
Om de samvirkende sjællandske Landboforeningers 
Bygudstilling og om Bygdyrkningsforsøgene i Aaret 

1896. 

Foredrag holdt ved de sjællandske Landboforeningers Delegeretmøde, 
27. Novbr. 1896, af Forsøgsleder Chr. Sonne. 

Som sædvanlig have jo de samvirkende sjællandske Land
boforeninger ved en Udstilling af Bygprøver af dette Aars 
Høst muliggjort Tilvejebringelsen af et begrundet Skøn over 
Kvalitetsniveauet for vort Lands Bygavl i afvigte Aar. 

Og skulde man paa Grundlag af denne Aarsrevu fælde en 
Dom over· den gennemgaaende Kvalitet af vor Maltbygproduk
tion af sidste Høst, vil der næppe fejles synderligt ved at 
betegne denne som en god Middelkvalitet. 

I Henhold til den foreliggende Klassifikation af de udstillede 
Bygprøver synes ganske vist vor Maltbygavl iaar at fortjene 
en endnu bedre Hovedkarakter end den nys angivne. Ved Be
dømmelsen klassificeredes nemlig de udstillede Prøver saaledes: 

1. Klasse 14 Prøver (heraf 9 Prøver Goldthorpebyg - 4 Chevalierbyg og 
1 Erh. Fredel'iksens Krysningsbyg) 

2. 19 (heraf 12 Goldthorpebyg-, 2 Chevalierbyg- og 2 Pren~ 
ticebygprøver) 

3. 21 (heraf 7 Goldthorpebyg-, 3 Chevalierbyg- og 7 Pren
ticebygprøver) 

4. 8 
O. 2 
O. 1 

Da sædvanlig kun ganske faa af de udstillede Prøver naa 
op i 1. Klasse, er der altsaa iaar bleven henført et usædvanlig 
stort Antal Prøver til denne Bedømmelsesklasse, der omfatter 
"extrafint Maltbyg". Denne Omstændighed kunde følgelig tyde 
paa, at vor Bygkvalitet iaar staar usædvanlig højt. Som udtal~ 
ved tidligere tilsvarende ,Lejligheder tør imidlertid de fra den 
a;Imindelige Bygudstilling foreliggende Bedømmelsesresultater 
kun med behørig Skønsomhed anlægges som Maalestok for vor 
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Bygavls gennemgaaende Kvalitet. Thi i samme Grad, som det 
er vort Lands priviligerede Maltbygegne, der have leveret det 
væsentligste Kontingent til Maltbygudstillingen, og i samme 
Grad som de udstillede Prøver omfatte netop de Bygsorter, 
der erfaringsmæssigt vides at levere den fineste Kvalitet - i 
samme Grad kommer Udstillingens Bedømmelsesresultater til 
at afgive et flatteret Billede af vor Bygavl i sin Helhed. 

Og atter iaar er det vore bedste Maltbygegne, som have 
ydet Hovedbidraget til Udstilllingen, og atter iaar har den 
Omstændighed bidraget til det ovennævnte smukke Bedømmelses
resultat, at der findes ikke mindre end 31 Goldthorpeprøver 
blandt de 64 Bygprøver, hvis Extraktion er angivet i Ud
stillingskataloget. 

Som en særlig Afdeling sideordnet med de samvirkende 
Landboforeningers almindelige Bygudstilling havde Landhus
holdningsselskabets Maltbygudvalg iaar som sædvanlig 
udstillet til Bedømmelse de ved dets Dyrkningsforsøg i afvigte 
Sommer indvundne Bygprøver. Og det er mig kært atter iaar 
at kunne benytte denne gunstige Lejlighed til at forelægge 
Hovedresultaterne af de paagældende Forsøg. Som Grundlag 
for en saadan Redegørelse tillader jeg mig at henvise til de 
foreliggende tabellariske Oversigter. 

