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DØDSFALL.
Landbruksingeniør
G
Are n t z døde 1. april 1941 i
den høye alder av vel 90 år.
Med ham er en av myrsakens varmeste talsmenn .;
Trøndelag vandret bort. På
hans initiativ tok Trondhjems
tekniske Forening i 1903 arbeidet opp for å gjøre en positiv innsats for utnyttelse av
våre myrer, og den 23. april
1904 ble Trøndelag Myrselskap
stiftet med landbruksingeniør
G. Arentz som formann.
Han stod for selskapets
ledelse i de første grunnleggende år, helt til 1917, hvoretter han var styrets nestf ormann i de f Ølgende 13 år.
Hr. Arentz fikk i sin ung-dom både Ingeniørmessig og
landbruksteknisk utdannelse,
og ble i 1888 ansatt som landbruksingeniør i Troms fylke. I 1892 ble
han forflyttet til Trøndelag, hvor han virket som landbruksingeniør
til han i 1918 falt for aldersgrensen. Han fortsatte imidlertid som
inspektør for distriktets prestegårder helt til 1927. Ved sin fratreden
fikk han fortjenstmedaljen i gull for utmerket arbeid i statens tjeneste i en lang årrekke.
Landbruksingeniør G. Arentz vil også minnes med takk og anerkjennelse av Trøndelag Myrselskap, ikke bare som selskapets stifter,
men kanskje særlig fordi han i 26 år i trekk stod i ledelsen som formann og som nestformann og ved sine rike evner og ved sin vinnende
personlighet og samvittighetsfulle ledelse gå selskapet en fast posisjon.
Og vi som arbeidet sammen med ham fikk forståelsen av at også de
oppgaver som Trøndelag Myrselskap den gang hadde på sitt program
var til landsdelens beste og en kulturfaktor i selvbergingens tjeneste.
Vi takker ham for hans store innsats og ønsker fred over hans
minne.
H. O. Chr.
*
Brannsjef Abraham Ha 1 vor sen døde 4. august 1940 i en alder
av 65 år.
Han har vært medlem av Trøndelag Myrselskap helt fra selskapets stiftelse. Fra 1915 og til sin død var han selskapets revisor.
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Han var alltid varmt interessert for myrsaken, og vi minnes ham
med takk for hans arbeid innen vår krets, vi minnes hans store innsats for vår by, hvor han var kjent for sin rettlinjede ferd, fair sitt
humane vesen og for sitt varme vennesinn. Fred og signing over
hans minne.
H. 0. Chr.

ÅRSMELDING FOR TRØNDELAG MYRSELSKAP
FOR 1940.
37. ARBEIDSAR.
EDLEMSTALLET har i 1940 vært 41 årsbetalende og 16 livsvarige,

tilsammen 59 med.lemmer.
.
MSom
tidligere er medlemmene sendt gratis «Meddelelser fra De

1

,

norske myrselskap».
Selskapet fullførte i 1940 markarbeidet med kartlegging og bomtering av BjØråfeltet i Foldereid.
Kartet er utarbeidet i M. 1 : 2000 med 2 m ekvidistanse. 'Det
kartlagte areal er 6984,5 da, men består vesentlig av skog- og fjellterreng, idet det område som egner seg for dyrking - altså gras- og
noe moseholdig myr - bare utgjør 613,5 da. Høsten 1940· ble kartene
og analyseresultatene sendt Foldereid jordstyre, og det er visstnok
meningen at arbeidstjenesten skal gå i gang med kultivering av myrarealet, samtidig med at der bygges vei gjennom feltet.
Likeså ble markarbeidet for den store senkningsoppgave i Imsdalen avsluttet. Kartene er under arbeid. Målestokken blir også her
1 : 2000, ekv. 1 m, og det kartlagte areal utgjør ca. 10,000 da.
Nord-Trøndelag landbruksselskap har utbetalt kr. 600.00 for dette
arbeid 0g gitt tilsagn om kr. 800.00 til når arealet er ferdig. Analyseresultatene foreligger allerede, og store arealer som nå er vannsyk
eller ligger helt under vann vil egne seg for dyrking når elveløpet i
områdets vestre ende blir utvidet og senket.
Sommerens markarbeid har i vesentlig grad vært viet brenselsforsyningen, idet en lang rekke brenntorvmyrer har vært undersøkt
og bonitert, delvis også kartlagt.
Strinda kommune ønsket å få undersøkt om det innen herredet
fantes brenntorvmyrer hvor bygdens folk kunne få anvist felter for
gratis torvstikking. Med tilføre herav var selskapets sekretær på
befaring av en rekke myrer, som imidlertid var av dårlig kvalitet.
Det ble bare funnet et par myrer på Byåsen som var brukbare, og ber
1;:r det i løpet av sommeren blitt stukket en del brenntorv.

