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1.

I en livlig og interessant lille

Bog har Dr. Rønning for flere Aar

siden gjort Rede for fire fynske Bøn

dersønners Liv og Levnet, deres vi¬

denskabelige Arbejde og Betydning

for dansk Kultur=Udvikling. Til

denne Række af dygtige Mænd

Rasmus Nyerup, Rasmus Rask, N.

M. Petersen og Rasmus Nielsen

kunde uden Vanskelighed føjes endnu

andre gode Navne fra Fortid og Nu¬

tid saa dansk Videnskab maa siges

at være bleven baade rigeligt og vel

rekruterct fra den fynske Bondestand

Saa meget tydeligere som dette er¬

kerdes saa meget større Grund er

der til at mindes, at Videnskabens

Historie i Danmark regner med end¬
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nu en fynsk Bondesøn, hvis Navn

værdigt føjer sig til de fire ovenfor

nævnte. Det er Professor ordinarius

i Plantefysiologi ved Københavns

Universitet Rasmus Pedersen, født i

Marslev den 29. Maj 1840, død i

København den 2. Maj 1905

Rasmus Pedersen var Grundlæg¬

geren af Professoratet i Plantefysio¬

logi. Det skyldes frem for andre

ham at dette Fag opnaaede en selv¬

stændig Repræsentation som vedva¬

rende Lærcemne ved vort Universitet,

og det paa en Tid, da det kun ved

faa andre Universiteter havde op¬

naaet lignende Anerkendelse.

Plantefysiologien er Læren om

Platernes Livsytringer. Den omfat¬

ter Planterne kollektivt og indivi¬

duelt som levende, virkende Væsener

udstyrede med Evner Kræfter og Ej¬

endommeligheder omtrent som Dy¬

rene: den søger at udlede Lovene for

Planternes Liv ved at studere deres

Ernæring, Stofskifte Vækst og Be

vægelser deres Forhold til den om¬

givende Natux og til hverandre ind¬

byrdes, Methoden for dens Stu¬

dium maa i Følge Genstandenes
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Væsen være Iagttagelser og Ekspe¬

rimenter. Plantekulturens Theori

paa den ene Side og Fysikens, Ke

miens og Meteorologiens Grænse¬

Emner paa den anden, disse staar

nøje i Forbindelse med plantefysiolo¬

giske Forhold.

Den mageløse Udvikling, som ud¬

mærkede det praktiske Landbrug

Danmark efter Aarhundredets Midte,

maatte før eller senere kræve Plante¬

fvsiologien anerkendt som et selvstæn¬

digt Fag ved Universitetet. Der

maatte med Nødvendighed opstaa en

Virksomhed, hvorfra videnskabelige

Spørgsmaal kunde besvares og hvor

unge Botanikere kunde opdrages til

Sysselsættelse med de Sider af

Spørgsmaalene som kræver en rent

videnskabelig Behandling: Spørgs

maal om Planternes Ernæring, de¬

ies Forhold til Naturens Økonomt

i det hele, deres Variationsforhold

Krydsning af Arter og Former,

kort sagt: Laboratorie=Virksomheden.

Det blev Rasmus Pedersens For¬

i eneste at grundlægge Universitetets

Arbefde paa dette Felt.
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2.

Den som allerede i sine sidste Sko¬

leuar tager Universitetets Forelæs

ningskatalog i Haanden for at over

reze hvad han bør høre, er baade

vel og ilde stedt. Vel stedt, fordi

han selv er tilfreds, — ilde, fordi

E folens Krav forsømmes. Men naar

det hænder, dette med Lektionskata¬

licen, — ja, da kan der være sket

det, at et ungt Menneske, dybt gre¬

ben af Naturen og af store Menne¬

skers Skæbner i en Enfold som bog¬

stavelig er hellig, lover at tjene i Vi

denskabens høse Sal. Og da er det

vel, om han falder i gode Hændor.

thi et tidlig udviklet videnskabeligt

Gemyt kan være brydsomt at styrc.

Fornd kan man som Regel paa

vise en bestemt Udvikling. Et Barn,

opfødt i Nærheden af Skov og Hav

og talrige Bøger vil maaske havne

i en Skole, hvor der findes en Læ¬

rer som tænker udover Thriges Nav¬

nelister og Jul. Petersens mathema

tiske Gaadesamlinger og leoer natur¬

lige Anlæg ind paa en Bane, der

fra Strøms Botanik fører til Ro¬



strup og Lange, Flora Danica„ Schu¬

niccher, Rafn og Hornemann.

Og saa staar en skønne Dag denne

Elev med Lektionskatalogen i Haan¬

denl

Det var for tyve Aar siden. Tids¬

skrift for populære Fremstillinger af

Naturvidenskaben udkom ikke mere

Tredsernes og Halvfjersernes leven¬

de Syssel med naturhistoriske Emner

var afløst af andre Interesser Men

i Slutningen af Firserne mindedes

man dog paa en kraftig Maade om

de store naturvidenskabelige Bevæ¬

gelser ude i Verden, thi et af de Vær¬

ker som bedre end noget andet er

egnet til at vække Sans for Studier

af denne Art, saa netop da Lyset.

Det var Charles Darwins Liv og

Breve.

Det er endnu en Lyst at dvæle ved

de: Indtryk, denne Levnetsbog øvede

paa mig. Jeg var netop kommen

ti Ende med en mærkelig über¬

schwiglich, men alligevel idealt be¬

væget Skildring af Brødrene Hum¬

bi ldt — en Bog af Heribert Rau i

syv samfulde Dele, jeg havde mikro¬
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skoxeret og tegnet, dissekeret Blom¬

ster og Insekters Munddele, lært La¬

tin for at kunne tyde Beskrivelsen,
botaniseret i Nordsjælland, ja endog

til min egen Tilfredshed afgjort, at

Orchis alba i Lyngby Mose var en

god Art. Da gav jeg mig i Lag

med de tre Bind om Darwin. Sik¬

kert er der mange, som samtidig med

mig i ubunden Sympathi fulgte den¬

ne stilfærdige, ærlige Mand, der Aar

efter Aar gik omkring i sine Driv¬

huse “paa Down i det bakkede Kent“

og lagde Kendsgerning til Kendsger¬

ning som Sten paa Sten til Piller

i en lys og vid Hal. Vi undredes

over denne Jernflid denne sjældne

og utrættelige Vilje, der sattes ind

paa Undersøgelser som hang sammen

med Livsfænomenernes første Aar¬

sag; man forbausedes over de nye

Sider man lærte at kende hos denne

Forsker, og over de vidtrækkende Re¬

sultater, de faa Timers dagligt Ar¬

bejde kunde frembringe. Og saa

følte vi med ham i hans Kamp med

Sygdom og Misforstaaelser og hans

store Sejr som Menneske og Forsker.

