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STRAFFANGER TJL .M YRDYRK.N ING.

hele arbeidets kostende i form af forpagtningsafgifter eller direkte salg
af de opdyrkede strækninger eller endelig i form af arbeidsbetaling .af
de interessentskaber eller private, der modtager fangerne til opdyrkningsarbeider,
·
Det vilde være at ønske, at ogsaa de forsøg, som har været
gjort her i landet med straffangers anvendelse til kultiveringsarbeider,
bliver fortsatte i thi ogsaa ved disse ulykkelige menneskers arbeide kan
der skaffes nye hjem for norske familier, og ogsaa de .kan . være
tjenere for os under løsningen af den fælles opgave at rydde og_ bygge
vort land.
·
·;

. LITERATUR

I

NDSTILLING FRA DEN AF SELSKABET FOR NORGES VELS DIREKTION NEDSATTE JORDDYRKNINGSKOMITE.
Særtryk af »Tidsskrift
for det norske Land brug «.

Heri udtales blandt andet:
»Nydyrkning af jord har hidtil været ,søgt fremmet ved:

1. Offentlige foranstaltninger.
a. , Yorddyrkningsfondet,
b. Præmier og præmielaan.
c. Den norske arbeiderbrug- og boligbank.
d. Veiledning aj offentlige funk#onærer, specielt .af amtsagronomerne.
2. Private foranstaltninger.
a. · Det norske Myrselskab.
b. . Lokale jorddyrkni'-ngsselskaber, som f. eks.·
Bergens Myrdyrkningsforening.
Kristianssands og Oplands Yorddyrkningsselskab.
Saadanne. selskaber. fortjener at støttes, da de udretter · ikke saa
lidet til fremme af nydyrkning af jord«.
Komiteen bestod af: stortingsmand B, Holtsmark (form and),
fabrikeier Kleist Gedde, stortingsrnand E. Hognestad, stortingsmand
Th, Myrvang og kaptein 0. Sandberg.

T ANDBRUGS!IDENDE, Trond hjem er efter. fl~re maaneders stans udL kommet 1 ny og forbedret udgave, delvis illustreret.
Af indholdet i nr. 1 for r 907 kan nævnes : · Yo-rdanalyser og
den stærke drift, samt uddrag af Arne Garborgs avisartikel:. » Sel.Ja
landete eller ryd:fa det? Hertil knytter bladet nogle bemærkninger,
1

hvoraf hidsættes:
»Landet maa ryddes, og du og jeg rnaa nu gaa ivei med rydningen.
Det bliver den eneste reform, som duger, landet ryddet .af.
unge og stærke hænder. Men hvorledes?
Meddelelse no.
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LITERATUR.

Ved samhold.
Ved at et begeistret folk, stolte af sit land og
sikre· paa .dets fremtid, slutter sig sammen - - - - - - -<<.
ÆRENS ANVENDELSE I SKOGSAGENS TJENESTE af

H udgivet

Frans Bull,

af Det norske Skogselskab.
Pris 50 øre.
47 sider
1 6vo med 8 illustrationer.
·
Forfatteren fremholder, at militære øvelser i benyttelsen af spaden.
bør nyttiggjøres i skogsagens og myrsagens interesse.

.
V
samt

deras sammansattning och utvecklingshistoria,
deras betydel'se for kannedom om Nordens fornvarld, af
Rutger Sernander, docent i botanik. Stockholm, Albert Bonniers
forlag 1905. 39 sider 8vo. Pris 25 øre.
ÅRA · TORFMOSSAR,

T gren.

ORFTJÅNST.EMÅNNENS VERKSAMHET UNDER ÅR 1905 af

20 sider 8vo.

F foreningens Tidskrift«, nr.
YRA UPPSATSER

E. Wal/-

Stockholm 190 7.

I VÅXTKULTUR, Bilag til

»Svenska Mosskultur-

5 for 1906.

Af Dr. 1-l
jalmar von Feilitzen, Dr. Mats Weibull, Dr. Paul
Hellstrom og Professor N..Hjalmar JVilsson, med en fortale af Professor Dr. H. L. 0. Winberg.
144 sider 8vo med 7 1 illustrationer.
ERfTTELSE 6FVER VERKSAMHETEN vrn syENSKA MOSSKULTURFORENINGENS KEMISKA LABORATORIUM AR 1906.

B

Af Dr. Hjalmar von Feilitzen.