A.fd. I (se foran Pag. 4-7) viser Korn- og Halm
udbytte, Points ved Bedømmelsen og Hollandsk 
V ægt af de paa Udvalgets 5 faste Forsøgsstationer dyrkede 
26 torad. Bygprøver. Yderligere var paa de 5 nævnte faste 
Stationer udsaaet 6 Sorter 6radet Byg til 3 forskellige Tids
punkter (se foran Pag. 8-9). Med Hensyn til det 6rd. Byg 
skal het blot bemærkes, at de 3 Prøver af dansk Herkomst -
Erh. Frederiksens 6rd. Byg, Tystofte 6rd. Byg og6rd. 
K æ m p e b y g - særlig ved tidlig Udsæd ha ve vist sig baade 
med Hensyn til kvantitativt og kvalitativt Udbytte at staa 
fuldt paa Højde med de 3 sammenlignede Sorter af udenlandsk 
Herkomst. 

Første lodrette Talkolonne i Skemaet Pag. 6 viser det 
gennemsnitlige Kornudbytte af samtlige 26 2rd. Bygsorter, af 
hvilke hver enkelt har været udsaaet paa ialt 20 Forsøgs
parceller. Som sædvanlig staar Prenticebygget højest. 
Dette gælder for alle 3 Prenticestammers Vedkommende, af 
hvilke den danske Stamme har givet lidt højere Kornudbytte 
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end de 2 andre, medens paa den anden Side Svaløf-Stammen 
staar lidt foran de 2 andre med Hensyn til Kvaliteten. Som 
de næste i Rækken i Henseende til Kornudbytte følge de 2 
Lerchenborgstammer og Steensgaards bygget. Naar fraregnes 
Imperialbygget, som særlig har lidt under Aarets Tørke, samt 
enkelte andre Prøver (Diamantbyg, 2 Prøver Golden melon og 
Kejserbyg) staa de resterende 12 Prøver iøvrig hinanden meget 
nær, idet Forskellen mellem det højeste og laveste Kornudbytte 
af disse 14 Prøver kun andrager 149 Pd. - En bekendt 
engelsk Sædekornsopdrætter, Wrinch, hvis Bygstammer paa 
de engelske Bygudstillinger pleje at indtage en fremskudt 
Plads paa Præmielisten, er i de her omhandlede Forsøg repræ
senteret ved 4 Bygstammer, hvis Kvalitet ogsaa her er falden 
meget hæderligt ud. Blandt samtlige sammenlignede Prøver 
tilfalder dog Prisen for Kvaliteten som sædvanlig Goldthorpe
bygget. 

Der er ved de tvende forudgaaende Delegeretmøder ydet 
Goldthorpebygget en indgaaende Omtale. Som ]'ølge heraf er 
der ved denne Lejlighed næppe Anledning til at komme nærmere 
tilbage til denne Bygsorts særlige, mere eller mindre gode, 
Egenskaber. Kun kunde jeg i saa Henseende ønske at anføre, 
at jeg iaar i min Bedrift med godt Resultat mejede denne 
Bygsort et Par Dage tidligere end normalt og inden Straaet 
endnu havde vist Tilbøjelighed til at bøje om under Akset. 
Ethvert Axspild, udover hvad der maa anses for uundgaaeligt 
ved Høst af alm. 2rd. Byg, blev herved undgaaet; og den lysere 
Farve, som Bygget faar ved saaledes at mejes lidt før Fuld
modenhedsstadiet, synes jo for Tiden netop at være søgt - i 
hvert Fald for det engelske Markeds Vedkommende. J eg agter 
derfor vedblivende at meje min Goldthorpeavl paa samme 
Modenhedsstadium som iaar, og tror at turde anbefale denne 
Taktik til de Bygproducenter, som vedblivende maatte finde 
Anledning til at dyrke denne Bygsort. - Overfor de Tærsk
ningsva:ilskeligheder, som Goldthorpebygget hævdes at frembyde, 
kan det mulig være paa sin Plads at anføre, at jeg iaar med 
6 Hestes Damptærskeværk udtærskede min Avl af dette Byg 
- 2381 Cntr. - paa 101/ 4 Dag, hvilket altsaa giver et dagligt 
gennemsnitligt Tærskeudbytte af 233 Cntr. 

