidligt, at
der endnu ikke er nogen Efterspørgsel, og det kan kun
bidrage til at trykke Priserne. Ved denne forcerede Tærsk
ning bliver Folkekraften meget knap og kostbar, og naar
der saa er udtærsket, er der saa lidt at bestille hele Vin
teren igennem, at det kniber med at skaffe Folk Arbejde.
Man klager i Almindelighed ikke over, at Hestetærske
maskinerne udrette for lidt, eller over, at Arbejdet ikke gores
godt nok, men det, der klages over, er, at man efter endt
Tærskning næsten har lige saa meget Arbejde igen med at
faa Kornet renset. Denne Klage er nu ganske vist tildels
begrundet i, at man mange Steder arbejder med meget
slette Kastemaskiner, men selv om man liar en god
Kastemaskine, passer det kun faa Steder at have den i Gang
sammen med Tærskemaskinen, da man kun sjældent har
saa mange Folk, som dertil fordres. Sjældent har man et
større Rum ved Siden af Tær kern askinen at henlægge det
ukastede i og maa derfor alt for hyppigt afbryde Tærsk
ningen for at give sig til at kaste, rense og fore Kornet bort.
Langt snildere vilde Arbejdet jo gaa, naar man havde
Tærskemaskiner, som kunne rense Kornet med det samme,
og der er i Tidernes Lob gjort en Del for at naa dette
Maal, men de Maskiner, der ere komne frem, have alle,
saavidt mig bekendt, været beregnede til større Landbrug
end vore almindelige Bøndergaarde, hvor man i Alminde
lighed skal have Maskiner, der kunne trækkes af 2 å 3
Heste.
Af saadanne selvrensende Hestetærskemaskiner var der
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allerede i 1878 ved Landmandsmødet i Svendborg frem
stillet 4, 2 fra A11 er up, Odense, 1 fra Rasmussen,
Stubbekøbing, og 1 fra Bergedorfer Eisenwerk (Ud
stiller: H. C. Petersen, København), men disse vare alle
beregnede ti] en større Hestekraft end den nævnte. Ma
skinerne udførte et godt Arbejde.
I de senere Aar er der fra Fabrikanterne N. R.
Petersen, Holbæk, P. Nielsen, Hillerød, H. C. Peter
sen, Præstø, og H. C. Lunge & Son, Sorø, udbudt
selvrensende Hestetærskemaskiner til 2 å 3 Heste,, og
det var disse Maskiners Arbejde, man ønskede at
undersøge.
Forend man imidlertid lagde Planen for
Proven, rejste man omkring i Landet for at se
dom i Arbejde. De Maskiner, man traf paa i Jylland, vare
større end til 2 å 3 Heste, medens man paa Sjælland og
Lolland saa de mindre Maskiner i Arbejde. Proven blev
derefter bestemt til Afholdelse i sidste Efteraar, og man
fik ved Hr. Propr. Lawaetz Velvillie overladt en Lade
paa Ragnesminde, hvor Lokalerne vare aldeles fortrinlige
til dette Brug. Om de Foranstaltninger, der blev fore
tagne for at iværksætte Prøven, samt om Enkelthederne
ved Afholdelsen af denne, skal jeg henvise til Beretningen,
da Tiden her ikke tillader at komme nærmere ind herpaa.
Den Opgave, vi havde stillet os ved denne Prøve, var:
1) At undersøge om Maskinerne kunne trækkes af 2
å 3 Heste uden at overanstrenges, naar der
lagdes saaledes i, at der tærskedes ca. 3 Tdr. Korn i
Timen.
2) At undersøge Rentærskningen, Rystningen og
K astn i ugen.
3) Kornets Renhedstilstand.
4) I Byg K ør ningen.
5) Om der fandtes beskadige Korn.
Ved Tærskemaskinproven i Svendborg foretoges Kraftproven med Forspand af Folk, men da det er noget om
stændeligt at faa Folk spændt for en Hestegang, blev det
forud for Proven undersøgt, om man kunde foretage Kraft-
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prøven med Heste, hvor man kun behøvede 2 Heste for
spændte ved en Bom; det lykkedes udmærket godt og man
gentog Prøven paa Ragnesminde, for man begyndte det
egentlige Arbejde. For Sammenligningens Skyld tog man
ogsaa en Prøve med Folk, og det viste sig da her, at
Diagrammerne vare lige saa gode ved Hestekraft som ved
Folkekraft, og at Kraftforbruget var ens. Det er nu
imidlertid ikke sikkert, at dette altid vil lykkes; her vare
vi saa heldige at have faaet et Par Heste for, der gik
usædvanlig stet og stadigt.
At der for at faa smukke Resultater frem af Kraftmaalinger ved Tærskningen udkræves en nøjagtig llægning,
er indlysende, og det lykkedes os at faa den afvejede Sæd
nøjagtigt fort igennem Maskinen i en given Tid, som ogsaa
en nøjagtig Hastighed paa Maskinen. Som det vil ses
af Tabellen over Kraftforbruget (Side 179) er dette ikke
større, end at 2 å 3 Heste kunne trække Maskinen uden
at overanstrænges.
Principet i de nævnte 4 Maskiners Bygning er noget
forskellig, men alle have det tilfælles, at alt hvad der
kommer fra Maskinen og Halmrysteren falder ned paa et
Skraaplan, der er befæstet under Halmrysteren og bevæges
sammen med denne.
Ved Holbækmaskinen føres Godset, o: den
ukastede Masse, ved Hjælp af et Kastehjul, som for Byggets
Vedkommende tillige tjener som en Kørner, op i en Kasteog Rensemaskine, der er anbragt ved Siden af Tærske
maskinen, medens Hille rodmaskinen og Soro
maskinen først fører Godset paa en Kaste-Rense
maskine, og derpaa fører det rensede Korn ved Hjælp
af et Kastehjul op til Sækken.
Præstomaskinen
(Gaardejer Chr. Christensen, Smidstrup, Patent), fører
Godset ved en Kop-Elevator op i en Kastemaskine, som
er anbragt oppe paa den bageste Del af Halmrysteren.
Ved Byg, som ofte kan være vanskelig at bearbejde
for Kastemaskinen, er det vistnok en Fordel at kørne alt
Godset for det kommer paa denne, saaledes som det
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sker ved Holbæk-Maskinen, og da den kan levere en fuld
stændig kornet Vare, mangler Kornet ved denne Maskine
kun en Blæsning for at være en færdig Handelsvare. Ved
anden Sæd end Byg er Kastehjulets væsentligste Arbejde
at føre Godset op i Kastemaskinen, og gaar saa med en
mindre Hastighed, end naar det tillige kørner; dette opnaas
ved, at der haves 2 Remskiver af forskellig Størrelse at
paasætte Kastehjulets Aksel. At Maskinen gaar tungere
ved den større Hastighed paa Kastehjulet, er selvfølgeligt,
men det er en saa stor Vinding at faa Kornet kornet, at
det ingen Betydning faar, og Holbæk-Maskinen er den
eneste af de 4 Maskiner, der kan kørne Bygget
godt nok. Maskinen er godt forarbejdet og koster 450
Kroner.
Hillerødmaskinen leverer en godt renset Vare, men
Bygget er ikke kornet saa godt, at det er Handelsvare.
Cylinderen havde under Proven en ret stor Hastighed,
men det var opgivet os, at Hestene skulde gaa 3 Om
gange i Minuttet i Stedet for 2»/2, og Kraftforbruget vil
ved den Hastighed nok være noget mindre. Maskinen er
godt forarbejdet og koster 450 Kroner.
So romaskinen er i Anlæget omtrent som Nielsens,
Hillerød, men Kastehjulet tjener her kun ti] at bringe
Kornet op i Sækken, og ikke som Korner. Maskinen gik
i Forhold til de andre meget tungt, hvilket skyldtes Ma
skinens mindre gode Udførelse, noget man iovrigt ikke er
vant til at se fra denne Fabrikant.
Præstømaskinen (Christensens Patent, Smidstrup)
er, som nævnt, ret forskellig i sit Anlæg fra de andre
Maskiner, idet han anbringer sin Kastemaskine oppe paa
Halmrysterens bagerste Del, tværs over denne, og forer
Godset derop ved en Kop-Elevator. Halmrysteren med
underliggende Skraaplan, Elevator og Kastemaskine er
samlet i Et og kan sættes til enhver lille Tærskemaskine,
hvor der saa paa Overføringsakslen til Stjernehjulet paa
sættes en Remskive, der driver Apparatet. Maskinen gaar
ualmindelig let, men er uden Kørner.
12
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Som den var fremstillet ved Proven havde den en
temmelig væsentlig Fejl, idet den lader Afskumningen fra
Kastemaskinen falde ned paa Halmrysteren, som ikke formaar at ryste Haserne og medfølgende Kærner igennem
Tremmerne, men fører dem med sig.
Maskinen burde underkastes et grundigt Eftersyn for
at faa denne Fejl rettet; der er meget der taler for, at
den kan rettes uden store Vanskeligheder, og det, at den
gaar saa let og at hele Renseapparatet kan sættes til
enhver lille Tærskemaskine, vilde gøre den meget anvenlig til det mindre Brug. Er Fabrikanten villig til at fore
tage de nødvendige Ændringer, kan den godt blive under
kastet en fornyet Undersøgelse.
Alle Maskinerne tærskede fuldkomment rent og Kornet
var ubeskadiget.
Halmen var fuldstændig rent rystet, undtagen
ved Præstø-Maskinen, ligesom der heller ikke fandtes Korn i
Avnerne. Kornet var ved dem alle godt nok renset til Foderbrug.
Dette er nu de vundne Resultater af denne Prove, men
det er, som tidlige nævnt, kun ved en 11 ægning, livor
der tærskes ca. 3 Tdr. Korn i Timen. Det er med
en saadan Ilægning, at alt Arbejde ved Prøven er foretaget,
og Maskinerne ere næppe byggede til at præst ere
mere, naar alt Arbejde skal gores godt.
Skal en Maskine kun tærske, da gør det ikke saa
nøje, om Ilægningen bliver noget forceret, er det derimod
en Maskine, der tillige skal levere Kornet renset, da maa
Ilægningen selvfølgelig være afpasset efter, hvad de for
skellige Apparater kunne magte, og nu er det indlysende,
at naar der møder Maskiner frem af samme Slags, men
noget større, som angives at kunne tærske 4—5—6 Tdr.
pr. Time og gøre Arbejdet lige saa godt som ved Proven,
da er der kun dertil at svare: Det kan gerne være, men
det maa kun ikke siges at være bevist ved Prøven.
Ved denne er kun bevist, at Arbejdet kan udføres,
som nævnt, ved en begrænset Ilægning.
Naar Halmryster, Kastehjul, Kastemaskine og Kørner
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kan klare 3 Tdr. Korn i Timen, er det derfor ikke sikkert,
at de kunne klare 5—6 Tdr. i Timen, naar de leveres
noget større, og hvorledes Kraftforbruget saa stiller sig,
kan man heller ikke slutte sig til af Prøven.
Men en Tærskning og Rensning af 3 Tdr. Korn i
Timen maa ogsaa kaldes passende paa en almindelig
Bondegaard, og Fremkomsten af saadanne Maskiner maa
absolut anses for en Vinding for de mindre Landbrug.
Priserne for
Holbæk.................... 450
Hillerød.................... 450
Soro........................... 350
Præstø...................... 250