Udviklingslæren har jeg aldrig
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kunnet tilegne mig — ikke en Gang

gennem Huxley. Men Sansen for

den store Kunst, Iagttagelser og For¬

søg at konstatere og kontrollere

Kendsgerninger i Naturen er ogsaa

mere værd end den ganske Evolu¬

tionstheori, der i Haeckels smagløse

Bearbejdelse er blevet en komplet

Dogmatik.

At læse 'Arternes Oprindelse“ og

Menneskets Afstamning“ er det

samme som at stifte Bekendtskab med

en enkelt Side af Darwins Arbejder.

Hans Bøger om Bevægelseskræfter

hos Planterne om, de insektædende

Planter, omSlyngplanter, om Regn¬

ormens Virksomhed ved Mulddan¬

nelsen i Jorden, om Orchideernes

Befrugtning og om forskelligtforme¬

de Blomster — alle disse Værker

indeholder en Fylde af Iagttagelser

og Forsøg, som blotlægger det sjæld¬

nesteForskersnille og den utrætteligste

Opmærksomhed overfor Livsytringer

i Naturen. Og disse Studier kan

sorfølges uden at bringes i Forbin¬

delse med Evolutionslæren.

fra Darwin gik Vejen efterhaan¬

den til de øvrige store Navne: J. D.
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Hooker, Huxlev, Owen, Sedgwick,

Spencer, Asa Gray, James Dana og

Alfr. Russell Wallace. De er alle dø.

de, deres Virksomhed verdenskendt,

og de flestes Biografier foreligger,

ligesom der endnu i 1903 udkom et

Efterslæt: More letters of Charles

Darwin, et Værk paa 1002 Siderl

1Id af dem alle staar Aabenbaringer

af ærværdigt og videnskabeligt Arbej¬

de efter sunde Principer: men hvor

sunde disse Principer er opdager

man først efter at have gennempløjet

de af deres Arbejder man har haft

Brug for og opdaget, hvor let det er

at skille deres Kendsgerninger fra

Theorierne og hvor dygtigt disse

Mænd i Egenskab af Forskere har set

og arbejdet.

Vejen til Darwin havde jeg selv

fundet. Og hin Lærer den eneste,

der var ’noge ved“ for de ungeMen¬

nesker i min Skole, der higede ud

over Skolens Rammer havde aabnet

mit Syn for den danske Natur1

Lyngby Mose. Det var ikke blot at

vi strejfede om i Nordsjælland og

glædede os over disse Egnes ufor¬

glemmelige Skjønhed — nes, vi /be¬
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stemte“ med Rostrup i Haanden og

Lange i Baghaanden hver Plantei

Mosen. Intet maatte undgaa os

hver Enkelthed i Planternes og Ve¬

getationens Karakteristik blev gen¬

nemgaaet og noteret. Hvor vi kæm¬

pede med Halvgræssernes Artert

Men ved de mange Enkeltstudier

lejrede der sig i vort Sind et Hel¬

hedsbillede af Danmarks Natur, og

det blev uforglemmeligtl

3.

Saaledes udrustet stødte jeg i Lek¬

tionskatalogen 1886—87 paa et

Navn, der var mig fuldstændig nyt.

Professor ordinarins i Plantefysio¬

logi R. Pedersen vilde i to

ugentlige Timer fortsætte sine Fore¬

læsninger over Planternes Livsvirk¬

somhed (Spiring, Modning og Gæ¬

ring) i Botanisk Haves Auditorium.

For at blive orienteret raadførts

jeg mig med en botanisk Bekendt om

at høre denne Forelæsningsrække

Han meddelte mig straks, at det var

ganske meningsløst at gaa derhen, og

foreholdt mig, at “ingen“ hørte dem

og at Professoren baade var en van¬
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skelig Herre og en obskur Person i

den botaniske Verden. Hvorpaa jeg

slog op i Vejviseren og begav mig

ud i Rørholmsgade til den obskure

Persons Bolig.

Slige Møder glemmer man jo al¬

drig. Professoren sad i sin Daglig¬

stue paa Chaiselongue bag et bredt

Bord. Han løftede sit mægtige graa

Hoved med det store Skæg og saa

tvivlende paa mig, da jeg ønskede at

melde mig til den bebudede Forelæs¬

ningsrække. Inden fem Minuter

var omme, sandede jeg, at jeg stod

overfor en “vanskelig Herre“For

der var mange Ting i Vejen. Først

dette, at jeg endnu ikke var Student.

Ikke for det, sagde han, — Stu¬

denterne kommer saagu' ikke for flit¬

tigt. Men De forsømmer DeresTing,

hvis De da ellers kommer til mere

end den første Forelæsning. Og

saa har De ingen rigtige Forudsæt¬

ninger. Som nu Kemi og Plante¬

anatomi. Hvad har De bestilt2

veg havde læst Schleidens Botanik

als inductive Wissenschaft.

Den har De vist ikke faaet meget

nud afl
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Saa havde jeg ogsaa læst Rafns

Plantefysiologi i hans Danmaks og

Holsteens Flora.

Ja, de t var en god Bog, for

sin Tid, vel at mærke.

Ja, saa havde jeg botaniseret en

Del.

Hm.

Og eftergjort nogle af Darwins

Forsøg med Soldug.

Naa. Hvorfra jeg havde faaet de

Soldug.

I Lyngby Mose.

Naa. Ja ja. De kan jo komme

og se, hvad De faar ud af det. Des¬

uden kan jeg ikke forhindre Dem, for

mine Forelæsninger er offentlige.

Sig mig engang: hvad er cos

(X plus 9)2

Ubegribelige Held, jeg vidste det.

Til Trods for at Jul. Petersens Tri¬

gonometri indhyllede alt det, der

krævedes til klar Forstaaelse af Ræ¬

sonnementer og Beviser i et dystert

Mørke, evnede jeg dog at svare rig¬

tigt.

Ja, sluttede Professoren, jeg vil

bare minde Dem om, ikke at forsøm¬

me Deres Pligt=Studier.
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Saaledes var mit første Møde med

Professoren i Plantefysiologi ved

Universitetet, den fynske Bondesøn

Rasmus Pedersen.

4.

Professor Pedersens ydre Livsfor¬

hold er snart genfortalte. Han var

født i Marslev d. 29. Maj 1840 og

hørte til de begavede Bønderbørn

som Præsten i Marslev, Gollik

Strøms udmærkede Hustru, tog sig

af. Hun læste med ham, gav ham

Bøger i Hænde og raadede for hans

Uddannelse saaledes, at han i en Al¬

der af 20 Aar blev Student fra

Odense. I København dyrkede han

nu mangehaande Studier, først og

fremmest til Brødstudium Mediciaien,

men desuden med Forkærlighed Bo¬

taniken og andre Grene af de exakt¬

Videnskaber, Som Elev af Profes¬

sor Panum kom han tidlig til at

s¬sysle med fysiologiske Studier, men

vandt samtidig Universitetets Guld¬

medallie for Besvarelsen af en Pris¬

opgave om Elektromagnetismens

Historie.