Det vil af Skema Afd. I ses, at Goldthorpebygget har 
'været udsaaet med 4 forskellige Saamængder, nemlig med hen-
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holdsvis 150-175-200 og 225 Pd. pr. Td. Ld. Som det frem., 
gaar a~ Tabellens Tal har i det her omhandlede tørre 
Aar en rigelig Saamængde givet det største Udbytte, og saa
ledes at den tykkere Saamængde endog lader Goldthorpebygget 
følge nærmest efter Prenticestammerne med Hensyn til Korli.; 
udbytte. Regelmæssige i tilfredsstillende Grad ere de paa ... 
gældende Gennemsnitstal for Udbyttet ved den forskellige Saa:
mængde imidlertid ikke. Thi det er givet, at ved en Kornsort1 
der fordrer tyk Saaning, bør Springene opefter i Udbyttet være 
størst mellem de Saamængdesatser, der ligge længst fjernede 
fra den Saamængde, der giver Maximumsudbyttet. I dette Til-:
fælde burde derfor Stigningen i Udbyttet være størst fra Saa':' 
mængderne 150-175 Pd., medens den som det vil ses e:r; 
ubetinget størst fra 175-'200 Pd. Denne Uregelmæssighed 
skyldes alene Resultatet fra den ene af Forsøgsgaardene, 
hvor den mindste Saamængde i Modsætning til Resultatet fra. 
de andre Forsøgsgaarde har givet kendelig større Udbytte end 
Saamængden 175·Pd. Hvor fristende det end i og for sig kunde 
være. at tro paa Muligheden af, at de 2 nævnte Tal ved. en Fejl
tagelse af en eller anden Art vare byttede om (hvorved der 
vilde fremkomme en meget smuk Talrække for Gennemsnits.:. 
udbyttet ved henholdsvis 160-175-200 og 225 Pd. Saamængde, 
nemlig resp. 2494-2696-2830 og 2840 Pd. Korn pr, 'I'd. Ld.) 
el' det dog efter foretagen Undersøgelse funden korrekt at 
acceptere de paagældende Tal, som de her staa anført. Og. der 
gøres følgelig kun en Dyd af Nødvendigheden ved at lægge 
Kortene aabent paa Bordet og ved, som sket er, at lade de 
tvende omhandlede. Tal indgaa i d~t samlede Talmateriale. 

Tab. I viser 6 Aars Gennemsnitsresultat afsammenlignellde 
Dyrkning af7 Bygsorter. Det vil ses, at med Hensyn til Ud ... 
bytte staar Prenticebyg højest og derefter Steensgaardsbyg~ 
Golden melon Byg staar kendelig lavere end de øvrige Sorter, 
medens disse - Hallettsbyg, Chevalierbyg, Lerchenborgbyg og 
Goldthorpebyg - staa omtrent ens. Med Hensyn til }{valiteteI). 
distancerer Goldthorpebygget ubetinget alle de øvrige S otter. 

Tab. TI gør Rede for Hovedresultaterne af et sammen,:" 
lignende Forsøg i 119 Jordbrug med Prentice-, Goldthorpe~ og 
Forsøgsstedernes eget Byg. Det gennemsnitlige Kornudbytte 
er jvfr. Tabellen. henholdsvis 2651-2367 og 2489 Pd. pr. Td. Ld~ 
Følgelig er Udbyttet pr. Td. Ld. af Prenticebyg 284 Pd.og afdet 



Tab, L Gennemsnitsresultat af 6 Aars Dyrkningsforsøg paa Mal tbygud valgets 
5 faste Forsøgsstationer. 