Tærskemaskinerne:
Kr., Hestegangen 250 Kr.
—
—
200—285 Kr.
—
—
185 Kr.
— for Halmrysteren uden
Tærskemaskine.

Kral'tforbrnget:
Tomgang
Pd.

2-rd. Byg
Pd.

Rug
Pd.

Præstø

86

210

204

Hillerød

133

320

280

Maskinen

Holbæk

150

Sorø

218

langsom Kørning
275

230

hurtig Kørning
340

345

410

Cylinder alene.......................................................
Cylinder og Blæser...............................................
Cylinder, Blæser og Elevator...........................
Alle Apparater med langsomKørning..............
Alle Apparater med hurtig Kørning.................
12*

75 Pund.
95 —
110 —
120 —
150 —.

O v e rs ig t
over

d e v e d A rb e jd s p ro v e rn e s id e n

1892

p ræ m ie re d e

R e d s k a b e r o g - M a sk in e r.

S v in g p lo v e .

1895. Sølvmedalje.
C . T li. R o m

1895. do.

« A l b io n

G a le M a n u f a c tu r in g - C o .

H 2»,

ved

& C o ., K b h v n .

< S S 1 2 > , N o r w e g ia n P lo w

C o . v e d O l e S ø r e n s e n & C o .,

K o ld in g .

