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PERSONSKIFTE I MYRSELSKAPET.
O av Det norske myrselskaps medarbeidere, utskiftningskandidat

Oscar Hovde og landbrukskandidat Jens Heggelund
T
Sm it h, kommer dessverre til å slutte i myrselskapet, da begge har
fått nye stillinger. Utskiftningskandidat Hovde er ansatt som utskiftningslandmåler i Buskerud, og landbrukskandidat Smith er konstituert som teknisk fylkesagronom i Telemark.
Utskif tningskandida t Oscar Hovde er fra Eid i Romsdal. Fra
han ble uteksaminert ved Norges Landbrukshøgskole i 1927 til våren
1935, da han ble ansatt i myrselskapet, var han opptatt med mer tilfellige jobber, bl. a. en tid vikarierende utskiftningslandmåler i SØrTrøndelag. Dessuten arbeidet han en tid med kartlegging, av bureisingsfelter for Møre landbruksselskap.
Fra 1. mai 1935 til 1. mai 1937 var Rovdes ansettelse i myrselskapet midlertidig, men senere har stillingen vært fast. I de ca. 5
år som han har vært ansatt her, har han arbeidet med myrinventeringen, vesentlig i Nord-Norge og på Vestlandet.
Landbrukskandidat Smith er fra sør-Audnedal i Vest-Agder.
Han ble uteksaminert fra Norges Landbrukshøgskole i 1936 og ble
straks etter midlertidig ansatt i myrselskapet. Også han har arbeidet med myrinventering, først og fremst i Hedmark, men også en del
i Østfold. Vinteren 1936 var han permittert en tid, da han var
vikarierende fylkesagronom i Østfold, men har ellers vært i myrselskapets tjeneste siden våren 1936.
Våren 1938 foretok Hovde og Smith med stipendium en felles
studiereise til Sverige og Danmark for å studere forskjellige myrspørsmål.
Det er et stort tap for myrselskapet å miste to av sine innarbeidede folk i en tid da det sannsynligvis vil bli mer og mer aktuelt å
drive myrundersøkelser med tanke på praktisk utnyttelse av myrene.
Både Hovde og Smith har i de henholdsvis ca. 5 og 4 år som de har
arbeidet hos oss, vist seg å være ikke bare meget energiske og samvittighetsfulle, men også i høy grad dyktige unge menn. Myrselskapet vil benytte anledningen til å takke begge herrene for det utmerket arbeid som de har ytet i selskapets tjeneste, og ønske lykke
til arbeidet i deres nye stillinger.
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