Efterhaanden samlede dog hans
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Arbejde sig mere og mere om botani¬

ske Emner og det vakte stor Bestyr¬

telse i hans Familie= og nærmeste

Vennckreds da han efter i 1869 at

have taget medicmsk Embedsoksamen

opgav Tanken om at praktisere og i

Stedet hengav sig ganske til den bo¬

taniske og fysiologiske Videnskab.

evra Studictiden skrev sig et varmt

og livsvarigt Venskab, der gør Peder¬

sen megen Ære. Han kom i nært

Forhold, til Zoologen P. Tauber

hvis underlige Skæbne nu foreligger

i saa tilstrækkelg klar Bedømmelse og

Belysning, at Eftertiden ikke vil

være i Tvivl om, hvad Ret og hvad

Uret der overgik denne Mand. Tau¬

ber har selv da jeg en Gang opsøgte

ham paa hans mærkelige Tagkam¬

mer i den Villa, han beboode paa

Nørrebro, og da nævnte mig som

Prof. Pedersens Elev= fortalt mig,

at han skyldte Pedersen “alt, næsten

ogsaa mit Liv

Man vil horaf forstaa, at Peder¬

sen ikke ret vel kunde være i positiv

Forstaaelse med den Retning i Na¬

turvidenskaben der i Danmark re¬

præsenteredes af Japetus Steen¬
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strup. Alligevel kom han ikke i no¬

gen inderlig Forbindelse med Pro¬

fessor Schiødtes Skole, den sejrende

Modsætning til Steenstrups Kreds

Det var vel den Omstændighed, at

Panum i den sejge Strid om den

sande naturvidenskabelige Methode,

der holdt sig helt ned gennem Aar¬

hundredet og holder sig endnu, stod

ret neutralt, som bevirkede, at Pe¬

dersen — i hvert Fald offentligt

forholdt sig paa samme Maade Men

da han i min tidligste Studietid

stærkt anbefalede mig at læse Gosch's

store Værk om Zoologiens Historie i

Danmark under Henvisning til, at

man ikke kunde forsvare at være uvi¬

dende om det Synspunkt for Natur¬

videnskabens Studium, som deri er

gjort gjældende, og da Pedersens

Holdning overfor en Række Mænd

af Steenstrups Kreds ikke er nogern

Hemmelighed. kan hans Standpunkt

overfor Principer og Ideer i vor

store naturvidenskabelige Kontrovers

ikke betvivles

I Efteraaret 1872 tiltraadte Pe¬

dersen med dels offentlig, dels privat

Understøttelse en Studierejse til Ud¬
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landet. Rejsen havde det døbbelte

Formaal, at Pedersen selv ønskede

at studere under Botanikens Mestre j

Tyskland, og at det var paalagt ham

at skaffe Oplysninger om det viden¬

skabelige landøkonomiske Forsøgs¬

væsen.

Plantefysiologien var den Garg

netop brudt igennem som selvstændig

Videnskab, og ved Universitetet

Wurzburg par der grundlagt et bota¬

nisk Institut, hvorfra udgik en Ræk¬

ke Forskere, ved hvem talrige betyd¬

ningsfulde Spørgsmaal i Planteli¬

vet er dels løste, dels rykket deres

Løsning nær. Mesteren selv, Pro¬

fessor Julius v. Sachs var en lige

saa genial Lærer som en streng og

selvraadig Mand. Men i denne

Skole lærte man, som Pedersen se¬

nere yndede at udtrykke sig, at have

Kategoriexne i Orden“ Den gamle

Naturfilosofi, under hvilken man

skuttede sig til saa uendelig meget

var bleven afløst af en strengt viden¬

skabelig Skole, hvor man ikke slut¬

tede sig til andet end det, man ad

Iagttagelsens og Experimentets Vej

fandt. Fra denne Indflydelse skri¬

i
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ver sig utvivlsomt Pedersens bestan¬

dige Advarsel til sine Elever mod at

generalisere fra en enkelt Iagttagelse

til et kompliceret Fænomen. Han

udførte under Sachs' Vejledning et

Arbejde, der udkom 1874 under Tit¬

len Have Temperatursvingninger

som saadanne en ugunstig Indflydel¬

se paa Væksten2“ Disse Undersøgel¬

ser var rettede mod en forvrøvlet Af¬

handling af Russeren Koeppen om

samme Emne og afgiver en god

Maalestok for den Stringens i Me¬

thode og Tænkning, der prægede

Würzburger=Skolen i dens store eks¬

perimentale Tid, da den samlede

Elever om sig fra saa godt som alle

civiliserede Lande.

Men ved Siden af disse alvorlige

Arbejder syslede Pedersen i Tyskland

ogsaa med historiske Studier. Hans

VidenskabsHistorie først og fremmest,

siden ogsaa Kemiens Historie. Han

stiftede Bekendtskab med de store hi¬

storiske Værker der siden vedblev at

være Yndlingslæsnnig for ham i

hans Fritid og Ferier

Et længere Ophold gjorde Peder

sen endnu ved det botaniske Institut
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i Leipzig, hvor han studerede Breg¬

neforkimens morfologiske Udvikling

under Vejledning af Prof. A. v.

Schenk.

Derefter foretog Pedersen en Ræk¬

ke Rejser til tyske videnskabelige For¬

søgsstationer. Der var, som senere

skal omtales, baade fra offentlig og

privat Side rejst Spørgsmaal om

Oprettelsen af saadanne Stationer i

Danmark, og Pedersen indsendte i

1875 en Beretning til det kgl. dænske

Landhusholdningsselskab (’Om dyr¬

fysiologiskeForsøgsstationer“, Kbhvn

1875' 32 S. m. en Tavle), hvori

han meddeler de Erfaringer, han

havde indhentet. I sit Grundsyn

slutter dette Skrift sig nøje til Pa¬

nums lille Arbejde, “Om de fysiolo¬

giske Laboratoriets Oprindelse, For¬

maal, Fornødenheder, Kaar og Ind¬

retning“ der var udkommet i 1863

og tilsammen vil disse to Beretnin¬

ger historisk vise, paa hvor sjælden

sundt et Grundlag det fysiologiske

Forsøgsvæsen blev grundlagt i Dan¬

mark.