1895. Broncemedalje.

« E li » , R o c k I s l a n d P l o w C o . v e d B r ø d r e n e

B e n d ix , K b h v n .

1895.

do.

« O r ig in a l N r. 2 » ,

e g e t F a b r ik a t.

Jaco b sen ,

F ra u g d e

p r. M a rs le v .
D o b b e ltp lo v e .

1896.

Sølvmedalje.

N o rw e g ia n P lo w

« N o r w e g ia n » ,

C o.

v e d O le

S ø r e n s e n & C o ., K o l d i n g .

1897. do. « Z a n g e » , T h . F l ø t h e r , v e d N . N i s s e n , K b h v n .
1898. do. « Z F X » , R u d . S a c k , v e d O l e S ø r e n s e n & C o ., K o l d i n g .
1899. Broncemedalje. « A B J » , A . L e h n i g k , v e d P . B a h n s e n , K b h v n .
1900. do. « N r . 4 » , C . B e e r m a n n , v e d B r d r . B e n d i x , K b h v n .
1901. do. « Z C D 3 » , H . F . E c k e r t , v e d H . C . P e t e r s e n & C o .,
K bhvn.

1902.

do.

« Z F L R S » , E d w . S c h w a r t z , v e d O l e S ø r e n s e n & C o .,

K o ld in g .
U n iv e rs a lp lo v e

1893. Broncemedalje.

som

«D 8SN »,

R a jo lp lo v e .

R ud. Sack,

ved

O le S ø re n s e n

& C o ., K o l d i n g .
G ø d n in g sm ø lle r.

1896. Broncemedalje.

< W e b e r » , C . W e b e r & C o ., Å r t e r n , v e d A x e l

M a lm f q v i s t, K b h v n .
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G ø d n in g s s p r e d e m a s k in e r.

18

1M 5.

1890.

Sølvmedalje II. Kl.

« S c h ie r >, A V . S ie d e r s le b e n & C o ., B e n ib u r g , v e d B rd r . B e n d ix , K b h v n .

do.

« S c h ie r» ,

P o m m e r s c h e E is e n g ie s s e r e i,

S tra ls u n d ,

ved

O le S ø r e n s e n & C o ., K o ld in g .
R a d s a a m a s k in e r .

1896.

1897.

Sølvmedalje I. Kl.

« S a x o n ia ^ , W . S ie d e rs le b e n & C o ., B e rn 
b u r g , v e d B rd r . B e n d ix , K b h v n .

do. TI. Kl.

« B e r o lin a » ,

H . F . E c k e rt,

B e rlin ,

ved A xel

M a lm q v is t, K b h v n .

1896.

Broncemedalje. « H a lle n s is » , F . Z im m e rm a n n & C o ., H a lle ,
v e d H . C . P e te r s e n & C o ., K b h v n .
R o e s a a m a s k in e r f o r e e n R æ k k e .

1897.

1898.

Sølvmedalje II. Kl. E g e t F a b r ik a t, P . N ie ls e n , H ille rø d .
Broncemedalje. < B .h R u d . S a c k , v e d O le S ø r e n s e n & C o .,
K o ld in g .
R o e s a a m a s k in e r f o r to R æ k k e r.

1 8 9 (>

. Broncemedalje. « K e js e re n » , A k ts k . B u c h tru p K a n d e r s , v e d
H . T li. B u c h tr u p , R a n d e rs .
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. do. « H a lle n s is » , F . Z im m e rm a n n & C o ., H a lle , v e d H . C .
P e te rs e n & C o ., K b h v n .

K a r to f fe llæ g g e m a s k in e r .
1901.

Sølvmedalje II. Kl. A s p in w a ll M f g . C o ., T h re e R iv e r s , M ic h ,
v e d O le S ø re n s e n & C o ., K o ld in g .

1892.

Guldmedalje.

S e lv a f læ g g e n d e M e je m a s k in e r .
« H a rv e s te r » , J o h n s to n ,

v e d O le S ø r e n s e n &

C o ., K o ld in g .

1893.

Sølvmedalje I. Kl.

C o n tin e n ta l» , J o h n s to n , v e d O le S ø r e n 

s e n & C o ., K o ld in g .

1 8 1 )2

.

do. do.

'L ig h t R e a p e r» ,

W a lte r A . W o o d , v e d W . L a n g 

r e u te r, K b h v n .

1 8 1 )2 .

Sølvmedalje II. Kl.

« N r. 8 » , O s b o rn e , v e d H . C . P e te rs e n

& C o ., K b h v n .
1896.

do. do.
do. do.

1892.

300 Kr.

1895.

« H a rv e s t Q u e e n » , v e d H . C . P e te rs e n & C o ., K b h v n .
« D a is s y » , M c . C o rm ic k , v e d B rd r . B e n d ix , K b h v n .
S e lv b in d e n d e M e je m a s k in e r .

S in g le A p ro n » , W a lte r A . W o o d , v e d A V . L a n g 

r e u te r, K b h v n .
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1892. 300 Kr. <Nr. 11», Osborne, ved H. C. Petersen & Co., Kbhvn.
1892. 200 Kr. «Johnston», ved Ole Sørensen & Co., Kolding.
1892. 200 Kr. «Harris«, ved N. Nissen, Axelhus, Kbhvn.

1894.
1895.

1894.
181)4

1897.

1894.
1894.
1894.
1894.

Staalkværne.
Sølvmedalje II. Kl. «Rapid Nr. 2», ved H. C. Petersen &
Co., Kbhvn.
do. do. «Albion Nr. 2», ved Brdr. Bendix, Kbhvn.
Valsestole.
Sølvmedalje. Fricks Efterfølgere, Aarhus.
. Broncemedalje. «Universal», Aktieselskabet Kofoed & Hau
ber g, Kbhvn.
Oliekagebrydere.
Sølvmedalje II. Kl. Til Hestekraft, J. Jørgensen, Hjallese,
Odense.
Broncemedalje. Til Haandkraft, J. Jørgensen, Hjallese,
Odense.
do. Til Haandkraft, P. Nielsen, Hillerød.
do. Til Haandkraft, Rasmussen & Mikkelsen, Assens.
do. Til Dainpkraft, M. Mortensen, Bolbro, Odense.

Redskabsprøverne i vore Nabolande.