Gennemsnit 
af de 6 Aar 1896 1895 1894 1893 1892 1891 

Bygsort ~<d ~<d ~<d ~<d ~<d Q<d e;S ~...:I '" ~...:I $ ~...:I '" ~...:I '" 1-<...:1 '" ... ...:1 

'" '" o +> o +> .... o +' o +> o ..., 
~<d .8 ~<d ~ ~<d .S ~<d = ~r6 = ~r6 = ~r6 = '0 .... 'o 'o '0 ,8 c ,8 .8 o ,8 o ,8 ,8 ,8 
'"C ~ '"C ~ '"C ..: ~ '"C ~ '"C ~ '"C ~ '"C ~ ~ ..: ~ ..: ~ ~ ..: ~ ..: ~ ,.; ~ ,.; Po< Po< Po< Po< Po< Po< Po< 

I 
Prenticebyg S068 11'7 3079 13"8 3179 11'4 3273 10'8 . 2288 10'8 3393 11'0 3193 12'4 

Steensgaardsbyg 2888 13'0 2809 15.6 2933 12'6 2901 11'4 2393 14'2 3254 11'6 3039 12'6 

Hallettsbyg, , , 2746 13'4 2643 14"8 

I 
2936 12'8 2881 12'6 2382 14'6 3116 12'0 2516 13'4 

Chevalier, Svalef . 2751. 12'7 2775 14'0 3013 13'0 2813 12'0 2383 14'6 2802 11'6 2717 lO'S 

Lerchenborgbyg 2749 12'6 2806 14'6 2898 12'2 2829 12'4 2257 13'4 3045 U'6 2657 11'6 

Golden melon Byg , .' 2594 12'9 2371 13'2 2884 12'8 2602 132 2139 15'6 3043 U'2 2528 11"4 

Goldthorpebyg , . , 2719 16'4 2626 lS'O 2886 15'2 2t:i42 15'0 2235 18'4 3146 15'8 2780 16'0 



Tab. II. Forsøg l 119 Avlsbrug med sammenlignende Dyrkning af Prenticebyg, 
Gold thorp e byg og det lokale Byg. 

Prenticebyg Goldthorpe byg Det lokale Byg 

Pr. Td. Ld. Kvalitet, Pr. Td. Ld. Kvalitet, Pr. Td. Ld.1 Kvalitet, 

Forsøgsstedernes Antal Pd. Points Pd. Points Pd. Points 

og Beliggenhed .~ I 
"" 

.., 
.:: S E 

<l) .. S S 
<l) <l) 

~ ~ E 
<l) <l) 

> '" > .~ .., > ..., .., .... Ol ~ 
Oli 

Ol .... Ol "" ~ 
,...., Ol "" .... ..... 

Ol o o o o t;;! o o t;;! Ol 
t:t:l i:Il ~ ~ ~ 

.... t:t:l i:Il ~ ~ > .... t:t:l i:Il ~ ~ > .... 
t:t:l ~ 

I I I 

50 jydske Forsøgssteder . 2274 3239 4'2 3'7 3'9 11'8 2130 3146 4.2 5'3 4'8 14'3 2152 3008 4'0 3'7 3'8 11'5 

40 sjællandske do . 2823 3493 4.8 4'8 4'9 l4'5 2360 3242 4'4 6'1 5'4 15'9 2648 2867 4'5 4'9 4'7 14'1 

11 fynske do .. 3144 3400 4'9 4'6 4'7 14'2 2905 3211 5'5 6'1 5'8 17'4 2959 3287 4'6 4'6 4'6 13'8 

9 lon.-falsterske do 2940 3314 5'4 4'6 4'8 l4'8 2547 3012 5'9 6'6 6'0 18'5 2632 2957 5'7 5'0 5'1 15'8 