Efter sin Hjemkomst udgav Peder¬

sen straks (i Tidsskrift f. Landøkono¬



20

mi) et Program for plantefysiologisk

Forsøgsvirksomhed i Landbrugets

Udvikling; det er ogsaa fremkommet

i Særtryk og bærer Titlen. “Land¬

brugs=Fysiologi med særligt Hensyri

til de tyske plantefysiologiske Institu¬

ters og Forsøgsstationers Arbejder“

Heri nævner han fire Retninger, ad

hvilke man med praktisk Udbytte kari

drive en saadan Forsøgsvirksomhed

1) den kemiske Ernæringsfysiologi

(Planternes Næringsmidler og Er¬

næringsstoffer, kemiske Gødnings¬

midler, gavnlige og skadelige Stof¬

Forbindelser. Normal - Høst efter

Normal = Gødskning; 2) den fysiske

Fysiologi (Lysets og Varmens Virk¬

ninger i Planterne: Lejesæd, Spi¬

ringstemperatur, Frostens Indvirk¬

ning, Vanding, Terræmforhold), 3)

den geognostiske Plantefysiologi

(Jordens fysiske og kemiske Egenska¬

ber, Bonitetsforhold) 4) den plante¬

anatomiske Undersøgelse som har

Betydning i Frøkontrollen i Plante¬

sygdomme, i Studiet af Gærings¬

organismer og Sygdomsbakterier

Om en Del af disse Forhold skrev

Pedersen senere mere udførligt i
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Møller=Holsts bekjendte Landbrugs¬

ordbog.

Imidlertid havde Brygger Chr.

Jacobsen i rigtig Erkendelse af de ke¬

miske og fysiologiske Undersøgelsers

Betydning for det praktiske Bryggeri

allerede i 1875 oprettet det saakaldte

Carlsberg=Laboratorium, hvilkenIn=

stitution han selv bestyrede, indtil

den ved Stiftelsen af Carlsbergfon¬

det i September 1876 blev underlagt

dette Fra d. 1. Oktober 1876 blev

R. Pedersen ansat som Forstander

for Laboratoriets fysiologiske Afde¬

ling, men fratraadte den igen ved

Udgangen af 1877.

I dette Laboratorium, en af de

betydeligste biologiske Institutioner

Verden, udførte Pedersen tre Rækker

af Undersøgelser Den første drejede

sig om de Faktorer, der har Indfly¬

delse paa Undergærens Formering.

Den anden gjaldt Ølurtens Luftning

under Gæringen. Den tredie drejer

sig om Varmegradens Indflydelse

paa Udskilningen af Kulsyre, hos

Byg=Kimplanter i Mørke. I den før¬

ste af disse Undersøgelser, der i En¬

kelthederne omhandler Temperatu¬
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rens og Næringsvædskens Indflydel¬

se paa Gærcellernes Formering, fast¬

slaar Pedersen Principet om Iagt¬

tagelse af den enkelte Gærcelle som

afgørende overlegent overfor den

gamle kemiske Methode med at veje

Gærmassen; endvidere udviklede han

Methoden med de sukcessive Middel¬

tal i Stedet for simple Middeltal,

hvorved han opnaaede bedre Kontrol

over Forsøgenes rigtige Fortolkning

og endelig beskriver han Panums

Apparat til Vedligeholdelsen af en

Række konstante Varmegrader hver

i sit lukkede Rum.

Disse tre Undersøgelsesrækker

maa siges at være udmærket Arbejds

i det korte Tidsrum af fem Fjerding¬

aar, der medgik til dem, og de lader

ane, at Pedersen med Held for Vi¬

denskaben kunde have fortsat sinVirk¬

somhed i den udmærkede Anstalt¬

Men af Hensyn, der ikke havde di¬

rekte Forbindelse med Videnskaben

fratraadte han i 1877 og arbejdede

derpaa en Tid i Universitetets fysio¬

logiske Laboratorium.

Fra d. 1. April 1879 blev Pe¬

dersen ansat som midlertidig Docent
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i Plantefysiologi ved Universitetet,

foreløbig paa fem Aar. Og dermed

afsluttedes hans eksperimentelle Pe¬

riode, hvis Arbejder paa de Punk¬

ter de berørte, førte vor Viden ad¬

skilligt udover Tidens Standpunkt.

Han optog aldrig siden denne Virk¬

somhed derimod lagde han alle sine

Kræfter ind paa at grundfæste sin

Videnskabs Stilling ved Universitetet

og hævde dens Ligeberettigelse med

Plante=Systematiken og Plante=Ana¬

tomien: Studiet af Planternes Liv

som ligestillet Undersøgelserne over

deres Form og Kundskaben om deres

Livsytringer som et fuldt berettiget

Omraade ved Siden af Systematik.

Navnekundskab og Herbarie=Samlin¬

ger.

Tiden og Forholdene gjorde dette

Arbejde brydsomt nok. Men det lyk¬

kedes. Og medens det lykkedes, blev

Pedersen graa i Tjenesten og bidsk

og brydsom for dem, der optraadte

som hans Modstandere. Fra Labo¬

ratoriet gik Vejen til Studerekamme

ret, hvor de Forelæsninger udarbef¬

dedes, der i Anlæg, Karakter ogInd¬

hold er enestaaende i Plantefysiolo¬
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— en Afstamning igiens Historie,

ren Linie fra de store Fysiologers

Tid, da Kundskaber om de levende

Væseners Livsytringer blev systema

tiseret og fæstnet som videnskabelig

Disciplin=

5.

De enkelte, som i længere Aar¬

rækker fulgte Pedersens Forelæsnin

ger er naturligvis bedre end noger

udenforstaaende i Stand til at gøre

Rede for den Betydning, de ikke blot

kunde have, men i Virkeligheden

havde. Tallet paa disse faste Tilhø¬

rer blev aldrig stort. Den lille Del

iaf Forelæsningerne, som udkom

1883*) og indeholder den historiske

Indledning til Læren om Planter¬

nes Næringsstoffer, blev holdt i For¬

aaret 1880 for en stor og repræsen¬

lativ Kreds: men det var jo ikke at

vente, at omfattende, sluttede Masser

af Kundskab, der krævede indgaaende

Sysselsættelse med lange Rækker af

*) Planternes Næringsstoffer. Hi¬

storisk Indledning. København, P.

G Philipsen, 1883. 343 Sider.
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Kendsgerninger og Tal, stadig vilde

tiltrække sig manges Opmærksomhed¬

Der kunde da ogsaa ved Begyndelsen

af hvert Halvaar møde en Snes og

flere Tilhørere, men den faste Kreds

var og blev i mange Aar fire eller

fem til den ældre Række (Planternes

kemiske Livsytringer) og et lignende

Antal, mest dog andre og yngre

Studerende, til den yngre Række,

Forelæsningerne om Planternes

Vækst og Bevægelse, som begyndte i

1888.