1

en Bog som denne kan det maaske være paa sin
Plads, som Slutning, kort at skitsere, hvorledes Redskabs
prøverne i vore Nabolande Sverrig, Norge og Tyskland
ere ordnede.
Om Redskabsprøverne i Sverrig har Forstander Emil
Jorgensen skrevet en Artikel i Tidsskr. f. Landok.
1899 S. 464, hvoraf her skal anføres.
Siden 1860 har der i Sverrig vel fundet sammenlig
nende Prøver med Landbrugsredskaber Sted nu og da,
dels paa Foranledning af en eller anden Landboforening,
dels i Forbindelse med en eller anden Landbrugsudstilling,
saaledes i 1860, 1874 og 1883, samt paa Ultuna i Aarene
1874—80, men de synes ikke at have vakt nogen synder
lig Opmærksomhed. Først da de knyttedes til de store
almindelige Landbrugsmøder (Landmandsforsamlingerne)
vaktes Interessen for Sagen, og man fik Øje for slige
sammenlignende Redskabsprøvers store Betydning i for
skellige Retninger. Saadanne større Redskabsprøver finde
først Sted ved det 16. aim. Landbrugsmøde i Stockholm
1886 og de efterfølgende Landmandsforsamlinger i Gøte
borg 1891 og i Malmø 1896.
Til Prøverne i Gøteborg og Malmo bevilgedes af
Statsmidler 10,000 Kr. til hver Prove, en ret anselig
Sum, men naar man ser det store omfattende Program
for disse Prøver, indser man, at saa omfattende Arbejder
maatte koste mange Penge. I Malmo prøvedes saaledes:
Saamaskiner og Gødningsspredere, Maskiner og Redskaber
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for Rodfrugtkultur, Plove, Harver og Tromler, Indretning
for Tilberedning af Pressefoder, endvidere Separatorer og
Centrifuger, Sm^rtilberedningsmaskiner, Pasteuriseringsog Køleapparater, Kærner, Smøræltemaskiner, Transport
spande, Mælkeprovere, Smør- og Ostefarve, Lobe og Ren
kulturer.
Man indsaa snart, at saadanne grundige, sammen
lignende Eedskabsprøver ikke alene havde Betydning for
Landmændene som vejledende i Valget af Maskiner, men
ogsaa kunde være til stor Gavn for Kedskabsfabrikanterne
ved at paavise Konstruktionsfejl og andre Svagheder ved
deres Redskaber, og i et Land som Sverrig, hvor den
indenlandske Produktion paa saa mange Maader støttes,
og hvor den hjemlige Fabrikation af Landbrugsredskaber
har taget saa stort Opsving i de senere Aar, er det rime
ligt, at man har tillagt det sidste en maaske nok saa
væsentlig Betydning som det første.
Karakteristisk er det i alt Fald, at Ideen til at soge
at faa indrettet faste Anstalter for Prove af Landbrugsredskaber og -maskiner, da Prøverne ved Landmandsfor
samlingerne, med en saa lang mellemliggende Aarrække,
ikke var tilfredsstillende, først udgik fra Redskabsfabri
kanterne. I 1892 afholdtes et talrigt besøgt Mode af
Sverrigs betydeligere Redskabsfabrikanter for at forhandle
om dette Sporgsmaal, og Resultatet af Forhandlingen blev,
at man indgik til Regeringen med en Henstilling om at
oprette saadanne Anstalter.
Sagen blev forelagt i «Kungl. Landtbrugsakademien»
den 25. April 1892, som nedsatte et særligt Udvalg for at
undersøge og afgive Betænkning i Sagen.
1 den afgivne Betænkning anbefaledes og motiveredes
Indretning af 2 saadanne Prøveanstalter ved Landbrugsinstituterne i Ultuna og Alnarp, og der paapegedes nær
mere Fordelene ved, at Anstalterne henlagdes til de 2
Instituter, ligesom Valg af Bestyrelse, og at Lærerne i
Kedskabslære ved Instituterne skulde være selvskrevne
Forstandere og Ledere af Prøverne. Omkostningerne til
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hver Prøveanstalts Udrustning med Instrumenter etc.
ansloges til 6000 Kr. og til den aarlige Drift 4200 Kr.,
hvoraf 3000 Kr. til Lønninger og 1200 Kr. til Vedlige
holdelse af Instrumenter, Indkøb af Bøger og Tidsskrifter,
Aarsberetninger o. s. v. Øvrige Udgifter menes dækkede
ved at opkræve en vis Afgift for hver Maskine eller Red
skab, der proves. Afgiften beregnes i Forhold til Ma
skinens Salgspris.
Forslaget, som helt og holdent tiltraadtes af Land
brugsakademiet, tilstilledes nu «Kungl. Majst. Landtbruksstyrelse», der, efter at have indhentet «Hushållningssellskapen»s Erklæring om Sagen, anbefaledes Sagen forelagt
i Rigsdagen 1895.
«HushåUningssellskapen« medgav Forslaget sin bedste
Anbefaling med den Tilføjelse, at der kun burde ansættes
én Forsøgsleder for begge Prøvestationerne, og som, for
helt og fuldt at kunne offre sig for Sagen, burde lønnes
med 4000 Kr. aarlig, men Landbrugsstyrelsen ansaa det
imidlertid for klogest foreløbig at nøjes med én Prøve
anstalt og da vælge at knytte den til Landbrugsinstitutet
i Ultuna; og nedsatte iovrigt de forlangte Summer ret
betydeligt.
Trods dette blev Forslaget nægtet i Rigsdagen. «1ste
Kammer» afslog det med den Motivering, at da det vilde
blive Redskabsfabrikanterne, der vilde komme til åt drage
den største Gavn af Pro vestation erne, var det ogsaa rime
ligt, at disse ved højere Afgifter for Prøvning af deres
Redskaber underholdt Prøvestationen. [ «2det Kammer»
afvistes Forslaget uden Diskussion.
Et særskilt Andragende fra Bestyrelsen for Alnarp
Landbrugsinstitut om 5000 Kr. som Halvdelen af Omkost
ningerne ved Indretning af en Prøvestation ved Alnarp
og indtil videre 2500 Kr. aarlig til Stationens Drift, og
som var varmt anbefalet af skaanske Landboforeninger,
nod heller ikke Fremme, og Sagen syntes dermed at være
skrinlagt for en Tid.
Spørgsmålet fik imidlertid Aaret efter en lige saa

