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Diskussion 

i det kg!. danske Landhusholdningsselskab i Anledning af ollistaaende 
. Foredrag. 

Overinspektør K o e f o e d: Af Forsøg, der ere anstillede 
paa Gamle Carlsberg med Maltning af Goldthorpe-Byg fra 
Knuthenborg, har det vist sig, at der mellem de Aargange af 
Bygget, som den ærede Foredragsholder har omtalt i sit Fore
drag, er en betydelig Kvalitetsforskel, idet Goldthorpe.,Sygget 
af Aargangen 1894 og 1896 er relativt kvælstoffattigt og stærkt 
extraktgivende, medens Goldthorpe-Bygget af Aargangen 1895 
er forholdsvis kvælstofholdig og svagt extraktgivende. 

Dette Resultat synes at stemme med de Tabeller, Hr. 
Lektor J ohannsenhar fremlagt, og Taleren vil derfor tillade 
sig at spørge Foredragsholderen, om Aargangens Betydning 
ikke har en saa stor Indflydelse ogsaa paa de af Hr. Lektoren 
gjorte Forsøg, ~lt Tabellernes Beviskraft derved svækkes. 

Lektor Johannsen havde ikke tilstrækkeligt omfattende 
Mat~riale til at belyse Aargangens Indflydelse paa Kornvægt 
og Kvælstof-Procent, men tvivlede ikke om, at Indflydelsen 
kunde være meget stor. Hvede-Udvalgets Forsøgsmateriale 
tyder herpaa. Talerens ~gne Undersøgelser var hvert Aar 
baserede paa Sammenligning indenfor selv samme For
s ø g s - A f g r ø d e, og det var vel i og for sig ikke sandsynligt, 
at Aargangens Indflydelse skulde fremkalde en saa dybt ind
gribende Forstyrrelse af Forskellighederne indenfor de enkelte 
Afgrøder, at dette kunde forklare Tabel VIII's stærke Afvigelse 
fra Tabel VII. Et absolut gyldigt Bevis for at U d valg af 
Undtagelserne fra Tabel VII har betinget ,.,Lovens" ringere 
Sikkerhed i Tabel VIII's Materiale, kunde naturligvis være 
ført ved samtidig at dyrke ikke-udvalgt Materiale og foretage 
lige saa mange Analyser heraf, som af det udvalgte - men 
dette havde været uoverkommeligt Den Tvivl, som Overinspek
tør Koefoed for saa vidt kunde have en vis Grund til paa For
haand at nære, vilde dog ~jernes ved en nærmere Betragtning 
af Materialet fra 1896, der jo ogsaa nedstammer fra Undt ag-
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elserne i 1894. Hvis Aargangens Indflydelse skulde have den 
af Hr. Koefoed formodede Virkning, maatte man nemlig vente, 
at 1896- og 19P4-Materialet forholdt sig omtrent ens, saaledes 
som de paa Carlsberg prøvede større Partier. Men dette var 
jo ikke THfældet. Tabel IX viste netop en meget stærk Vari
ation' og heri maatte man da vel se en Indflydelse af det 
fortsatte Udvalg af Undtagelser. Taleren omtalte - og illu
strerede med Kridt paa Tavlen - det i Foredraget ikke be
rørte Forhold, at der indenfor den enkelte Aargangs Forsøgs
Materiale fandtes visse "Familier", hos hvilke Kvælstofprocenten 
stiger stærkt med Kornvægten, andre, hvor Stigningen er langt 
ringere. Ogsaa dette tyder bestemt paa arvelige Momenters 
Betydning i denne Sag. 

Professor Westermann vilde med Hensyn til Korrelations
teorien, som Lektor Johannsen omtalte, bemærke, at den var 
rodfæstet mellem Landmændene og derfor vanskelig at udrydde; 
men det var vistnok ogsaa et stort Spørgsmaal, om Troen 
paa den ubetinget burde udryddes. Grunden til, at den har 
Tilhængere blandt Landmændene, er næppe, som Foredrags
holderen bemærkede, at de just ynde videnskabelige Udtryk, 
men snarere, at de gennem en lang Aarrækkes Erfaringer ers 
komne til at tro paa, at der eksisterer saadanne Forhold hos 
Landbrugets Kulturplanter. Taleren skal som et specielt Ex
empel anføre Forbindelsen mellem Sukkerbedeformernes Sukker
holdighed og deres Tilbøjelighed til at udvikle Roelegemet 
under Jordens Overflade, og, som et Exempel af mere omfat
tende Natur, den J!'orbindelse, der hos Kulturformer under 
samme Art meget almindelig kan iagttages mellem Voxetiden 
og Ydeevnen. 

I det hele taget ere disse Forhold saa indviklede og om
fattende, at der skal et meget stort Materiale til, for med 
Rette at kunne opstille Love eller forkaste Brugbarheden af 
visse ved Erfaring erhvervede Regler paa dette Omraade. Det 
er ikke Talerens Mening med denne Udtalelse, at han vil 
underskrive Professor Schindlers Anskuelser, men han har kun 
villet paapege, at man skal være forsigtig med i denne Sag at 
fælde en Dom, som prætenderer at være almengyldig. 