9 do paa Slllaaøerne, " 3088 3592 5'4 4'7 5'0 15'1 2874 3212 5'3 6'5 5'9 17'7 2941 3445 5'3 4'9 5'1 15'3 

I alt 119 Forsøgssteder, Gen-

nemsnit" , " , 2651 3377 4'7 4"4 4'5 13'6 2367 3181 4'6 5"9 5'3 15'8 2489 3161 4'5 4"4 4"4 13"3 
I II I I 

Tallene for Kvaliteten hidrøre fra 109 Forsøgssteder - Tallene for Halllludbyttet fra 105 Forsøgssteder. 
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lokale Byg 122 Pd. højere end af Goldthorpebyg. I~jor vare de 
tilsvarende Gennemsnitstal fra 93 Forsøgssteder resp. 2694-2333 
og 2514 Pd. pr. Td. Ld., altsaa Prenticebygget 361 Pd. og det 
lokale Byg 181 Pd. højere Udbytte end Goldthorpebygget. 
Iaar er følgelig dette sidste i Sammenligning med ifjor rykket 
de 2 andre Sorter htlnholdsvis 77 og 59 Pd. nærmere, samtidig 
med at dets Kvalitet har bibeholdt det sædvanlige kendelige:. 
Forspring for' det andet Byg. 

Tab. III. Forsøg i 112 Husmandsbrug med sammen
lignende Dyrkning af Prenticebyg, Lerchenborgbyg 

og det lo kale Byg. 

Prenticebyg Lerchenborg byg Det lokale Byg 

Pr, Td. Pd. Pr, Td. Ld. Pr. Td. Ld. 
Forsøgsstedernes Antal Pd. Pd. Pd. 

og Beliggenhed 
S S E S .:: 

~ ~ ~ 
.... 

o o o 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

50 jydske Forsøgssteder 2152 3407 2052 3298 2107 3343 

23 sjællandske do. 2833 3964 2760 3800 2732 8842 
29 fynske do. ... 2926 4139 2813 3929 2756 3739 
4 lollandske do. 2890 3550 2660 3565 2465 2950 

6 do. paa Smaaøerne . 3418 5255 3162 4727 2995 4219 

laIt 112 Forsøgsstedel', 

Gennemsnit. . . 2587 3824 2476 3659 2464 3587 

Tab. III omhandler sammenlignende Forsøg i 112 Husmands
brug med Prenticebyg, Lerchenborgbyg og Forsøgsstedernes 
eget Byg. Atter her staar Prenticebyggets Gennemsnitsudbytte 
højest, medens det lokale Byg her staar lavest. Der er 
imidlertid snarest Anledning til at undre sig over, at det her 
foreliggende Hovedresultat tyder paa, at man gennemgaaende 
i Husmandsbrugene anvender Byg til Udsæd, der ikke i mere 
fremtrædende Grad distanceres i Konkurrencen med det af 
Maltbygudvalget leverede Prenticebyg. 

Sideordnet med de Bestræbelser, der stadig fortsættes for 
at støtte Produktionen her i Landet af god Malt .. re, er det 
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naturligt, at Opmærksomheden ogsaa er rettet paa at søge den 
bedst mulige Afsætning for denne Produktion. Maltbygudvalget 
har gentagende tidligere - og stedse med godt umiddelbart 
Resultat - præsenteret det danske Maltbyg paa udenlandske 
Udstillinger, og jeg kunde, forinden jeg slutter, ønske kortelig 
at omtale den ved Maltbygudvalgets Foranstaltning iværksatte. 
Fremstilling af dansk Maltbyg paa den nys i London afholdte 
Bygudstilling. . 

Den paagældende Fremstilling omfattede dels 10 Bygprøver, 
som konkurrerede enkeltvis, og dels udenfor Konkurrence en 
Kollektion, bestaaende af iaIt 50 Bygprøver. Fremstillingen 
var ledsaget af et Specialkatalog, hvori foruden Redegørelse 
for de udstillede Prøvers Dyrkningsvilkaar indeholdtes Meq
deleiser af almindelig Natur vedrørende vor Maltbygproduktion. 

