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PROFESSOR DR. EMIL KORSl\1O.
80 år 25. juni 1943.
Enhver tid har sine oppgaver. Om oppgavene blir løst,
og på hvilken måte de løses, avhenger i f ørste rekke av dem
som tar oppga vene opp, deres
åndelige og legemlige utrustning, pågangsmot og viljekraft.
Til en banebryter stilles det all-tid større krav enn til en som
kan gå etter linjer som er oppstukket av andre. Av banebryteren kreves det også begeistring
og glød for saken, sterk nok til å
overvinne den motgang han
måtte møte på sin vei.
Vi minner i dag om en banebryter. innen landbruksforskningen som har evnet å føre
sin sak fram på en enestående
måte. Mannen er professor dr.
Emil Korsmo som den 25. juni
fyller 80 år.
Professor Emil Korsmo.
Det kunne vært av interesse i forbindelse med professor
Korsmos 80-årsdag å gi en detaljert omtale av hans livsverk, men vi
m~ dessverre avstå fra det her. Bare en omtale av han publikasjoner
om ugrasspørsmål ville bli en svær artikkel. Vi vil likevel minne
om standardverket «Ugras i nutidens lordbruk», en bok på ca. 700
sider som no er oversatt til en rekke fremmede språk. Videre er
hans ugrasplansjeverk kjent over store deler av verden.
Det banebrytende arbeide professor Korsmo har nedlagt ved
utforskningen av ugrasfloraen kan neppe vurderes høyt nok. Det
var i anerkjennelse herav at Vitenskapsakademiet 3. mai i år tildelte ham Fridtjof Nansens pris for sine undersøkelser over ugrasets
biologi, en velfortjent utmerkelse i tillegg til de mange tidligere.
Herr Korsmo har ved siden av sitt arbeide med ugrastorskriingen også fått tid til å ofre andre sider av landbruket sin interesse. Han har således også viet Det norske myrselskap en del av
sin arbeidskraft, særlig har· myrinventering,en interessert ham·
sterkt. Han har siden 1929 vært varamann i selskapets styre. For
øvrig er han innehaver av en hel rekke tillitsverv både av praktisk
og vitenskapelig art.
Vi vil få lov å bringe professor Korsmo vår hjerteligste gratulasjon i anledning BO-årsdagen.

