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Rentukammer 1928 – B14/9, örk 11 
 
P:M: 
Iblandt vore Tiders Opfindelser sÿnes den Rumfordske Suppe at være en af de vigtigste og 
almeen<n>ÿttigste, da man ved den erholder en sund, velsmagende og fóderig Spise, hvor 
med den trællende Classe af Mennesker omtrent, for 2 sk. daglig kan ernære sig. 
     Igientagne og i det Store anstellede Forsóg i München, Hamborg og London have beviist 
denne Opfindelses Værd; Ogsaa her i Seelland have adskillige giorte Forsóg bekræftet dens 
Vigtighed, denne Spise sÿnes især at være bestemt for de nordiske Egne, hvor Climatet giór 
Nÿdelsen af fleere og varme Næringsmidler nódvendig. 
     Imidlertid da denne Suppes bestanddeele især ere Vegitabeleer, som deels ey i fornóden 
Mængde, deels meget vandskeligen trives og voxe i Island og Finmarken deres Forsendelse 
over Sóen tillige er forbunden med Besværlighed, baade fordi de udfordre et betÿdeligt Rum, 
og meget hastigen ere underkastede Forraadnelse, som turde maaskee, naar brugen af den 
Rumfordske Suppe blev indfórt i hine nordlige Provindser, Mangelen af Vegetabileerne 
erstattes ved andre Midler, som ved Suppens Tillavning kunde bruges med ligesom god 
Virkning. 
     Et Selskab har i dette Aar under Firma Lavæts og Röhr1 nedsat sig i Ottensen og tilbereder 
af de fleeste Slags Hav<e>urter Meel, hvorved saavel disse Urters volumina i Forhold til 
deres nærende Kræfter anseelig blive formindrede, som ogsaa deres bestanddeele satte i en 
saadan Tilstand, at de kan holde sig, og ligesom andre Meelsorter forsendes vidt omkring. 
     Adskillige i denne Sommer i Nærheden af Staden anstillede Forsóg have tilfulde beviist, 
at dette Meel er Ligesaa brugbart til den Rumfordske Suppe som det Vegitabile, hvoraf det er 
giort, og et af det meest brugelige huusholdnings Urter 1 pund Kartoffel Meel indeholder 
Ligesom megen nærende Kraft som 10 pund Kartoffler og 1 pund Ertemeel, Ligesaa megen 
som 2 pund Erter. 
     Da nu 1 pund af det fórste Slags Meel ikkuns koster 16 sk., og 1 pund af sidste Slags 10 
sk., og er altsaa kun meget lidet dÿrere end en lige nærende Qvantitet af selve Vegitabeleerne, 
efter den Priis, som de sælges for her i Siælland, saa vel den, ved hielp af dette Meel, 
tillavede Suppe, omendskiónt vel ikke for 2 sk. Portionen, saa dog for lidet meere, og i 
Sammenligning med andre Nærings Midler, kunde erholdes for en ÿderst ringe Priis. 
     Hans Majestæts Nordlige Provindser som ere anfortroede det kongl. Rentekammers 
Omsorg, beforde sig fornemmelig i den Stilling, at de oftere end de sÿdlige Egne lide Mangel 
paa sunde og passende Næringsmidler, Collegium holder det derfor for sin Pligt at gióre 
Velbemeldte Kammer opmærksomt paa denne Opfindelse, og om dette maatte behage 
Samme at lade anstille Forsóg dermed i bemeldte Provindser, saa tilbÿde vi os at tilstille det 
en udfórlig Underretning om Behandlings Maaden som ogsaa Próve af de anbefalede 
Meelsorter. 
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1 Þetta mætti einnig lesa sem: Röler. 
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