D ET N O R SK E M YR SELSK A BS A A R SM Ø D E 1908

Overlærer J. Th. Landrnark, Kristiania:
Stiftamtrnand Hroar Olsen, Bergen.
Landbrugsingeniør U. Sverdrup, Kristiania.
Direktør J. Hirsch, Storehove pr. Lillehammer.
Gaardbruger Emil Frøen, Blaker.
Kaptein J. A. Grundt, Eidsberg.
Desuden som repræsentant for Kriszianssands og Oplands '7ord-

4iyrkningsselskab:

Stortingsmand, postmester P. Valeur, Kristianssand S .
Medlemmer, der ikke kan møde, anmodes om at indsende til
-selskabets styre skriftlig stemmeseddel i lukket konvolut, mærket
»ssemraeseddel aarsmødet«.
Efter valget og øvrige indre anliggender afholdes kl. 7 8/4 fælles- ·
møde med P. F. 's nationaløkonomiske gruppe.
Der vil da blive afholdt flere korte foredrag, særlig vedrørende
. brændtorvspørgsmaalet med efterfølgende ordskifte.
Mødets dagsorden vil senere blive bekjendtgjort.
Repræsnntantmøde afholdes i forbindelse med aarsmødet, og vil
.repræsentanterne faa nærmere besked om tid og sted.

PRÆMIER OG DIPLOMER

D

ET NORSKE MYRSELSKAB har besluttet at tildele anerkjendelse for

god behandling af myr· og fortjenester af myrsagen til følgende:

J) Gaardbruger
'hus amt:

Olai N. Storheim, Sæbøvaagen, Søndre Bergen-

Præmie for myrdyrkning
sat arbeide. ·

IDO

kr. som opmuntring til fort-

Hr. Storheitn har dyrket adskillig myr paa egen gaard og har
herunder ifølge amtsagronomens udtalelser lagt for dagen, at han
har indsigt og forstand paa myrdyrkning. Ligesom det udførte
. arbeide er planrnæssigt, forsvarligt og godt udført, Til dyrkningsarbeidet har han ikke søgt eller erholdt understøttelse offentlig
eller privat. Foruden det meget arbeide, han personlig har nedlagt i opdyrkningen, har han· laant penge i banken mod forholdsvis høie renter og, afdrag,

2) Gaarbruger Ove N. Bakken, Ørlandet,' Søndre Trondhjems. amt:
Præmie for myrdyrkning 5 o kr. som opmuntring til fortsat.
arbeide og Det .norsee Myrselskabs diplom for god
dyrkning aj myr.

PR Æ M IER OG D IPLO M ER

Hr. Bakken har rigtignok kuri ·i· forholdsvis kort· tid, drevet
paa med· nydyrkning af myr paa egen gaard, . nemlig fra aaret;
1904, men med de smaa midler, som har staaet ·til·:hans raadighed, rnaa han paa denne korte tid siges at have udført et meget
respektabelt arbeide. Bari havde oprindelig 102 maal myr, hvoraf"
ca. 25 maal er brændtorvmyr_ og resten dyrkningsmyr, Ved udgangen ·ar aaret r 907 har han opdyrket ca. r 8 maal og "yderligere mere indeværende aar, foruden at han aarlig tilvirker T oolæs brændtorv. Der findes vistnek mange gaardbrngere paa Ørlandet, som har opdyrket større arealer af myr, men alle ·disse·-.
har været· -heldigere. stillet i . økonomisk henseende og .har brugt;
forholdsvis længere tid til arbeidet.
3) Rydningsmand Peder Engstrøm, Oddoenget pt. Smalaasen, Namsskogen, Nordre Trondhjerns · amt :

Præmiefor mjrdyrkning 50 kr. som opmuntring tilfortsaf·
arbeide.
Hr. Engstrøm har ryddet sig et nyt hjem, kjøbt land af staten..
har grøftet og dyrket . myr. i
4) Gaardbruger Helmer Hansen, Bjørhusdalen, Namsskogen, NordreTrondhjerns amt: ·
.
·

· Præmze for myrdyrkning
arbeide.

sa

kr. som -opmuntring til fortsar:

Hr. Hansen har grøftet og dyrket adskillig myr paa sin ege~
eiendom.
·
5) Leilænding Bernhnlt Sandaamo,
Nordre. Tr?ndbjems amt:

Sandsadalen,

Namsskcgen,.