Begge disse Forelæsningsrækker

krævede Forudsætninger hos Tilhø¬

rerne for at kunne følges med Ud¬

bytte. De krævede Kundskaber i al¬

mindelig Botanik Kemi og Fysik De

krævede endvidere Arbejde. De for¬

udsatte i Grunden, at Tilhørerne

nedskrev dels de mange Talopgivel¬

ser, som Professoren noterede paa

Tavlen forud for hver Forelæsning,

dels Gangen i Foredragene og saa

meget som muligt af deres Indhold

og at dette Materiale senere blev

gennemarbejdet privat med en vis

Udførlighed og med Benyttelse af Li¬

teraturen, saa at det meddelte Kund¬
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skabsstof i Virkeligheden blev saa

vidt mulig reproducerct. Naturlig¬

vis stod det enhver srit for at undla¬

de eller at udføre saa vidtløftigt,

som han ønskede, dette Arbejde: men

Opfordringen til en saadan selvstæn¬

dig Tilegnelse af Stoffet og til

Studiet af Originalarbejderne til

de refererede Forsøg eller Diskussio¬

ner manglede ikke. Og hvem der

paatog sig dette Arbejde i en Aar

række — hvem der saaledes læste

Hundreder af Afhandlinger, Bøger

og Affnit i Bøger, og det i Belys¬

ningen af Pedersens Kritik og under

Indtrykket af hans Fremstilling, for

dem maatte Spørgsmaalenes Ind¬

hold og mange af de givne Bifor¬

hold blive nær usorglemmelige. In¬

gen af Pedersens Elever kunde være

Tvivl om, at saaledes som han an¬

gav Tonen for deres Arbejde, saale¬

des maatte man studere naar man

vilde være i Overensstemmelse med

den sande videnskabelige Methode.

Den ældre Forelæsningsrække be¬

gyndte i 1879 og handlede om Plan¬

ternes kemiske Fysiologi (Spiring.

Modning og Stofskifte) eller Stof¬
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veksel i Modsætning til Kraftveksel

(Vægt eller Bevægelsert. Methoden

var denne, lige saa simple som over¬

ordentlig omfattende, at enhvert Af.

snit, ethvert plantefysiologisk Emne

blev fremstillet saa udførligt, som

det indtil da stod i Videnskabens Hi¬

storic. Ved cthvert Spørgsmaal

meddeltes en skreven tabellariskOver¬

sigt over Forsøg og andre alminde¬

lige Forhold, og derpaa støttede Fo¬

relæsningen sig, idet Professoren

med en vis Udførlighed gjennemgik

den hele Literatur om det foreliggen

de Punkt, viste Gangen i de Under¬

søgelser der forelaa om Emnet, og

kritiserede disse indtil de fineste En¬

keltheder. Saaledes kunde hans

blotte Referat af Miiller=Thurgaus

berømte Undersøgelser af Sukkerdan¬

nelse i Kartofler ved en lav Tempe¬

ratur strække sig over tre=fire Fore¬

drag, og han kunde i flere Uger be¬

skæftige sig udelukkende med Dar¬

wins Undersøgelser over Fordøjel¬

sesfænomenerne i Solduggens Bla¬

de. Endelig gjorde han opmærksom

paa de Hoved= eller Sidespørgsmaal,

der, naar alt var gjennemgaaet og
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kritiseret endnu afventede deres

Løsning, ligesom han opstillede nye

Spørgsmaal, hvor der fandtes An¬

ledning.

Siden Trediverne havde en saa

indgaaende Behandling af Plantefy

siologien aldrig været forsøgt. I

1832 udgav den ældre De Candollo

en Lærebog i Plantefysiologi, grun¬

det paa Forelæsninger, holdte i

Genf, der er forholdsvis lige saa ud¬

førlige som Pedersens et halvt Aar¬

hundrede senere. I et officielt Do¬

kument om sin Virksomhed kunde da

ogsaa P. i 1892 med Rette udtale

sig saaledes: Og da der ikke ved no¬

get Universitet i de sidste halvhun

drede Aar har ræret holdt saa vidt¬

gaaende og omfattende Forelæsnin.

ger over Plantefysiologi som de jeg

i 1879 begyndte ved dette Universi¬

**)tet.

Nu er det let at siae at hans

Fremstilling af Læren om Planter.

nes Næringsstofser støttede sig paa

*) Smlg. Planternes Nærings¬

stoffer, 1883, p. 151.
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Heidens Gødningslære, thi faa eller

ingen indlader sig paa at sammen¬

ligne. I Virkeligheden har Profes¬

for Pedersens to store Forelæsnings.

rækker, som i Anlæg, Methodeog

Indhold ikke har Sidestykke ved vort

iUniversitet, deres Forbilleder

Boerhaaves og Hallers glimrende

Forelæsningsrækker. Og man kan

roligt forlade sig paa, at det Mate¬

riale af Literatur af Praksis som

Heiden gjennemgik under Udarbej¬

delsen af det fortrinlige første Bind

af Gødningslæren — det Materiale

har Pedersen paa selvstændig Vis ar¬

bejdet sig igennem.

Hvad Pedersen saaledes udførte

vil være ret uforstaaeligt for enhver

der ikke tænker langt udover Fore¬

læsninger med Eksamen for Øje. I

1879 at begynde en Række Foredrag

om et i Forhold til den hele Videns

Masse saa begrænset Emne som

Plantefysiologien, og at førtætte

disse Foredrag i uafbrudt Række ind¬

til 1904, kan synes en besynderlig

Plan. Sæt, at en Universitetslærer

vilde foredrage Danmarkshistorie

paa den Maade, at han i Løbet af en
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Snes Aar og mere gennemgik,

Skridt for Skridt det hele Emne,

fremlagde alle Kendsgerninger og

al Literaturen, diskuterede og kriti¬

serede de mange Forskeres forskellige

Resultater, sammenlignede dem og

paa aabnegjorde opmærksom

Spørgsmaal, som trængte til fornyet

Undersøgelse, dette vilde synes en un¬

derlig Behandling af Stoffet. Man

kan endog sige dette med tilsynela¬

dende større Ret, naar Talen er om

en Videnskab af den Art, Professor

Pedersen repræsenterede ved Univer¬

sitetet—en ekspcrimental Videnskab

hvor de Studerinde fortrinsvis bør

arbejde i Laboratoriet og iagttage

Fænomenerne i Naturen for ad em¬

pirisk Vej at opnaa en videnskabelig

Erkendelse. Man kan altid med

Sandhedens Ret hævde, at praktisk

Vejledning i eksperimentalt Arbejde

og i Naturen maatte være den aller¬

første Pligt for en Lærer i Pedersens

Stilling, og at han dertil kunde have

knyltet, om han vilde, indgaaende

Forelæsninger om udvalgte Spørgs

maal, — og ved en saadan Frem¬

gangsmaade kunnet været de Stu¬



31

derende til langt større Hjælp end

han blev det.

Alt dette vidste Pedersen godt.

Han undervurderede langtfra det,

der kunde anføres til Forsvar for en

anden Undervisningsmaade end den,

han brugte.

Men han brigte det, han havde.

