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med ham bek.lager dypt at sykdommen forhindret ham i åta del i den
videre utnytting av torv, naturens største akkumulasjon av materiale
av organisk opprinnelse. Nå da han er borte vil vi alltid minnes ham
som en fremragende ingeniør, en mann av karakter og en som ikke
var redd for å arbeide som pioner. Personlig vil jeg alltid huske med
glede den tid jeg arbeidet sammen med ham.
Edinburgh, august 1960.
Anders Tomter.

VERDENSMESTERSKAP I TRAKTORPLØYING.
Det 8. verdensmesterskap i traktorpløying vil i år bli holdt på forsøksgården «Tor Mancina» like utenfor Rom i dagene 8. og 9. oktober.
Ca. 15 nasjoner konkurrerer, hver med inntil 2 deltakere. Fra Norge
deltar i år Arne Braut, Rogaland, og Hans 0. Sylling,
Buskerud. Som lagleder og norsk dommer har Norges Bygdeungdomslag - som er medlem i den internasjonale pløyeorganisasjonen oppnevnt sekretær E in a r W o 1 d, Det norske myrselskap.
I tilknytning til selve pløyekonkurransene er det også i år, i likhet
med tidligere, lagt opp et større studieprogram. Hensikten med disse
stevnene er nemlig ikke bare selve pløyingen, men også at jordbruksungdom fra mange kanter av verden skal kunne møtes og utveksle
meninger og erfaringer, og dessuten å lære andre lands jordbruk å
kjenne. Disse studieturene har tidligere vært arrangert som lengre
bussturer i vedkommende lands jordbruksdistrikter, men i år vil deltakerne være innkvartert i Rom hele tiden, og det vil bli arrangert
en rekke ekskursjoner i Rom og til distriktene omkring. Deltakerne
denne gang vil derfor få en enestående anledning til å lære de verdenskjente severdigheter i Rom å kjenne, og også få et inntrykk av
italiensk jordbruk ved dagsturen i omegnen.
Sekretær Wold deltok som norsk leder også ved stevnet i Tyskland
i 1958 og i Nord-Irland i 1959.

Til
Myrselskapets medlemmer!
Det gjenstår fremdeles en del kontingenter for 1960 som ikke
er betalt. Vi vil derfor henstille til alle som ennå ikke har ordnet
kontingenten å innløse de postinkassasjoner som nå vil bli sendt ut.
Skulle enkelte medlemmer ønske å gå over til livsvarig medlemsskap, er kontingenten kr. 100,-.
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