Præmie for myrdyrkning 50 kr. som opmuntring til fortsar
arbeide.
Hr. Hansen har grøftet og dyrket myr paa statens eiendom.
6) .. Rydningsmand 'Peter Rol andsen, Nyrudd, Hopnes, Narnsskogen, ..
·Nordre Trondhjems amt:

Præmie for myrdyrkning 50 kr. som opmuntring tilfortsa/arbeide.
·
~L Rolandsen har grøftet og dyrket myr paa sin selveierplads,
som han netop har kjøbt af staten.
7) Torvingeniør Einar Lund, Rustad, Roverud, .Hedemarkens · arnf:

· Det norske Myrselskabs diplom for fortjeneste
toruindustiien.
·

af bræn:r-

Hr. Lund er· uddannet som ingeniør. ved . Kristiania -tekniske
skole og har gjennemgaaet den svenske stats . torvskole. Han har ·
opholdt sig en tid i Amerika, kom hjem paa besøg og . tænkte-
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at emigrere paany, men kjøbte istedet sammen med broderen, der
· er agronom, · gaarden Rustad pr. Roverud med tilhørende myrstrækninger.. Her har han anlagt den nu saa bekjendte Rustad
Torvfabrik, som leverer størstedelen af den. brændtorv.. der nu
,'. , ; sælges i . Kristiania..
2) Amtsagronom Jo'hs. Iversen, Fredrikstad, Srnaalenenes amt:

Det norske Myrselskabs Diplom for fortjeneste
/agene ·i Smaaleuenes amt.

af torvstrø-

Hr. Iversen har planlagt og faaet istand de mange torvstrølag
. i Smaalenene, det amt, der har rekorden for de fleste anlæg af
denne slags. I aaret 1 898 kom det første anlæg igang, nu er
der 44 torvstrølag. Forøvrigt henvises til » meddelelse « nr. 3
d.a., side 1r6-r19.

"9) Landbrugskonsulent 0. T. Bjanes. Kristiania:
·
Det norske Myrselskabs diploni for fortjeneste
. . fremme i Tnmdelagen. ·

af myrsagens

Hr. Bjanes har under sin tidligere virksombed som landbrugsingeniørassistent i det nordenfjeldske planlagt og faaet istand de
allerfleste af de mange, tildels forholdsvis. store torvstrøanlæg i
Søndre og. Nordre Trondhjems amter, hvorhos han og~aa paa
anden maade har virket for myrsagens fremme, og henvises til·
hans kjendte brochure: s On«, Torvstrø«.
:1 o)

Bergens Myrdyrkningsforening, Bergen:
Det norske Myrselskabs diplom for fortjeneste
ningen i Søndre Bergenhns amt.

af myrdyrk-

Vi behøver kun at henvise til denne forenings virksombed i de
forløbne r r aar, den har bestaaet. I denne· tid er der med foreningens bistand opdyrket tilsammen 2 5 66, 1 · maal myr i det en;
kelte amt.
Præmierne og diplomerne vil blive uddelt paa_ Det norske Myr-selskabs aarsmøde i Kristiania Tirsdag den 4de februar 1908.

PRÆMlE FOR KONSTRUKTION AF

:BRÆNDTORVMASKINE FOR SMAA_BRUG

'TILtorvmaskine

SMAA BRÆNDTORVMYRER trænnges en liden
til at . bearbeide torven for derved at kunne udnytte
-torvmyrerne bedre og erholde. et fastere og bedre. produkt end ved- al.mindelig torvstikning.
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