Det Sted hvor han var henvist til

at mødes med de Studerende, som

søgte ham, var en Høresal og ikke et

Laboratorium. Og baade for de sta¬

dige Tilhørere og for de enkelte, som

i kortere Tid kunde være tilstede

var Forelæsningerne en Kilde til

stor Berigelse. Maatte de sporadisko

Tilhørere end undertiden springe

midt ind i et Emne, som de forstod

mindre godt, saa modtog de dog i

Halvaarets Løb bestemte Indtryk af

en konsekvent videnskabelig Method¬

og en bestemt Kundskabsmasse, som

kunde læres. Og var de vaagne og

lydhøre kunde de ogsaa lære en For¬

søgskritik saa udmærket, som maaske

aldrig før er set i FysiologiensUdvik¬

ling. Thi her laa Pedersens Styr¬

ke, og hans mageløse Evner paa det¬

te Felt bundede naturligvis i baads
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en streng Skole (Panum, Sachs) og

i en klar Erkendelse af Videnskabens

Ide. Jeg erindrer mig ingen med en

lignende kritisk Sans — ingen, der

saaledes som Pedersen har kunnet

gennemgaa en Undersøgelsesrække og

uddrage Resultater af den, vise dens

stærke og svage Punkter forklare det

uklare og rette Mistydninger. Det

par ganske enestaaende.

Hermed hænger ogsaa Professor

Pedersens Bearbejdelse af sine egne

Forsøg i Würzburg og i Carlsberg

Laboratorium sammen. Han hadede

at udgive Forsøgsprotokoller“ lige

saa inderligt, som Professor Schiød¬

te siges at have afskyet /Publicering

af Kladder“

Den videnskabelige Stringens

Tænkning og Fremstilling, som Pe

dersen repræsenterede, kunde sænke

sig dybt i deres Sind, der hørte ham

med Opmærksomhed. Den øverraske¬

de i Almindelighed tilfældige Tilhø¬

rere, men den blev den anden Natur

hos dem, som lendtes ved Læreren

som Mester

Naar C. C. A Gosch i sin for¬

tjenstfulde Fremstilling af Grund¬

i
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sætningerne for Naturvidenskabens

Studium med Rette betoner at Læ¬

rerens Virksomhed i Naturstudiet

nærmest bør være en Vejledning til

selvstændig Specialforskning, og at

Studerende ved Hjælp af literære

Hjælpemidler, Lærebøger o desl. let

kan tilegne sig de almindelige Resul¬

tater, som enhver der ønsker en

Oversigt over det paagældende Fag

som Helhed, bør have, saa skal dette

villigt være indrømmet. Professor

Pedersens Forelæsninger faar da

heller ikke deres Betydning ved de

meddelte Kendsgerninger alene, lige

saa lidt som Foredrag om systema¬

tisk Botanik med tørrede Planter

som Grundlag vilde være i Stand til

at danne Grundlag for Tilegnelsen

af en alsidig og korrekt Kundskab om

Planternes Former og deres Sam¬

menhæng. Plantefysiologi læres ik¬

ke ved at gennemgaa Literaturen om

denne Videnskab.

Nej, Rasmus Pedersens Betyd¬

ning ligger der hvor Gosch udtaler
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)
sig paa følgende Maade )'“Endelig,

og dette er maaske endnu det vigtig¬

ste Punkt, udøver Videnskabslæreren

en overordentlig betydelig Indflu¬

delse paa sine Disctple derved at han

lader dem nyde godt af den store

Kundskabsmasse, som den dygtige

ældre Videnskabsmand besidder saa

at sige som sin personlige Ejendom,

den Rigdom paa Studieresultater

som endnu ikke er formulerede,og

som ikke kunne meddeles gennem

Skrifter og Forelæsninger fordi de

ikke er modne dertil, men kun ved

personlig Samtale og Diskussion.

Det er efter hans konsekvente Me¬

thode, vunden ved hans Specialforsk¬

ninger det er ved hans mesterlige

Forsøgskritik, det er i Paavisningen

af aabne Spørgsmaal eller Punkter,

som kræver fornyet Undersøgelse, at

Pedersen skal bedømmes som Viden¬

skabsmand og i sin Professorvirksom¬

hed. Man kunde i sine unge Aar

følge ham i kortere Tid= og modtage

+ *
Udsigt over Danmarks zoologi¬

ske Literatuk ... Første Afd., Kbh

1870, p. 249.
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et Brudstykke af den Kundskabsmas¬

se, han i Aarenes Løb lagde frem

for sine Tilhørere, og samtidig kunde

man ad anden Vej tilegne sig en

Oversigt over Plantefysiologien ved

Hjælp af en Lærebog og ved Smaa¬

forsøg. Men gennem det Brudstyk¬

ke, man saaledes ved ham fik af den

særlige Behandling af et mindre

Emne, vilde Professorens Principer

til en vis Grad være indlysende, og

man vilde begribe, hvorledes en ægte

videnskabelig Tilegnelse blev vundet

Saaledes kunde man blive Herre

over et mindre Omraade af den hid¬

tidige Viden i Plantefysiologien og

lære den Methode at kende, efter

hvilken man kunde tilegne sig mere.

Det Maal af Arbejde, Prof. Pe

dersen har lagt ind i disse Forelæs

ninger maatte nødvendigvis vær.

ganske overordentligt. Tidlig og sil¬

de kunde man finde ham sysselsat

med de Emner der i den nærmeste

Fretid vilde foreligge til Behand¬

ling. Alene som objektivt Studium

var hans Fordybelse i Literaturen

om de Emner han foredrog, et Livs.

arbejde. Han kendte da ogsaa denne
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Literatur med en Nøjagtighed, der

næppe har Mage. Og hans Katego¬

rier“ var, som de burde være, i Orden.

Han kunde indlede sine Forelæsnin¬

ger med nogle Bemærkninger til de

unge Studenter, der kom for at høre,

hvad der bødes paa i Plantefysiologi,

omtrent saalydende: I Deres Skole¬

dage maatte De lære Katekismus

paa Fingrene. I Plantefysiologi

har vi ogsaa en Slags Katekismus

der forndsættes som bekendt. Det

forudsættes at De kender de almin¬

deligere Planter, og at De ikke bæ¬

rer Dem ad som Professoren i Klad

deradatseh, der sagde om et Træ, at

det var maaske et Kirsebærtræ: hvis

der havde været Kirsebær paa det,

vilde han have kunnet afgøre det al¬

deles bestemt. Det forudsættes, at

De kender Grundtrækkene af Fysik

og Kemi og almindelig Botanik

Endvidere skal jeg til Deres Beroli¬

gelse nævne, at jeg ikke holder Eksa

minatorier — Han kunde dog under¬

tiden holde en Art Eksaminatorium

En Dag, da jeg fulgtes med ham ad

Gothersgade ind imod Byen, stanse¬

de han ud for den reformerte Kirke
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og spurgte mig saaledes: Kan De

huske, hvordan det forholder sig med

Asparaginets Oparbejdelse til Æg¬

gehvide2“— Jeg mente, at man vid¬

ste, det kunde oparbejdes i det dyri¬

ske Stofskfte. —“Ja,“ sagde han,

og hos Planterne forholder det sig

saadan, at man ikke ved, om det kan

oparbejdes eller ej. Der mangler

Saaafsluttende, Undersøgelser.

vidste man, at paa det Punkt var

der et aabent Spørgsmaal.