186

uventet som udmærket Løsning ved en storartet Donation
paa 100,000 Kr., som Aktieselskabet «Seperator» i Stock
holm overgav til Landbrugsstyrelsen for at anvendes til
Indretning og Drift af 2 Prøveanstalter for Landbrugs
redskaber og -Maskiner. 1 Gavebrevet hedder det:
«I Anledning af, at vi i disse Dage have solgt den
100,000 af vore Seperatorer, ønsker Aktieselskabet at
fæstne Mindet om denne i vor Virksomhed saa betyd
ningsfulde Begivenhed. Da Aktieselskabets bedste -Ønsker
er at gavne vort Fædreland, og da det indenfor ledende
Landbrugskredse har været et længe næret Ønske at faa
oprettet 2 Prøveanstalter for Redskaber og Maskiner for
Landbruget og dets Binæringer ved Landbrugsinstituterne
i Ultuna og Alnarp, liar Aktieselskabet herved Æren at
tilstille Dem 100,000 Kr. at administrere paa den Maade,
at 10,000 Kr. om Aaret anvendes til Indretning og Drift
af Prøveanstalter for Landbrugsredskaber og -maskiner
ved de ovennævnte 2 Instituter, og hvorved Prøveanstal
ternes Fremtid er betrygget for et Tidsrum af mindst
10 Aar.
Sluttelig anmoder Aktieselskabet om at maatte knytte
det Vilkaar til Gaven, at Kungl. Landtbruksstyrelse for
binder sig til for Fremtiden, og mindst i Lobet af 10 Aar,
at lade de Redskaber og Maskiner, som konkurrerer om
Præmie paa de aim. svenske Landbrugsmoder, underkaste
en grundig Prøve ved en af de nævnte Prøveanstalter, og at
Resultaterne af disse Prøver skulle lægges til Grund for
Prisbelønningen».
Et saavel indenfor de ledende Landbrugskredse som
Redskabsfabrikanter længe næret Ønske kunde nu reali
seres, og da dertil en for Redskabsprøverne stærkt inter
esseret Mand skænkede 10,000 Kr. og «Malmö läns hushållningssellskap» 5000 Kr. til Opførelse af særskilte
Bygninger for Prøverne paa Alnarp, saa man sig i Stand
til at føre denne for Landet saa betydningsfulde Sag'ud i
Livet paa en saa praktisk og betryggende Maade som vel
muligt.
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Gavebrevet er datteret 7. August 1896, og 30. April
1897 fik det udarbejdede Reglement for Prøvestationerne
kongl. Stadfæstelse. Af Reglementet skal her anføres:
Begge Anstalterne sorterer under én Bestyrelse og
staa under Kungl. Landtbruksstyrelsens Kontrol, men
arbejde iøvrigt selvstændigt hver for sig. Prøverne med
Mejerimaskiner, -redskaber og -præparater skulle fortrins
vis finde Sted paa Alnarp. Prøverne udføres af en fast
Prøvekommission, én ved hver Anstalt, og som bestaar af
Forstanderen ved Institutet, Læreren i Redskabslære og
Forvalteren for de til Instituterne knyttede Landbrug
eller Læreren i Mejerilære samt en Tekniker og en Land
mand eller Mejerist. De to sidste udnævnes af Land
brugsstyrelsen for 3 Aar ad Gangen. Kommissionen har
dog Ret til, om nødvendigt, at tilkalde en eller flere
Specialteknikere.
Prøverne ordnes paa 3 Maader:
1. Sammenlignende Arbejdsprever af en bestemt Gruppe
Kedskaber, efter forudgaaende offentlig Indbydelse.
For at forebygge at faa særlige for Prøverne til
virkede Itedskaber har Kommissionen Ret til af
Anmelderens Lager eller hos en af hans Agenter at
udtage et Eksemplar af samme Slags som anmeldt.
(Dette har sin store Betydning, da man ved Prø
verne ikke alene undersøger Redskabernes Arbejdsværdi, men tillige underkaster Materialet en indgaaende
Undersøgelse, en Styrke- og Sejghedsprøve ved den
tekniske Hojskoles Materialprøveanstalt i Stockholm.)
2. Prøver af enkelte Redskaber eller Maskiner, forlangt
af vedkommende Fabrikant eller A^ent. For en
saadan Prøve erlægges en forud bestemt Afgift,
ca. 15—5°/o af Salgsværdien.
3. Kommissionen indkøber i Handelen forekommende
Redskaber eller Maskiner for dermed at anstille dels
enkeltvise, dels sammenlignende Prøver.
Præmiering finder ikke Sted ved nogen af disse
Prøver, men kort efter en Prøve offentliggøres en Beret-
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ning, hvori Dommerne til Slut fremhæver de enkelte Bed
skabers Arbejdsevne, Fordele og Mangler.
Ved Ultuna har man ikke haft Brug for særlige
Bygninger for Prøvernes Skyld, men paa A In arp har
man for de fornævnte 15000 Kr. bygget et lille, smukt
og praktisk indrettet Forsøgsmejeri samt en stor Red
skabshal, 45 Al. lang og 18 AL bred, hvori mange sta
tionære Prøver kunne foretages. Den ene Ende af denne
Bygning er indrettet som Forelæsningssal med Plads for
Modeller og enkelte Maskindele til Forelæsningsbrug. Begge
Anstalter ere rigeligt forsynede med forskellige Kraftmaalere
og andre Instrumenter til Brug ved Prøverne.
De til de nævnte 2 Landbrugsinstituter hørende Jord
brug ere paa ca. 1000 Tdr. Ld. til hvert.
Ved de svenske Prøver ville enkeltvise Prøver med
enkelte Redskaber rimeligvis træde mere og mere i For
grunden, eftersom Kedskabsfabrikanterne efter en større
sammenlignende Konkurrenceprøve ret hurtigt søger at af
hjælpe de under Proven ved deres Redskaber fundne
Mangler eller fremkomme med Forbedringer, der trænge
til at afprøves, ligesom de forøgede Krav paa mekaniske
Hjælpemidler paa alle Omraader indenfor Landbruget lok
ker adskillige Maskiner frem, men maaske ikke i saa stort
et Antal, at der kan anstiUes egentlige Konkurrenceprøver
med dem gruppevis.
For at give Publikum Lejlighed til til enhver Tid at
anstille Sammenligninger mellem de bedreRedskaber indenfor
de prøvede Grupper, er det Hensigten med Tiden at ar
rangere permanente Udstillinger ved Prøvestationerne af
de Redskaber og Maskiner, der under Prøverne have vist
sig som de bedste. Da saadanne permanente Udstillinger
i hoj Grad ere i Redskabsfabrikanternes Favor, paaregner
man Fabrikanternes Interesse for Sagen og Bistand til
dens Realisering.
Naar en større Serie Prover ere tilendebragte offent
liggøres Resultaterne i Beretninger, der komme i Bog
handelen , ligesom der tilsendes Landbrugspressen korte
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Meddelelser derom. I de 4 Aar 1898—1901 er der ud
kommet 6 Bind saadanne Beretninger.