Paa Bygudstillingen i London konkurrerer det europæiske 
Byg i 2 Klasser~ nemlig det engelske Byg for sig i en Klasse -
det øvrige europæiske Byg i en anden Klasse. Medens denne 
anden Klasse sædvanlig omfatter et betydeligt Antal Bygprøver, 
havde den gennemgaaende slette Kvalitet af Aarets Byghøst paa 
det europæiske Fastland foranlediget, at der til Konkurrence med 
de danske Bygprøver kun var fremmødt Saalebyg og Moldau
byg - en Prøve fra hvert Distrikt - men altsaa dog Byg fra 
de Egne, der ellers pleje at levere en højt ans.et og stærkt 
efterspurgt Maltvare. Disse Prøver bleve imidlertid bedømte 
som ringere end det danske Byg, der følgelig fik tildelt Ud· 
stillingens samtlige Præmier for det udenlandske europæiske 
Byg .. 

Fremhæves maa det imidlertid, at de nævnte Sejrsfrugter, 
som det fremgaar af det her meddelte, ikke vare synderlig 
vanskelige at plukke. Der er følgelig ingen Anledning til paa 
denne Konto at give den nationale Sejrsstolthed saa slappe 
Tøjler, som det Ritzautelegram, der først meldte Udfaldet af 
den paagældende Konkurrence, ved dets ordknappe Meddelelse 
om det opnaaede Hovedfacit i og for sig kunde berettige til. 

Men paa den anden Side er der formentlig ej heller An
ledning til at agte det Faktum helt ringe, at det er vort Lands 
Bygavl, som iaar har hjemført de Præmier, der aarlig paa 
Londonudstillingen udsættes for det europæiske Fastlands bedste 
Bygkvaliteter . 

• 



aB 
Bygpl'øverne i den engelske Udstillingsafdeling vare iaar 

af usædvanlig fremragende Kvalitet, og flere af de paagældende 
Prøver maa siges at tilfredsstllle selv de videstgaaende Fordringer. 
Det er særlig med Hensyn til Formen, at de engelske Prøver 
iaar vise sig vort Byg kendelig overlegne. Dette Forhold 
staar imidlertid i naturlig Forbindelse med den Kendsgerning, 
at de i den engelske Afdeling præmierede Prøver vare saaede 
meget tidlig ~ Flertallet i Februar og nogle endog i nævnte 
Maaneds første Del - hvorved de opnaa en betydelig længere 
V æxtperiode end det danske Byg. I den engelske·· Afdeling 
tilfaldt 1. Præmie - samt tillige TJ dstillingens Champibnpris -
en Prøve af Wrinch's Premierbyg, medens 2. Præmie tilfaldt 
en Prøve af Jarman's Golden Chevalierbyg. Naar man ser Byg
prøver som disse, fristes man uvikaarlig til at opstille·· det 
Spørgsmaal, om det ikke er gennem Dyrkning af Sorter som 
disse, at vort Lands Maltbygdyrkning skal ventes hævet. Der 
er da hertil at bemærke, at slige Forsøg ere hertillands gjorte 
mangfoldige Gange, og der haves behørig Erfaring for, hvor
ledes disse ville falde ud. Det tør nemlig med temmelig stor 
Sikkerhed udtales, at selv saa fint Byg som det her omtalte 
Præmiebyg vil efter 1. Aars Høst her i Landet komme til at 
ligne alt andet her i Landet dyrket Chevalierbyg. Hver Gang 
der i de senere Aar fra de engelske Bygudstillinger eller fra 
andre Sider er slaaet til Lyd for en eller anden ny Bygsort, 
der er mødt frem med fremragende Kvalitet, har Maltbygud
valget stedse sørget for snarest at faa disse inddragne under 
dets sammenlignende Dyrkningsforsøg. Det nysnævnte 1. Præmie
byg, Wrinchs Premierbyg, har saaledes i flere Aar været op
taget i Maltbygudvalgets Forsøgsrækker. 2. Præmiebygget, 
J arman's Golden Chevali~r, har først nu tiltrukket sig Opmærk
somhed. Dette Byg tages saa med i Forsøgene fra kommende 
Foraar, men ganske vist i sikker Forventning om, at denne 
Sort allerede ved første Aars. Høst vil have modtaget det 
Kvalitetsstempel, som Jordbund og Klima ubønhørlig - om 
end med nogen Nuance - sætter paa enhver selv nok saa for-
ædlet Bygsort. . 