Han kunde ogsaa finde paa at

bringe et Par Planter fra Botanisk

Have med sig ind i Auditoriet og

lade, som om der var noget mærkeligt

ved dem, lægge dem hen til en af

Tilhørerne — ogsaa jeg har haft

min Turl — og diskutere forskellige

morfologiske Forhold med vedkom¬

mende. En Gang, da Forelæsnin¬

gerne handlede om Mælkesaftens

peptoniserede Evne hos visse Plan¬

ter, kom en Vortemælk med ind i

Auditorict. Professoren læste den

Eftermiddag for to Tilhørere hvil¬

ket undertiden hændte. Fornden

mig var der tilstede en ung Elev fra

Landbohøiskolen, som efter Opfor



38

dring af en af de derværende Lærere

hørte Pedersen et Halvaar.(Og

hvad kalder De det2“ spurgte Pro¬

fessoren. — Ja, det var Blomster¬

standen: og den unge Fyr, som kun¬

de sin Katekismus“ forklarede væk

om de rudimentære Blomster i Kop¬

pen. —Hvorfra ved De alt det2

spurgte Pedersen, og da han fik at

vide at det var den unge Mands

Skolelærdom, bemærkede han: Men

hvordan vil De bevise, at det hele

ikke er en eneste Blomst2“ — Ja, det

kunde den unge Mand ikke sige no¬

get til.

Nej,“ sluttede Professoren, /det

—or heller ikke let at bevise,“ og

han saa hen til mig, som kendte Ak¬

terne i Sagen.

6.

I 1879 var Professor Pedersen

i sit 40de Aar.

Man vil forstaa, at Spørgsmaalct

om et Laboratorium for hans Vi¬

denskab straks maatte blive levende

for ham, der nu i en Aarrække havd¬

drevet Studier i Laboratorier i Ind¬

og Udland.
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Dette Spørgsmaal forelaa allere¬

de, idet Indenrigsministeriet under

4. Okt. 1876 anmodede ti Viden¬

skabsmænd om at sammentræde i en

Kommission angaaende en Stats¬

anstalt for videnskabelige Undersø¬

gelser og Forsøg til Landbrugets

Fremme. Denne Kommission ind¬

gav d. 21 Maj 1878 en Betænkning,

affattet af C E Fenger og tiltraadt

af C. T Barfood, S. M. Jørgensen

m. fl., deriblandt R. Pedersen. Be¬

tænkningen tilraader Oprettelsen af

en videnskabelig landøkonomisk For¬

søgsstation i Forbindelse med Land¬

bohøjskolen; men om nogen Læror¬

virksomhed i denne Forbindelse var

der ikke Tale.

Efter nogen Tvivl i Ministeriet

og hos Universitetet om, hvorvidt

den paatænkte Anstalt bedst burde

forbindes med Universitetet eller

med Landbohøiskolen, valgtes Land¬

bohøjskolen som passende Sted og

dermed døde foreløbig det helo

Spørgsmaal om et særligt botanisk

Laboratorium for den nye Docent i

Plantefysiologi ved Universitetet.
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Tidligere havde dog andre syslet

med Planer om en videnskabelig

Forsøgsstation, idet Baron Zytphen¬

Adeler i Halvfjerserne forhandlede

med den kendte Gartner Tyge Rotho

om Oprettelsen af en saadan Station

paa Landet. Zytphen=Adeler vilde

ogsaa have Plantefysiologien repræ¬

senteret ved denne Anstalt og for¬

handlede derom med Rothe og Pro¬

fessorerne Panum og Didrichsen

En Mand sendtes til Gøttingen for

at uddannes ved den derværende

Forsøgsstation, og imidlertid fik Ro

the overtalt Rasmus Pedersen til at

forberede det plantefysiologiske Ar¬

bejde ved den paatænkte Station,

ligesom Zytphen=Adeler støttede Pe¬

dersen med Midler dertil.

Der foreligger ingen Beretninger

om disse Forberedelser til Oprettel

sen af en videnskabelig Forsøgssta

tion. Pedersen rapporterede mundt¬

lig til Zytphen=Adeler, og Rothe

var medvirkende ved Udarbejdelsen

af de endelige Planer som antog

bestemt= Form, da Baronen købte en

Kro, paa hvis Grund de nødvendige

Bygninger skulde indrettes. Men
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efter Zytphen=Adelers Død i 1878

saldt Sagen hen og blev til Intet.

+ 1880 opstod paany Spørgsmaa¬

let om et plantefysiologisk Laborato¬

rium ved Universitetet. Det er ikke

Opgaven her at forfølge dette Spørgs¬

maals Udvikling; nok er det at frem¬

hæve for Prosessor Pedersens Ved¬

kommende, at i Foraaret 1890 stod

Laboratoriet færdigt i Botanisk Ha¬

ve og da var Pedersen en Mand paa

50 Aar.

Aktmæssigt betragtet havde han

dog i disse tolv første og vigtigste

Aar af sin Virksomhed ved Universi¬

tetet ikke manglet et Laboratorium

Universitetets botaniske Have havde i

Virkeligheden aabnet Vejen for den

icksperimentelle Plantefysiologi

Danmark ved at tilbyde den nye Do¬

cent — dette anføres efter hans eg¬

ne Ord af 18. Sept. 1890 — “et

Værelse med fire nøgne Vægge uden

Bord eller Stol, Hylder eller Ska

be. Der var ingen Vandledning,

ingen Gas; der var ingen Apparater

og ingen Penge til Apparater Des¬

uden blev et lille Rum under Trap¬

pen til Indgangen stillet til Raadig¬
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hed, det var mørkt, og nogen mente

at det maaske kunde bruges til Kul¬

turer i Mørke, men i Virkeligheden

var det aldeles ubrugeligt.“

Saaledes vil man da forstaa, at

det var med en vis Ret, Professor

Pedersen saa hen til Høresalen som

det eneste Sted hvor han kunde med¬

dele sig til de Tilhørere eller Elever

som søgte ham.

Den eksperimentelle Side af hans

Virksomhed maatte altsaa dø hen,

selv om hans Begavelse ikke havde

været saa udpræget literær og histo¬

risk, som den var og med en sikker

Sans meddelte han sig efter den hi¬

storiske Læremethode, som genfindes

saa ypperligt hos Høiskolens Mænd

(saaledes i La Cour og Appel, Hi¬

storisk Fysik) — den brede, grundige

Fremstilling, som ikke lader noget.

væsentligt eller tilsyneladende uvæ

sentligt, ligge.