20 sider. 8vo.

T SEXTON.i\.RIGT GODSLINGSFC)RSOK Pi\ TORFJORD.
Særtryk
» Svenska Mooskulturforeningens Tidskrift s , nr. 2 for 1907.

E

Af Dr. Hjalmar von Feilitzen.

K Feilitzen.
M sekretær.

af

16 sider 8vo med 3 diagramer.

Af Dr. Hjalmar von
o sider Svo med 7 illustrationer.

LOFVER OCH GRÅSODLING Pi\ TOR.FJORD.
2

M. lb. Nyeboe, Moseselskabets
Prisbelønnet af Den tekniske Forening i Kjøbenhavn .
7 :1- sider 8vo med 2 1 illustrationer.
OSER.NES UDNYTTELSE af ingeniør

T

ANVENDELSE TIL FREMBRINGELSE AF ELEKTRICITET af
·ingeniør C. L. Jacobsen. Prisbelønnet af Den tekniske Forening
i Kjøbenhavn. 46 sider 8vo med 4 plancher,
ØRVS

T. af.

ORFVERKOKUNG MIT GEWINNUNG DER NEBENPRODUKTE, udgivet
»· Oberoayerische Kokswerke und Fabrik chemischer Produkte,

Aktien-Gesellscftaft,<, Beyerberg, Oberbayern.
illustrationer i teksten og 2 plancher.

22

sider 8vo med 16

LITERATUR .

'BERICHT UBER .DIK ARBEITEN DER KONIGLitHE MOQRKULTUR. - ANSTALT IM JAHRE uj-C:5, M'u~ch~n.· 183 flider med 4 illustrationer

•-Og I bilag .

G

EWINNUNG UND VERWENDUNG DES TORFES ZU DEN VERSCRIE-·
DENSTEN ZWECKEN, ABGESEHEN VON SEINER VERWENDUNG
. ALS BRENNTORF. Særtryk af » Mittheiluugen des Vereins zur Forderung
..der Moorkultur im Deutschen Reiche «.
·

At Direktør Hans Schreiber, Staab, Bøhmen. 2 7 sider 8vo.
Indeholder blandt andet referat af de af_ »De norske Myrselskab«
foretagne prøver med torvstrørivere,
.

..

U

BER REISSWOLFE UND REISSWOLFKONKURRENZEN MIT BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG DER REISSWOLFKONKURRENZ DER
NOR WEGISCHEN MOORGESELLSCHAFT IN AAS IM NOVEMBER - I 906.
Af Dr. Victor Zai!er og Ing. L. Wzlk.
26 sider 8vo med
1 5 illustrationer, velvillig udlaant af Det norske Myrse!skab.
lndtaget i
>>Zeitschrift fur Moorkultur und Torfverwertung«, Wien, 2 hefte

1907 .

Det anbefales, at den østerrigske stat foranstalter prøver med
·torvstrørivere, idet de af Det norske Myrselskab foretagne konkurrance·prøver tages som forbillede.
ERICHT "UBER DIE .TA.TIGKEIT DER MOORWIRTSCHAFT ADMONT
B der k. k; landw.-chem. Versuchsstation in Wien im Jahre 1906.

Af Dr. Wilhelm Bersch.
·i teksten og 4 plancher.

3 9 sider 8 vo med ro illustrationer

M

MOORKULTURANSTALT.-: Heft r.
r 2 1 sider 8vo med flere illustrationer og tabeller.
Dette er et nyt tidsskrift, hvorigjennem vil blive offentliggjort resul·taterne af det store antal undersøgelser, som den bayerske myrkultur.anstalt i aarenes løb har foretaget. Disse undersøgelser refererer sig
væsentlig til myrdyrkningens lønsomhed under forskjellige forholde, men
"omfatter ogsaa mange rent videnskabelige forsøg og iagttagelser, som
-er af betydning for den praktiske - udførelse af myrdyrkningsarbeider.
Det er meningen, at enkelte hefter væsentlig skal. være af videnskabe'ligt indhold, medens andre skal· omhandle myrdyrkningens praktiske
-side.
Da tidsskriftet udkomrner tvangfrit, kan man anskaffe sig de
-enkelte hefter, man har brug for. Det udkommer hos forlagsboghand.ler Eugen Ulmer, Stuttgart.
·
ITTEILUNGEN DER K. BAYR.
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