Produktionen af fin Maltvare kræver i det Hele taget 
hertillands omsigtsfuld Udnyttelse af samtlige de Faktorer, der 
bidrage til at bøje Avlen i den ønskede Retning. Vi have i 
saa Henseende betydelige Vanskeligheder at overvInde. Og 
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det staar for mig, sam om den 0gelse af Kvælstofindholdet i 
vor Jordbund, der maa antages at have fundet Sted gennem 
vor øgede dyriske Produktion, repræsenterer en af Hoved
vanskelighederne i saa Henseende. Valget af den rette Byg
sort kan vel indenfor visse Grænser bidrage til den ønskede 
Eprbedring af Bygkvaliteten. Men denne Sortens Indflydelse 
tør ikke overvurderes. Og selv Goldthorpebygget, som synes 
at indtage en Særstilling med Hensyn til Forplantningen af 
dets særlige Kvalitetspræg , formaar kun under forholdsvis 
gunstige Dyrkningsvilkar delvis at neutralisere Vanskelighederne 
ved Fremstillingen af en fin Maltvare. Den sidste fuldkomne 
Kvalitetspolitur tør idet Hele taget kun ventes opnaaet i saa
danne Avlsbrug, hvor omsigtsfuld Iagttagelse af Forskrifterne 
for Maltbygproduktionen finder omfattende Støtte i fremtrædende 
gunstige naturlige Forhold. 

Nu som før er imidlertid blandt Maltbygproducenterne det 
Spørgsmaal stadig i høj Grad aktuelt: hvilken By~sort skulle 
vi dyrke? 

Det turde i Henhold til de i Aarenes Løb gjorte Erfaringer 
være betimeligt i denne Forbindelse at fraraade Praxis at ofre 
Penge paa i dyre Domme at foretage direkte Indforskrivning 
af udenlandsk Saabyg. Det maa for Praxis synes ulige be
kvemmere og naturligere at overlade til Maltbygudvalget at 
indforskrive og prøve de Bygsorter, der dukke op paa Ud
landets Saasædmarked. Og tillad mig i Tilslutning hertil at 
betone, at Udvalget stedse er taknemligt for Paavisillng af 
uden- eller indenlandske Bygstammer • hvis Dyrkningsværdi 
synes at fortjene nærmere Prøvelse. Er der da blandt disse 
nogle, der virkelig fortjene Udbredelse, ville de hurtig finde 
ud til Praxis. Der er for vore Maltbygproducenter i den store 
Almindelighed næppe - i hvert Fald for Tiden - Anledning 
til at søge udenfor de Sorter, til hvilke vort indenlandske Saa
sædmarked byder Adgang. 