7.

I noget nær et Aarstid hørte jeg

Professor Pedersens Forelæsnings¬

rækker da han der opstod Spørgs¬

maal om en Forklaring paa et ind¬
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viklet Spørgsmaal, der førte til en

længere privat Samtale, under hvil¬

ken Professoren ret pludseligt, men

paa en for ham karakteristisk Maade

spurgte mig, hvad jeg vilde bruge

det hele til. Jeg var ikke den Gang

klar over dette, men med denne

Samtale begyndte mangfoldige an¬

dre, saa det i Aarenes Løb blev en

Vane, at vi fulgtes ad fra Botanisk

Have til Professorens Gadedør

senere fra det nye Anditorium ned i

hans lille Studereværelse ved Siden

af Laboratoriet. Her fik jeg supple¬

rende Oplysninger til Foredragene

her modtog jeg Literaturen til selv¬

stændig Læsning og Udarbejdelse af

Emnet, og her hørte jeg meget, som

Tiden har lært mig at beholde hos

mig selv. Der var jo en Tid, da

Luften i Botanisk Have ikke var hel¬

dig for Professor Pedersen, og det

var vistnok ikke saa meget Personer,

der var ham mod som Principer

Mange nymodens Ideer i den bota¬

niske Videnskab var ham inderlig

imod hvad enten han misforstod

dem eller de virkelig manglede viden¬

skabelig Begrundelse — begge Dele



44

kunde være Tilfældet. Hans afvi¬

sende Holdning overfor saadanne

Ideer ytrede sig ofte som en Afvis¬

ning af bestemte Personer men til

Gengæld blev han selv paa mange

Vis ensom — mere end han fortjen¬

te at være.

Og i alt dette blev han en mægtig

Personlighed. Han fyldte med baa¬

de sit Legeme og sin Lærdom ved

Doctorpisputatserne, og ved mere

end en Lejlighed har Universitetet

opfordret ham til at optræde som

Opponent i Fag eller Emner, der

officielt laa hans Virksomhed fjærnt

Efter som Aarene gik, blev det ham

mere og mere imod at deltage i of¬

fentlige Funktioner men det er be¬

tegnende, at hvem endAvisernesNæs¬

vished strejfede — ved Pedersen vo¬

vede man aldrig andet end de urba¬

neste Tillægsord.

Med Rette har man tillagt Pro¬

fessor Pedersen betydelig politisk

Indflydelse. Han var — i Forhold

til Firsernes og Halvfemsernes Re¬

gimente — en frisindet Mand. En

af hans personlige Venner sagde en

Gang til mig: Hvilken udmærket
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Kultusminister vi kunde have faaet i

haml — Det er dog ikke til at tage

fejl af, at hans Frisind var af den

Art, der findes hos Aandens Adeli¬

ge: han vilde være bleven en Kultus¬

minister i Monrads Lignelse, lige¬

som han i sin Methode vistnok meget

lignede Monrad.

Ingen kunde være mere kølig og

spydig i den affejende Haan, hvor¬

med han mødte akademisk og per¬

sonlig Chikane, end denne Mand.

Ingen kunde heller som han tvinge

sin Lærdom ind i passende Ord og

forbindtlig Imødekommenhed naar

en eller anden “læg“ Tilhører efter

Forclæsningentillod sig nogle

Spørgsmaal. Denne Mand, der be¬

trægtede Onckens Weltgeschichte som

en let lille Lærebog, kunde se en

Verden af Videnskab i halvdulgt

Hentydning hos en af sit eget Fags

Specialforskere.

Sin Forkærlighed for praktisk¬

Spørgsmaal i sit Fag bevarede Pe¬

dersen bestandig. Han var jo ud¬

gaaet som Elev af en Skole hvor de

videnskabelige Spørgsmaal gikHaand

i Haand med de praktiske. Paa den
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ene Side vedligeholdt han sin In¬

teresse for Landbrugets Planteavl

ved fra 1884 at forestaa den viden¬

skabelige Ledelse af Firmact Beckett

& Meyers Gødningshandel, saaledes

at han foreskrev de kemiske Analyser

og videnskabelige Prøvelser som han

fandt fornødne, og Firmaet vedtog,

kun at føre de Gødningsstoffer som

han godkendte Paa den anden Si¬

de interesserede han sig levende for

Skolevæsenet, navnlig Skolebøgers

Hensigtsmæssighed indenfor de na¬

turhistoriske Fag og efterlod ved sin

Tød en betydelig internationalSam¬

ling af Lærebøgor i Botanik og

Zoologi.

I de lærde Selskaber, hvor han i

sine yngre Aar havde været glad ved

at komme satte han efter sin Hjem¬

komst fra Udlandet saa godt som al¬

drig sine Fødder Heller ikke var

det let at faa ham ud i Naturen. Un¬

der et Besøg i Forsthaven ved Char¬

lottenlund blev han en Gang saa

overvældet af Mængden og Træng¬

selen paa Jernbanestationen, at han

vendte hjem til København i en Lan¬

dauer Paa VVilvorde“ følte han
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sig altid hjemme, og i Botanisk Ha¬

ve, navnlig i Væksthusene, yndede

han at færdes.

Det føjede sig saadan, at jæg ikke

saa ham i hans legemlige Svagheds

Aar. Men der findes Vidnesbyrd

om at hans Ønske ved Forevisnin¬

gen af det plantofysiologiske Labora¬

torium 1890 “at der over Arbe)¬

det her og over Samarbejdet mellem

de Mænd der er sat til at virke her

maa mærkes en Fordrageligheds

Aand“ — at det gik i Opfyldelse.

Professor Pedersen er bleven be

tegnet som en lærdMand mere mod¬

tagende end han maaske var person¬

lig selvvirkende ved Videnskabens

Fremskridt. Hans Type var ganske

vist ogsaa den store Lærdoms=Auto¬

krat. Men som Lærer for en mnidre

udviklet Kreds og som Vejleder i en

ligesaa uendelig sammensat som i sin

Anvendelse vidt forgrenet Fagviden¬

skab var han den rette Mand paa sin

Plads. Og takket være hans person¬

lige Iver og hans Sinds Sejghed

overfor den Modstand, Plantefysiolo¬

aien mødte som selvstændig repræ¬

senteret Fag ved Universitetet, er
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denne Videnskab siden 1887 et ordi¬

nært Professorats Emne ved denne

vor højeste Skole. Dermed er givet

Begyndelsen til en Udvikling, som

under heldige Forhold kan faa stor

Værdi for dette agerdyrkende Land

og vil opnaa denne Værdi desto sik¬

rere, jo nærmere Universitetet staar

det Folk, det bør tjene, og jo mere

Folket aabner sit Sind for Viden¬

skabens Ret.

Chicago, 1905—August, 1909.

XX.

(. Rasmussen Companp, Printers

Minneapolis, Minn.