Om Redskabsprøverne i Norge har Hr. Overingenieur
E. Jonassen, Kristiania, Medlem af Prøvekommissionen,
velvilligt meddelt følgende:
F«r 1877 har der i Norge kun lejlighedsvis været af
holdt mindre Redskabsprover, i Reglen i Forbindelse med
de lokale Dyrskuer. Prøverne have hovedsagelig omfattet
Prøver med Plove, og der har været afholdt enkelte
Præmiepløjninger.
Prøverne bleve foretagne af de for Lejligheden ud
nævnte Dommere, og Resultaterne offentliggjordes paa for
skellig Vis, uden at noget dog blev samlet og trykt til
gængeligt for Almenheden i sin Helhed.
Eftersom Arbejdslønningen for Landmanden steg og
samtidig Landbrugsmaskinerne udvikledes, steg Behovet
og Anvendelsen af Maskiner i Landbrugets Tjeneste meget
rask, særlig i Halvfjerdserne.
Bestyrelsen for det 6. almindelige Landbrugsmode i
Kristiania imødekom da et i Landbrugskredse almindeligt
næret Ønske ved at foranstalte en større Prove med de
mere betydningsfulde Redskaber og Maskiner i Forbindelse
med dette Møde. Her blev saaledes prøvet: Saamaskiner,
Slaa- og Mejemaskiner, Kovendere, Hesteriver, Tærske
maskiner med tilhørende Kraftmaskiner og Torvetilberedningsmaskiner.
Detailberetning om disse Prøver blev dog ikke udarbejdet.
Senere har der altid været afholdt Redskabs- og Maskinprover i Forbindelse med de almindelige Landbrugs
moder, men da disse kun afholdtes hvert 5. Aar, føltes
snart Trangen til hyppigere Prøver, og der blev saaledes
lejlighedsvis foretaget nogle Redskabsprøver ved Udstil
lingerne i Skien 1891 og i Hamar 1894.
Disse Prøver havde dog ingen officiel Karakter.
I 1892 blev der saa til Landbrugsdirektøren indgivet
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Forslag om en Bevilling paa 1500 Kr. til Afholdelse af
aarlige Redskabs- og Maskinprover.
Forslaget blev af Landbrugsdirektøren optaget paa
Budgettet 1893—94, men det kgl. Departement anbefalede
ikke Bevillingen og nægtede ogsaa sin Medvirken det føl
gende Aar. Stortinget bevilligede derimod 1895 800 Kr.
til Anskaffelse af Maaleinstrumenter, men intet til selve
Prøverne.
Det følgende.Aar blev der af «Det kgl. Selskab for
Norges Vel» nedsat en Komité til at virke for Sagen og
fremkomme med Forslag til Ordning af aarlige Kedskabsog Maskinprøver, som et Led af SelskabetsVirks o m h e d.
Komiteen afgav sin Betænkning i Marts 1897 og
samme Aar blev de første Prøver (med Selvbindere og
Kartoffeloptagere) afholdte.
Der afholdes saavel sammenlignende Prøver med Red
skaber og Maskiner gruppevis, som enkeltvise Prøver med
nye eller forbedrede Redskaber, Maskiner og Maskindele.
Ved Anmeldelsen af Maskiner til Prove erlægges et
Prøvegebyr, der for hver enkelt Prøve forud bestemmes af
Selskabets Direktion efter Forslag af Dommerkomitéen
(Provegebyret har t. Eks. været 5 Kr. for 1 Plov, 10 Kr.
for en Kartoffeloptager, 20 Kr. for en Slaamaskine og 40
Kr. for en Selvbinder og en Kværn til Dampkraft).
Dommerkomitéen udnævnes af Selskabets Direktion,
og Medlemmerne faa Rejseudgifter refunderet efter Regning
og 10 Kr. i Dagpenge. Sekretærens Lon bestemmes for
et Aar ad Gangen.
Siden 1900 har der ikke været afholdt nogen Prøve,
da Selskabet har optaget Spørgsmålet om en Reorgani
sation af Sagen til Behandling.