Lektor J o h an n s e n vilde aldeles ikke benægte, at der 
forelaa mange Erfaringer, der udformede sig til Anskuelser 
eller Regler af den Art, som Prof. Westermann havde nævnt. 
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Og det var ikke just Landmændene, men nærmest "mindre 
Aanderu blandt de teoretisk arbejdende, som lader sig blænde 
af videnskabeligt udseende Udtryksmaader, - om man vil af 
"imponerende Uforstaaelighed" - og som saadant maa meget 
af SchindlE'rs Korrelations-Uvæsen betegnes. At der er visse 
Lovmæssigheder til Stede paa vort Omraade, har Taleren jo 
netop stærkt fremhævet i Begyndelsen af Foredraget; men 
rigtignok med udtrykkelig :B~remhæven af den store Betydning, 
som Undtagels erne fra slige Regler maa have. Det er jo 
netop gennem Undtagelserne - i god Retning - fra det 
gennemsnitlig-lovmæssige, at Fremskridtet paa Forædlingsom
raadet naas. Man maa da vogte sig for at tro, at de omtalte 
Lovmæssigheders Rækkevidde er for stor - vi saa jo, hvor
ledes det gik med Squarehead-Hveden - og Darwin, som saa 
ofte citeres, havde ikke udtalt, at her var absolute Love, men 
kun "ofte" e11er "oftest" forekommende Sammentræf. Det var 
iøvrigt efter Talerens Mening nærmest dem, der vilde opstille 
Love, som maatte have Bevispligten; men denne turde blive 
overmaade svær at opfylde; netop i denne Henseende maa 
man bebrejde de paagældende Forfattere mest. I den udførlige 
Afhandling vilde Taleren iøvrigt komme nærmere ind paa disse 
Rpørgsmaal, end der her var Lejlighed til. 

Lektor, Dr. phil. R o stru p vilde kun berøre den sidste 
Del af Foredraget og vilde da hertil bemærke, at man maa 
bøje sig for Resultatet af Forsøgene, idet han ikke tvivlede 
om, at de vare anstillede med Nøjagtighed og Grundighed. 
Der synes imidlertid at være Tvivl til Stede, og Taleren mente 
derfor, at Forsøgene burde fortsættes. Det forundrede Taleren, 
at to hina:p.den saa nærstaaende Former som dem, der have 
frembragt Frederiksens Krysningsbyg, ikke skulde kunne 
frembringe avledygtigt Afkom, da Regelen jo er den, at de 
Former, som staa hinanden fjernest, give goldt Afkom, medens 
de Former, der staa nær hinanden, give· frugtbart Afkom. 
Taleren nævnede bl. a. ogsaa Mulatter som Exempel herpaa. 
Fordi dette altsaa ikke stemmer med, hvad man ellers mener 
om denne Sag, saa meget større Interesse vil det have, at 
Forsøgene fortsættes, eftersom man maaske kan faa en hidtil 
ukendt Regel frem. 

Lektor Johannsen vilde først bemærke, at den Regel, 
at nærstaaende Varieteters indbyrdes Frugtbarhed er stor, 
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langtfra altid slaar til; baade fra Plante- og Dyre-Riget kendes 
saadanne afvigende Tilfælde. Saaledes havde Dr. Bo'as gjort 
TalereR opmærksom paa, at visse geografiske Varieteter af 
Frøer vare indbyrdes lidet frugtbare, og Darwin meddeler, at 
det hævdes, at visse Krysnings-Racer af Kvægere mindre 
frugtbare, i alt Fald i visse Egne. B ail e y har iøvrigt fundet, 
at Krysnings-Produktet af to Arve- (Anagallis-) Varieteter 
var næsten goldt. Taleren frygtede for, at alle saadanne Regler 
og Love, som man var tilbøjelig t.il at opstille paa disse endnu 
saa dunkle Omraader, altfor let blive betragtede som urokkelige 
Dogmer, men denne "systematiske 4L Aandsretning, som Taleren 
var absolut Fjende af, indeholdt en stor Fare for den for
domsfrie Forskning. Undersøgelserne skulle selvfølgelig fort
sættes, Sagen var af Interesse i flere Henseender. løvrigt var 
her jo ikke Tale om en absolut Goldhed, men kun om en 
noget forringet Befrugtnings-Sikkerhed. Denne Fejl kan da 
under uheldige Kaar medføre betydelige Tab; og for saa vidt 
kunde "Arve-Goldheden" lignes ved manglende Vinter-Haard
før hed hos Hvede: begge Fejl turde ligge i Stammen, men 
ytre sig kun under ugunstige Forhold. 

Præsidenten vilde paa Selskabets Vegne bringe Lektor 
J ohannsen en Tak for det betydelige Arbejde. han havde ud
ført, og det derpaa byggede Foredrag, som var fulgt med stor 
Interesse af Forsamlingen, og samtidig dermed vilde han ud
tale Ønsket om, at Lektor Johannsen vilde fortsætte sine 
Undersøgelser, som sikkert vilde føre til Gavn for Landbruget. 


