50

BRÆNDTORV TIL KRISTIANIA

I

den forløpne vinter er der fra brændtorvanlæg paa Hedemarken,
Toten og andre steder solgt adskillig brændtorv til Kristiania. Fornemmelig skyldes dette de høie kulpriser, men ogsaa den omstændighet at torven har været særlig god paa grund av forrige aars tørre
sommer. Herved er der blit mange som gjerne liker at brænde torv,
og efterspørslen har været stor. Samtlige torvfabrikker er utsolgt.
Forhaabentlig vil dette bidra tir at ikke 'alene de allerede eksisterende torvfabrikker til sommeren producerer mer, men ogsaa at . der
kommer istand betydelig fler brændtorvanlæg rundt om i landet.
Hvis torvfabrikanterne skal kunne gjøre regning paa at beholde
et marked i Kristiania, da maa man ikke alene stadig sørge for at
levere tør vare, men prisen maa være rimelig. Kunde brændtorven
sælges for la os si 6 5 øre pr. hl., da vilde der kunne oms ættes meget.
Til en begyndelse holdtes ogsaa denne 'pris av enkelte forhandlere,
men efterhvert som kulprisen steg, forhøiedes ogsaa prisen paa brændtorven.

BRÆNDTORV ANLÆGS BERETTIGELSE

A øvrige

LMINDELIGE brændtorvanlæg forsynt med tidsmæssig maskineri og

hjælpemidler har allerede nu stor betydning, men væsentlig kun for stedlig forbruk til erstatning for den brændeved som snart
ikke længer kan skaffes, og istedenfor den utenlandske kul og koks som
søker at faa et marked i det indre av landet og oppe i vore fjelddale.
Det er betegnende nok for at brænrltorven her virkelig kan være
paa sin plads, at almenningerne paa Hedernarken, som i en menneskealder har tilvirket brændtorv, nu hvert aar . utvider sine anlæg og anskaffer nyt og forbedret maskineri.
I Vestre Slidre i Valdres blev der forrige sommer sat igang et
tidsmæssig br.ændtorvanlæg oppe paa høifjeldet for at skaffe torv til
bygden, og man er saa fornøiet hermed, at der nu er under overveielse
at faa fler slike anlæg i Valdres og andre steder.