I Tyskland samler Hovedinteressen sig om de .Red
skabs- og Maskinprover, det store tyske Landbrugsselskab
-'Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft» lader afholde ved
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sine aarlige «Wanderausstellungen» o: almindelige Land
mandsforsamlinger med Dyrskue og- Udstilling.
Selskabet er stiftet 1885 og holdt sit første Landbrugsmøde («Wanderversammlung») i Dresden 1886. Ved
dets første Mode afholdtes ingen Udstilling eller Maskinprove, disse begynde først ved det 2. Landbrugsmode i
Frankfurt a. M. Aaret efter, 1887, og fortsætter nu hvert
Aar i forskellige Byer hele Tyskland over afvekslende 2
Udstillinger i Nordtyskland (en i Landene ost for Elben
og en vest for Elben) og en Udstilling i Sydtyskland. Det
sidst afholdte Møde med Udstilling i Mannheim 1902 var
saaledes den 17. «Wanderversammlung» og den 16. «Wan
derausstellung».
De af det tyske Landbrugsselskab afholdte Redskabs
prøver ere nøje knyttede til, og egentlig et Led af de
store Redskabs- og Maskinudstillinger, der atter er et be
tydningsfuldt Led af Vandreudstillingen, saa det vil, da
det ogsaa paa anden Maade kan have sin Interesse, være
rigtigst kort at skitsere Ordningen af disse Redskabsud
stillinger.
Ti] at ordne Redskabsudstillingerne og de forskellige
Prøver har Selskabet nedsat et permanent Maskinudvalg,
bestaaende af 8 Medlemmer og 3 Suppleanter samt, i de
senere Aar, en fastlønnet Sekretær. Udvalget holder 3 or
dinære Aloder om Aaret, Juni, Oktober og Februar, hvor
Planerne for Udstilling og Prøver lægges, og Dommere
vælges for de forskellige Prøver. Kun Sekretæren er lønnet,
Udvalgsmedlemmer og Dommere faa Rejseudgifter refun
deret og 15 Mark i Dagpenge.
Redskabsudstillingen ordnes i følgende 4 Afdelinger:
1. Det aim. R e ds kab s m ar ked.
2. Udstilling af de Redskaber og Maskiner, der i
Udstillingsaaret ere eller ville blive prøvede.
3. Gruppeudstilling af en eller flere Grupper Red
skaber og Maskiner, og
4. Specialudstilling («Sonderausstellung») o: Sam-
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menstilling af specielle Redskaber og Maskiner for
en bestemt Gren indenfor Landbruget.
1. Paa Redskabsmarkedet faar hver Udstiller sin
bestemte Standplads, og de kunne der udstille, hvad de vilde
indenfor den givne Ramme, at der kun maa udstilles Red
skaber for Landbruget.
I Pladsleje betales ca. 5 -Ore pr. Kvadratfod (50 Pf.
pr. Kvadratmeter) under aaben Himmel og 15—20 Ore
pr. Kvadratfod under Tag. For Vægplads 50 Ore pr. Kva
dratfod. Udstillere, der ikke ere Medlemmer af Selskabet,
erlægge 20 Mark i Anmeldelsesgebyr. Anmeldelser, der
indkomme efter at Fristen er udløben, men som Pladsen
tillader at modtage, betale dobbelt Pladsleje. For Red
skaber og Maskiner, der ankommer til Udstillingspladsen
efter at de efter Planen skulle være opstillede og færdige,
(om Middagen, Dagen før Udstillingens Aabning) maa der
betales ekstra 20 Mark pr. Læs. Paa Redskabsmarkedet
finder ingen Bedømmelse eller Præmiering Sted.
2. Prøverne ere dels Hovedprover, ø: aim.
Konkurrenceprøver med Præmieuddeling for en enkelt eller
flere Grupper Redskaber og Maskiner, og dels foreløbige
Prøver («Vorprüfung neuer Geräte») o: Undersøgelser over
hvilke nye Redskaber eller nye Forbedringer, der i
Aarets Løb ere fremkomne.
Hovedprøverne. Hvert Aar bliver der udskrevet
en Prove med en eller flere Grupper af Redskaber og Ma
skiner. Med disse Maskiner bliver der saa afholdt en indgaaende sammenlignende Arbejdsprove før eller efter Ud
stillingen, eftersom Forholdene for Prøverne passe bedst.
Enten Prøverne finde Sted før eller efter Udstillingen, er
det en udtrykkelig Betingelse, at de paagældende Red
skaber skulle fremstilles paa samme Aars Udstilling, hvor
de da bliver fremstillede i en særlig Gruppe.
For at sikre sig, at de til Prøverne anmeldte Redskaber
ogsaa mode baade til Prøverne og paa Udstillingen, op
kræver Selskabet et Depositum, lig med Halvdelen af Red-
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som «Sejerspræmie», foruden Pengepræmien, skulde tildeles
det bedste Spirituslokomobil).
Selskabet afholder alle Udgifterne til Maskinproverne
af sin egen Kasse, det faar overhovedet ingen Statstilskud
til sin Virksomhed, kun under Udstillingerne modtager
det fra Byen, hvori Udstillingen holdes og fra anden Side,
fri Udstillingsplads og større Summer til Uddeling som
Præmier i bestemt angivne Retninger. Men her maa
straks tilføjes, at Selskabet er meget stort, tæller nu i
1902 over 13000 Medlemmer, og da Medlemsbidraget er
20 Mark om Aaret, har Selskabet saaledes over (u Million
Mark aarlig at arbejde med.
Beretningerne om Hovedprøver offentliggøres i den af
Selskabet aarlig udgivne «Jahrbuch».
De foreløbige Prøver. For at faa et Overblik over
hvad der af nye Redskaber og Forbedringer er fremkommet
i Aarets Lob, foranstaltes i en særlig Gruppe en Udstilling
af saadanne Nyheder. Betingelsen for at kunne udstille
i denne Gruppe er, at Redskabet skal være patenteret
(eller anmeldt Patent) indenfor de sidste 24 Maaneder for
Udstillingen, eller, hvor der ikke søges Patent, have været
i Brug for første Gang indenfor de sidste 12 Maaneder.
For at forebygge Misbrug, maa Udstillere ved An
meldelsen erlægge et Depositum af 20 Mark som fortabes,
hvis Dommeren ikke ville anerkende Redskabet eller For
bedringen for n y.
Der betales 50 Øre pr. Kvadratfod i Pladsleje, og
Redskaberne skulle være opstillede paa Udstillingspladsen
3 Dage før Udstillingens Aabning. I disse Dage foregaar
Bedømmelsen, som gaar ud paa dels at konstatere om
Redskabet er nyt, dels om det er noget der er værd at
lægge særlig Mærke til («beachtenswert»). De Redskaber,
der kunne proves paa Pladsen, underkastes en saadan,
medens saadanne Redskaber, som vanskelig kunne proves
der, men som Dommerne mene, der kunde være Anledning
til nærmere at undersøge, faar Betegnelsen «zur Arbeits
prüfung zurückgestellt» o: disse Redskaber blive senere
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(inden et Aars Forløb) underkastede en særlig Arbejdsprove under dertil egnede Forhold og bedomte efter Ud
faldet af denne Prøve.
Dommerne kunne efter disse Prøver uddele Sølvme
dalje, Broncemedalje og Diplom som «neu und beachtens
wert», men disse Medaljer regnes ikke som Præmier lig
dem, der gives ved Hovedprøverne, de betragtes kun som
Anerkendelse for den nye Opfindelse, og Udstilleren maa
skriftlig forpligte sig til i sine Reklamer altid bestemt at
angive paa hvilken Maade han har faaet Medaljen, og
hvilket Aar han har faaet den. Misbrug medfører en
større Pengebøde eller Udelukkelse fra Udstillingerne til
Bøden bliver betalt.
Ved disse foreløbige Pro ver maa Udstilleren afholde
alle Udgifter undtagen Dommernes Rejser og Diæter, som
afholdes af Selskabet.
Denne Udstillingsgruppe frembyder ofte mange inter
essante Ting og er mange Gange forholdsvis stor. I
Mannheim 1902 omfattede den saaledes 74 Numre, hvoraf
2 fik Broncemedalje og 14 Diplom som «neu und beach
tenswert», medens 9 bleve stillede tilbage til senere Ar
bejd spr øve.
Gruppeudstillingen. Siden 1892 har Selskabet
ladet indrette en særlig Udstilling af en bestemt Gruppe
af Redskaber. Hensigten hermed er at give besøgende
Landmænd en bekvem Oversigt over, hvad der i Øjeblikket
er fremme indenfor denne Gruppe og lette Sammenlig
ninger mellem de enkelte Bedskabers Bygning, Konstruk
tion, Pris etc.
Udstilleren betaler ikke Pladsleje i denne Afdeling,
men han er forpligtet til at udstille i denne Afdeling,
hvis han overhovedet vil udstille Redskaber indenfor den
paagældende Gruppe. Vil han tillige udstille Redskabet
paa sin egen Standplads, maa han indsende det i 2 Eks
emplarer.
Specialudstillingen er en Sammenstilling af alle
Redskaber og Maskiner, der finde Anvendelse indenfor en
13*
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bestemt Gren af Landbruget, t. Eks. Redskaber for An
vendelse af Elektricitet i Landbruget, Redskaber for Bræn
deri, Bryggeri, fuldstændig Mejerianlæg o. lign.
Hvad der hvert Aar .ønskes udstillet i denne Afdeling
foreslaas af Selskabet, men da en saadan Udstilling be
tragtes som en særlig god Reklame for Udstilleren, maa
han afholde alle Udgifter og betale Pladsleje efter højeste
Sats.
For disse specielle Afdelinger (Hovedprøven, Ny
hederne, Gruppeudstillingen og Specialudstillingen) bliver
der under Udstillingen udgivet et særligt Katalog, en saakaldet «Sonderverzeichnis» som indeholder en detajleret
Beskrivelse med Afbildninger, af alle de Redskaber og
Maskiner, der er anmeldt til Hovedprøven og de foreløbige
Prøver samt en Liste over Redskaberne i Gruppeudstil
lingen og Specialudstillingen.

