HEDENS OPDYRKNING I DANMARK.
Under redaksjon av direktør Ni e 1 s Basse har Det danske Hedeselskab ved opprettelsen av stiftelsen: Kongens hus - Minde park for Heden s O p dyrkere, utgitt et praktverk av stor
faglig og kulturhistorisk interesse. Boken, som er rikt illustrert, skildrer på en betagende måte hedens historie og kultivering, herunder
også tilplanting med skog. Det er m. a. o. «kampen mot lyngen» og
nyttiggjørelsen av de opprinnelig ca. 10 mill. dekar store heder, lyngmoser og klitter gjennom det siste århundre som her for første gang
er utførlig skildret. Ennå er det ca. 2 mill. dekar av udyrkede heder
i Danmark, mens i alt ca. 8 mill. dekar er nyttiggjort til jordbruk
eller skog. En regner med at ca. 80 % av dette areal er lagt ut til
åker eller eng, og tusener av nye hjem er opprettet på de innvundne
vidder.
Men boken bØr studeres, ikke refereres. Den koster kr.
40,00 - danske kroner, - mens medlemmer av Hedeselskabet og Hedebruket får den for kr. 30,00. Vi kan anbefale verket på det aller beste
til alle som interesserer seg for vårt vakre naboland og for det
gigantiske arbeid som er nedlagt for å realisere Dalgas's ord: «Hvad
udad tabes, skal indad vindes».
Aa. L.

Til
Myrselskapets medlemmer!
Den norske 1 and bruks veke er i år fastsatt til 1.-5.
mars. D e t n o r s k e my r s e 1 s k a p holder følgende møter i forbindelse med Landbruksveka:
Onsdag den 3. mars.

F o r e d r a g s m Ø t e kl. 16 i Landbrukssalen, Bøndernes Hus,
Ill. etasje, inngang fra Arbeidergaten.

Emne: «Resultat og røynsler frå Myrselskapet si rorsøksverksemd
i myrdyrking» med korte foredrag av:
Myrkonsulent Aksel Hovd: <<Jordkulturforsøk på myr».
Forsøksleder Hans Hagerup: «Dyrking av ymse kulturvekster på myr».
Til foredragsmøtet er det adgang for alle interesserte.
Torsdag den 4. mars.
Repr ese n tant m Ø te (særmøte) kl. 9 i Gruppeværelse nr. 1,
Oslo Håndverks- og Industriforening, III. etasje, Rosenkrantzgate 7.
Ars m Ø te (særmøte) kl. 10, holdes i samme lokale som representantmøtet.

