130
Malm' er nesten utenkelig, så nøye var han knyttet til foreningens
virksomhet' både ,f~glig: og administrativt, o'g når det· gjaldt å representere sin· instttusjon. Han var den ideelle. vert for utenlandske
studerende som besøkte foreningen for å sette .seg inn i dens virksomhet, alltid elskverdig og villig med. råd og veiledning. Også vårt
land har ved flere anledninger nytt godt av disse egenskaper hos
.direktør Malm.
.1
; ,::· Qgst{utenorh Mosskulturforeningen var direktør Malm en sterkt
benyttet mann, og mange er de tillitsverv som han fikk i årenes løp.
Av vtktigeo r t ent 1 i g e oppdrag vil vi nevne at han i 1912-16 var
.medlem. av en negl eringskommisj on. for organisasjon av. landbruksforsøksvirksomheten og i 1916-17 av en liknende kommisjon for
omorganisertng av landbruksstyrelsen .. I 1931 ble han utnevnt som
1 and bruksråd og som landbruksministeriets representant i forvaltningsrådet. Når han i sin tid ble slått til Ridder av F i 11, n1 ands hv it e rose, så var dette en vel fortjent utmerkelse.
Av landbruksvitehskapelige verv kan nevnes at direktør Malm var styremedlem av og et par år ordfører i Lantbruksvetenskapliga Samfundet, og fra 1925 var han sekretær i den finske
'avdeling av Nordisk Jordbruksforskning.
Blant de 'mange interesser som direktør Malm hadde; var myr. undersøkelser og myrdyrking' de fornemste, og som forfatter og
redaktør av Mosskul turforeningens årbok viet han særlig· disse· spørsmål sin interesse. Også myrselskapets tidsskrift har. mottatt bidrag
fra· herr Malms hånd. Han har siden 1904 stått som korresp~nderende
medlem· av Det po'rske myrselskap.
.
.
Med direktør Malm er en hedersmann og et klokt og godt menne, _ske gått bort. Vi er nam dypt takknemlig for hva han var og fikk
utrette både som fagmann og som menneske. Hans strålende personlighet vil bu· savnet' overalt hvor han var kjent.
Vi lyser fred over hans minne!

Ny brenselskomite,
I statsråd den 23. november ble det utnevnt en komite som skal·
utarbeide innstilling om retningslinjene for bruk og omsetning av
irinenlandsk brensel i årene framover. Som medlemmer av komiteen .
ble oppnevnt 'direktør Johs. Nore, Norsk Brenselimport A/S (for.mann) 1 sekretær Håkon' Lie, direktør Aasulv Løddesøl og direktør
E. Wisth med forstkandidat Ivar ·Aavatsmark i Norges Skogeierforbund som komiteens sekretær.
Komiteen, som kalles «Ved- og, Torvkomiteen av 1945>>, holdt sitt
rørste, møte den 30. november og vedtok da retningslinjene for arbeidet. Dessuten ble det bl. a. vedtatt å støtte et av myrselskapet tidligere framsatt forslag til statsmyndighetene om statsgaranti for
avsetning av maskintorv av 1946-års produksjon.
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