De Redskabs- og Maskinprøver, det tyske Landbrugs
selskab saaledes hvert Aar foretage, ere, som tidligere
nævnt, udelukkende større sammenlignende Arbejdsprover og Enkeltprøver med saadanne Redskaber, Dom
merne under de foreløbige Prøver have fundet Anledning
til nærmere at prove.
Flere Steder i Tyskland findes imidlertid knyttet til
de større Landbrugsinstituter saakaldte M as k i n pro v estationer, hvortil enhver Fabrikant, der ønsker en Ma
skine prøvet, kan indsende den og mod en vis forud be
stemt Betaling faa den prøvet og faa en Udtalelse om
Provens Forlob.
Saadanne Maskinprøvestationer findes t. Eks. i Halle
a. S., Leipzig, Hohenheim, Bonn, Münster, Kappelen, Weihenstephan 0. ft. S.
Prøverne blive foretagne dels i Institutets Prøve
lokaler og dels paa større Landejendomme i Institutets
Nærhed, og af en Prøvekommission paa 5—7 Medlemmer,
der vælges af Institutets Direktion for 3 Aar ad Gangen.
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I denne Kommission er som Regel Institutets Direktor
selvskreven og vedvarende Formand, og Læreren i. Red
skabslære Kommissionens lønnede Sekretær og egentlige
Leder af Prøverne. Sekretærens faste Lon er som Regel
4—600 Mark aarlig, som i de fleste Tilfælde faas som
Statstilskud, samt et vist Honorar for hver Maskine, der
anmeldes til Prøverne, gerne 30 Mark. Kommissionsmed
lemmer faa Rejseudgifter refunderet og 12 Mark i Dag
diæter.
Til Bestridelse af Omkostningerne ved Stationens Drift
maa Indsenderen af en Maskine, der ønskes prøvet, er
lægge et Provegebyr efter en bestemt Takst, 2—10 % af
Maskinens Værdi, samt afholde alle Udgifter ved Maski
nens Transport til og fra Provestedet og i enkelte Til
fælde tillige til Prøvemateriale, Folkekraft og Heste.
Foruden af Fabrikanter og Opfindere kan Maskiner
ogsaa indsendes til Prøve af Landmænd og Landbofor
eninger, ligesom Kommissionen selv kan foranstalte Prøver
afholdte, baade sammenlignende med en hel Gruppe af
Redskaber og enkeltvise Prøver. Det er dog yderst sjæl
dent, at Prøvestationen bliver benyttet af andre end Fa
brikanter og Opfindere, og til større Prøver, foranstaltede
af Kommissionen selv, er der sjælden Midler.
Om hver Prove afgiver Sekretæren en detajleret Be
retning, der offentliggøres i de stedlige Landbrugsblade,
men kun sjældent udgives disse Beretninger som Særtryk
i Boghandelen, saa det er meget vanskeligt for de fleste
Stationers Vedkommende at faa samlet Beretningerne og
derigennem faa et Helhedsindtryk af Stationens Virk
somhed.
Falder en Prove af en Maskine uheldigt ud for denne,
kan Indsenderen af Maskinen forlange, at Beretningen ikke
offentliggøres. Denne Bestemmelse er maaske nødvendig
af Hensyn til Fabrikanten eller Opfinderen, men derved
taber Prøverne unægtelig i Betydning for det store Publi
kum, for Landmændene.
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1 Maskine, hvis Værdi er fra

1 til 100 AI k.
101 - 300 301 - 600 —
—
601 - 900 —
—
901 -1500
—
—
1501 -3000 —
3001 -6000 —
desuden maa Indsendere af Maskiner betale
riale, Arbejdsløn og Hestekraft under Prøven.

30 Mk.
= 60 —
= 90 = 120 = 180 = 240 = 300 —
Prøvemate

I. Fremmede Plove

II. Danske Plove med lang Muldfjæl

III. Danske Plove med kort stejl Muldfjæl

Nr. 10 F. Nordsjælland.
Nr. 22. Rud. Sack.
Nr. 8. I).

Nr. 18.

Albion H

Nr. 11.

Plov fra Kjøbenhavns Omegn.
Nr. 9. B. M.

Nr. 20.

Sydsjælland.

«Norwegian».

Nr. 12. Sk.

Nr. 19.

Kjøbenhavns Oinegn.

«Eli».

Nr. 3. W. F.

Nr. 21.

Vestsjælland.

Thy-Mors.

«Frangde» (hjemmelavet amerikansk Plov).

Nr. 6. F. A. estl. Jylland. (Hjemmelavet amerikansk Plov.)

Nr. 7. B. E.

Sydvestlige Jylland.

Nr. 15. P. K. Loll.-Falster.

