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KONSULENT KÅRE LILLEENG

-t ·

Nylig mottok vi det triste budskap
at torvkonsulent Kåre Lilleeng døde
den 26 .. [uni pare 33 år gammel.
Kåre Lilleeng var bondegutt fra
Målselv og ble landbrukskandidat i
1936. En kort tid etter eksamen studerte han jordbunnslære ved. Landbrukshøgskolen, men ble så· knyttet
til Troms landbruksselskap som bestyrer av selskapets bureisingsf elter,
og arbeidet senere som landbruksselskapets· assistent. ,Fra ·l. mai 1942
ble han ansatt i•- Det norske .myrselskap som torvkonsulent-ror Nord- .
Norge.
Lilleeng var spesielt interessert i
[ordbruksteknlske, ragog var så.hel-'
dig at han stadig fikk arbeide rned ·
spørsmål som interesserte; -ham
Konsulent Kåre Lilleeng.
sterkt. Han sørget da; også· ;.for :å,
utdanne seg videre; først vetl Gøte- .
borg tekniske skole vinteren 1939-40 og ved Norges tekniske høgskole vinteren 1943-44.
i'
Det som preget Lilleeng i hans arbeid var først og · fremst- hans
grundighet, orden og pågangsmot. ne· planer han utarbeidet. :var
al~~id vel gjennomtenkt og vidnet om at han mestret sitt fag. I
tjenesten sparte han seg aldri, noe som kanskje viste seg best. i
, hans stilling som torvkonsulent. Hans. distrikt omfattet nemlig. hele
Nord-Norge, og de mange besværlige, og lange' .relser i krig~ns tid
foretok han med samme selvfølgelighet _·_;om i. freAstid;.
:~an:..
. skeligheter tok han med godt .humør, for. ham var af,l;>.~i?~t 'også
sport. Lilleengs aktive innstilling kom også tydelig, ~;e111i._i, april-. ,
1

4~f~--

18
dagene ,1940. Da krigen kom, avbrøt han straks sine studier i. GØte-

borg, reiste hjem og deltok i krigen med heder til de siste- avdelinger
i sør-Norge måtte kapitulere. Han rakk ikke tidsnok, fram· til å
delta i kampene i Nord-Norge.
Som menneske og kollega var tmeeng høyt skattet av alle som
kom· i_ berøring med· ham. Han hørte. til eliten av våre unge land-

brukskandidater, og vi beklager dypt at. han skulle gå bort så snart,
Han fikl;c riktignok oppleve at Norge ble fritt igjen, men det er.
· uforståelig at han ikke skulle få bruke· sin store arbeidskraft og
innsikt i gjenreisingen av. Nord-Norge, hvor vi nettopp har bruk
for menn av Lilleengs støpning. Det norske myrselskap retter en
hjertelig takk til konsulent Lilleeng for hva han fikk utrette for
myr- og torvsaken, og vi lyser fred over hans· minne ..

ÅRSMELDING FOR TRØNDELAG MYRSELSKAP
FOR 1944~
Medlemsantallet har i 1944 vært 48 årsbetalende og 13 livsvarige
medlemmer. Tilsammen 61.
Et av våre livsvarige medlemmer, tidligere . direktør for Norges
Brandkasse W. Hirsch-Darre-J ens sen, døde 30. april i år, vel 74 år
gammel. Han har vært medlem av selskapet. fra starten våren· 1904
og var i mange år. revisor. Han har alltid hatt stor interesse for
. selskapets arbeid.
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere sendt
medlemmene gratis.
, .. · Selskapet "har i 1944 fått kr. 1.800,00 som bidrag til brenntorvundersøkelser fra Det norske myrselskap.
Fra Nord- og sør-Trøndelag fylker er· mottatt kr. 800,00, fra 29
· .~V ele 92 herreder i Nord" og Sør-Trøndelag fylker kr. 1.185,00 og fra:
sparebanker og forretnlngsoanker kr. 325,00. Btyret vil herved få
. uttale sin ·beste takk for disse bidrag som har muliggjort det arbeid
som ble utført i 1~44 .
, Selskapets arbeid har i beretningsåret - som i de nærmest fore.. gående år - for en stor del vært konsentrert om undersøkelse av
brenn torvmyrer.
i

sør-Trøndelag:

' .-1 Agdenes herred er der i 1944 undersøkt 9 brenntorvmyrer
med et samlet areal på 250,9 da. Kubikkmassen ·i disse myrer ut. gjorde-tllsammen 342 300 m3 råtorv.
Dessuten er det undersøkt i dyrkingsfelt nå 371,5 da. Ennvidere
e,r. .der. uttatt en del prøver til analyse av 3 myrområder, hvorav 1
brenntorvmyr og de to andre dyrkingsmyrer.