Af Maltbygudvalgets Forsøgsresultater - der dog hvile 
paa en ret bred Forsøgsbasis - fremgaar, at i kvantitiv Hen
seende staar Prenticebyg Aar efter Aar som en uangribelig Nr. 1, 
medens paa den anden Side Goldthorpebygget Aar efter Aar 
bærer Prisen med Hensyn til Kvalitet. Man kunde derfor· 
fristes til at opstille den Betragtning, at hvis Prenticebygget 
kunde udvikles til med behørig Sikkerhed at præstere en 
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Kvalitet, der staar Maal med Kvaliteten af Goldthorpebygget 
- eller hvis sidstnævnte Byg kunde udvikles til at yde Af; ... 
grøder, der i kvantitativ Henseende kunde jævnføres med Pren
ticebygget , saa var dermed for vort Lands Vedkommende 
Maltbygspørgsmaalet løst paa tilfredsstillende Maade. Dette 
Maal ligger formentlig endnu et godt Stykke ude i Fremtiden. 
Men det kan dog anføres, at Arbejdet paa at tilvejebringe en 
særlig Stamme af kvalitetsforbedret Prenticebyg allerede er 
ført et godt Stykke fremad gennem et Udvalg og en Renavl 
foretaget af Statskonsulent K. H lins ens kyndige Haand. Og 
fra anden Side arbejdes der herhjemme paa at tilvejebringe en 
Afstamning af Goldthorpebygget, som sideordnet med Opret .. 
holdeIsen af denne Bygsorts kvalitative Fortrin har ndskilt de 
Dyrkningsmangler, der nomtvistelig endnu klæbe ved denne 
Sort. Ogsaa kan i Tilslutning hertil anføres, at Erh. Frederik .. 
sens Krysningsbyg i de sidste Aar er dukket op herhjemme 
og bleven prøvet med lovende Resultat. 

Maltbygget er jo i Virkeligheden den eneste af vore Sæd
produktioner, som aabner Producenten Udsigt til en virkelig 
Præmie for Tilvejebringelsen af en god Kvalitet. Denne Præmie 
kan vedblivende under gunstige Forhold hæves, thi der fore
ligger iaar ikke ganske faa Tilfælde, hvor man i de gode Egne 
har kunnet ombytte sin Maltbygproduktion med Foderkorn 
med en Avance af endog fra 11/2-2 Kr. pr. Centr. 

Det er derfor naturligt, at Maltbygspørgsmaalet vedblivende 
herhjemme staar paa Dagsordenen, og omfattes i Landet egent
lige Maltbygegne med en Interesse, der svarer til Spørgsmaalets 
vidtrækkende økonomiske Betydning. Kan hænde, at Maltbyg
spørgsmaalet ved Tidens vexlende Krav og ved Tidens vexlende 
Vilkaar for Maltbygprodnktionen hører til de Spørgsmaal, som 
det ingensinde vil lykkes at besvare fuldt ud udtømmende. 
Og kan hænde, at dette i Henhold hertil repræsenterer en Op
gave, hvis Forfølgelse endnu gennem en lang Periode vil 
kræve Arbejde og Bestræbelser i Slægt med de Former, under 
hvilke man .nu i en Række af Aar har arbejdet herhjemme 
for denne Sag. Men i saa Fald er der intet andet for end 
vedblivende at opretholde et saadant Arbejde, i Tillid til at 
den Sag, hvorfor der arbejdes, vedblivende fuldt nd er et 
Offer værd. 

3* 
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Og naar de samvirkende sjællandske Landboforeninger have 
Æren af ved Afholdelsen· af de aarlige Bygudstillfuger gennem 
en Aarrække at have været med at bære Sten til den Bygning 
af faglig Indsigt og Viden, som vor MaltbygavI ikke bør være 
foruden - saa kan jeg med Henblik paa Fremtiden kun udta!e 
det Haabog det Ønske, at de samv. sjæll. Landboforeninger -
uanset at Deltagelsen i de paagældende Bygudstillinger stundom 
synes at røbe manglende Interesse - dog ikke ville opgive 
Troen paa, at disse aarlige Bygudstillinger have en virkelig 
vejledende Mission at udføre i Maltbygavlens Tjeneste, og derfor 
vedblivende vil opretholde denne Foranstaltning som et fast 
Led i Fællesforeningens Virksomhed til Fremme af vort faglige 
Erhverv. 


