33

NYE BRÆNDTORVANLÆG
I
1

UTJERN BRÆNDT0RVFABRIK) som eies av ·brukseier 0. 5. Holthe,
vil begynde torvdrift iaar. Brændtorvmaskine nr. 4 med elevator
og platform av jern er bestilt fra Aj S · Aadals Bruk.
Samme firma skal ogsaa levere lignende maskineri til VANGS OG
FURNES ALMENNINGS nye brændtorvfabrik pr. Hamar og til gaardbruker·
ERIK HAUGSRUD, Bagn, Valdres. I det sidste tilfælde _blir den ifjor
anskaffede brændtorvmaskine nr. 3 utbyttet med nr. 4.
0. MUSTAD & SØN, Gjøvik, har fra A/5 Aadals Bruk bestilt
elevator og platform av jern til den ifjor anskaffede brændtorvmaskine
nr. 4 for brændtorvanlægget paa Aamodtneyren pr. Gjøvik. Ved en
feil fra maskinagenten var dengang opgit, at der var indkjøpt brændtorvmaskine nr. 3, som A/S Aadals Bruk nu har ophørt at fabrikere.
Firmaet 0. Mustad & Søn oplyser, at grunden til, at man ikke straks
anskaffet komplet maskineri for torvdrift efter retlinjet arbeidslinje,
som man var fuldt paa det rene med vilde være heldigere end stationert maskineri, var den, at firmaet ifjor kun eiet halvdelen av myren.
Med den indskrænkede tørkeplads og den sene vaar kunde man ikke
gjøre regning paa at producere meget brændtorv, hvorfor man ikke
fandt det paakrævet at utbygge anlægget helt det første aar. Nu harfirmaet kjøpt hele myren, som har et areal av ca. 70 maal, og torvdriften vil iaar bli fortsat med fuld kraft. Torvmaskinen drives med.
en elektrisk motor med strøm fra Totens Cellulosefabrik. Dette brændtorvanlæg blir saaledes efter vore forholde et tidsmæssig anlæg. Torvdriften ledes av Lars Flisaeer.
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TORVFABRIKKER SOLGT

. USTAD T0RVFABRIK er ifølge »Hedemarkens Amtstidende« samR
men med eiendommen Rustad i Vinger solgt av torvingeniør1

Einar Lund og gaardbruker Hjalmar Lund til gaardbruker Lars
Melby, Aasnes.
Brændtorvfabrikationen vil, saavidt vi har bragt i erfaring, bli
fortsat, indtil myren er avtorvet,
OV BRÆNDT0RVFABRIK tillikemed gaarden Hov i Stange pr. Tangen
st. er ifølge »Aftenpcsten« solgt av konsul G. Schiøtz til
gaardbruker Harald Haugsrud, Aadalen. Til gaarden hører ogsaa.
landhandleri og meieri.
Brændtorvfabrikken, hvortil f. a. blev anskaffet et nyt lokomobil,
og som har solgt adskillig brændtorv til Kristiania, vil vistnek bli fortsat uforandret.
LLERMYREN BRÆNDT0RVFABRIK i Løiten er overgaat til et
aktieselskap med torvingeniør Einar Lund som disponent og torvmester Rudolf Foss som arbeidsformand.
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