Diskussion
i det kgl. danske Landhusholdningsselskab i Anledning af det foran
refererede Foredrag.

Præ sid en ten (Kammerherre S ehested): Naar den ledende
Præsident nu, efter at vore Forhandlinger er sluttede, skal
rette en Tak til Foredragsholderen, medfører de særegne Forhold, under hvilke Foredraget i Aften har været holdt, at
denne Tak rækker noget videre end til selve det fra Formens
som fra Indholdets Side i lige Grad udmærkede Foredrag, og
at der gives denne Tak en noget mere omfattende Adresse
end til Foredragsholderens Person alene.
Foredraget er jo nemlig det sidste, afsluttende Skridt i
det kongelige danske Landhusholdningsselskabs Hvede- og
Maltbygudvalgs mer end 20aarige Virksomhed, der har baaret
rige Frugter for det danske Landbrug, og som har været og
er til megen Ære for Udvalget og derigennem for vort gamle
Selskab.
Præsidiet kan derfor ikke lade ubenyttet den foreliggende
Lejlighed til at bringe Udvalget 'Selskabets varme Tak og
Paaskønnelse for den sjældne Udholdenhed, hvormed Udvalget
gennem en Femtedel af et Aarhundrede har forfulgt sit Maal,
og for den overlegne Dygtighed, hvormed de Udvalget stillede
vanskelige Opgaver er blevne løste. Paa Landbrugets Vegne
skal der derhos her fra Selskabet lyde en Tak til Udvalget
for den betydningsfulde Fremgang i Produktionsvilkaarene for
Hvede og Byg" som skyldes Udvalgets Virksomhed, ikke
mindst gennem Udvalgets sjældne Evne til at sætte sig i
direkte Rapport til Landmændene og vinde deres interesserede
Medvirkning ved Forsøgsarbejdet paa de faste Forsøgsgaarde
og under dets Forgrening herfra ud i vide Kredse.
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Takken rettes til alle de Mænd, som i Aarenes Løb har
været Medlemmer af Udvalget, til Udvalget i dets Helhed,
idet det ikke er vor Sag at udrede, hvorledes de forskellige
Kræfter inden for Udvalget har virket sammen for at ftembringe det store Arbejdsresultat, for hvilket Udvalgets Forsøgsleder, Landstingsmand, Forpagter Sonne i Aften har gjort
Rede. Men særlig tør Præsidiet dog henvende sln Tak til
Hs. Excellense Lensgreve Danneskjold - Samsøe, Udvalgets
Formand gennem det hele Tidsrum. Deres Excellenses varme
Interesse for det kongelige danske Landhusholdningsselskab,
der ofte og paa mange Maader har givet sig Udslag, bevægede
Dem til vedblivende at lede Udvalgets Arbejder, efter at De
var, traadt tilbage som Selskabets Præsident, hvorved der
sikredes Udvalget den Kontinuitet i Arbejdet, uden hvilken en
Forsøgsvirksomhed af denne Art ikke lader sig gennemføre
med et Arbejdsresultat af blivende Betydning.
Det er bekendt, at Deres Excellense har omfattet Sagen
med levende Interesse, og at det har været Dem en Tilfredsstillelse at arbejde for dens Fremme. Naar Arbejdet nu er
lykkelig tilendebragt efter PI!men, vil det derfor være naturligt, at Selskabets Tak former sig som en Lykønskning til
U d valget og Deres Excellense.
'
Lensgreve Danneskjold-Samsøe: Det være mig tilladt
at takke den højtærede Præsident for hans Udtalelser, og dernæst være det mig tilladt paa Ud valgets Vegne end yderligere
at rette en Tak til det kongelige danske Landhusholdningsselskab og dets Præsidium for den Tillid, det har vist Udvalget
gennem de mange Aar, det har arbejdet, en Tillid, som Udvalget har sat overordentlig megen Pris paa, den Tillid nemlig - og det lægger jeg særlig Vægt paa - at det saa at
sige fuldstændig har overladt til Udvalget, hvorledes det vilde
ordne sit Arbejde. Naar man lægger sin Arbejdsplan, har det
nemlig stor Betydning, at man har Tmadelse til at fremme
Arbejdet paa det Grundlag, man ønsker; en saadan Tilladelse
har Præsidiet indrømmet, og derfor skylder vi det en varm Tak.
Naar imidlertid den højtærede Præsident adresserede Takken
for det Arb-ejde, Udvalget har udført, til mig og i det hele
taget til Udvalget, saa tror jeg, at jeg er i fuldstændig Overensstemmelse med mine Kolleger i Udvalget, naar jeg sigør,
at Takken egentlig maa rettes til Forpagter Sonne. Det er
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ham, der har været den ledende, været Aanden i hele Arbejdet, og lige saa vist som jeg haaber, at de Resultater, som
Udvalget har naaet under den Virksomhed, det har udfoldet,
maa' vise sig at have nogen Betydning, lige saa vist er det, at
naar man nu paa anden Maade optager og fortsætter Forsøgene, saa vil dog Christian Sounes Navn stedse være knyttet
til Forsøgene og de Resultater, der naas. J eg maa altsaa som
bemærket bede Takken adresseret til Hr. Sonne.
Præsidenten: Præsidiet slutter sig hjertelig gerne til
denne Tak til Hr. Sonne, og jeg maa maaske tillige udtale
det Haab, at Hr. Sonne, efterhaanden som Statens Planteavlsudvalg fører Forsøgene videre frem ad den anviste Vej, vil
yde os sin værdifulde Bistand - i hvilken Henseende Forpagter S o n n e, med erkendtlig Tak for de til ham rettede
anerkendende Udtalelser, gav beredvilligt Tilsagn.

