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ÅRSM㊨TE1994
i Vemeforeningen
fredag 6januar 1995 kl. 17.00

i Smeltehytta, Rqrosmuseet

Dagsorden:
1. Godkjem血g av inckalling
2. GodkjenI血g av dagsorden
3. Valg av mcteleder og sekret敬

4. Årsmelding 1994

5. Reguskap 1994

6. Arbeidsplan 1995
7. Bud勾e備1995

8. Valg

l

ÅRSMELDING
1994
Arsmutet for 1993 ble holdt den 8jan皿1994 i Smeltehytta med 7 personer tilstede. Etter
紅smr舶t ble det arrangert '一Åpent hus" i Fjel叫om. Rundt 30 personer mctte opp for a se

utstyret i funk句on, hore pa torademusikk og spise blatekake pa Fjel叫oms fndselsdag. Alt i
alt et sv蟹rt Vellykket aFTangement.

悪霊叫虹狐(1ダウう̲タ4,

P謹詩誌慧皿e重‥

Ragnar Da血l, neStfomann ( 1 993‑94)

Jens Hystad

Torbjqm Eggen, Sekretar (1 993‑94)

Synnove Kvikne

Tor Inge Mqlmam, Styremedlem (1993‑94) Kjell T.OIsen
Torgeir Anda, Styremedlem (1 993‑94)

K罷Mqller

Ragnar Dahl, Tore Heitmam, Jens Hystad. Rudolf OIsen, Tor勘ym Torgersen og Kdre Mqller.

Medlemmer:
Vemeforeningen har pr i dag ca 70 medlemmer, fordelt pa bedrifter,
foreninger/orgamsaeyoner og enkeltmedlemmer. Kontingenten er l OO kr for perso血ige

medlemmer, 200 kr for organisa$oner/foreninger og 500 kr for bedrifter.
Fqrste蟹reSmedlem
Mamen bak Pressemuseet i Bergstaden, John Solheim ble beharig鍵ret under鉦smatet i
NAL. Han ble utnevnt til det勉rste a3reSmedlem i vemeforeningen. Ord勉rer Even Erlien

OVerrakte en jubileumsmynt i sqlv som takk for Solheims imsats for pressemuseet.

Aktiviteten
l. Årsmateavis

NAL's鉦smcte var i 1994 lagt til Rqros. I den anledning ble det produseft en紅smateavis pa
det gamle utstyret i Fjell巾om. For na:rinere detaber vises til vedlagt rapport fra

dugnadsgj engen.

2. Vedlikehold
Det er i lqpet av alet utfin et betydelig vedlikeholdsarbeid i avishuset. I tillegg til en skikkelig
opprusting av det tekniske utstyret, utfin av dugnadsgjengen, er det ogsa satt opp
infoma均OnS‑Skriv i lokalene.

Den store ckonomiske belasthingen av de oppgaver som er utfin i 1994, er mOdemisering av
de elektriske installa?jonene til ca 30 000 kroner og rqrleggerarbeid til ca 15 000 kroner.
Etter palegg fra el‑tilsynet er hovedimtak og sikringsskap i fdste og andre虞apje s舶et ut,

Sant fomying av ledningsnettet.
Det er lagt ny vamledning med varmekabel im i nygget

nye ledninger og kraner i forste

eta?je, nytt OPPlegg for kyling av stqpegryte og toilettet er utbedret. Ny avlapsledning er
koblet p各kloakken i gaten.

3. Omvisninger
Som vanlig har vi hatt fast担ningsdag i Pressemuseet en gang i uken i fellesferien med
omvISnlng Pa kveldstid i regi av Reisetrafikklaget. Ellers tar vi imot besβkende i Fjell巾om
etter avtale.

Ogsa i 1994 har vi hatt besqk av mediefolk som har laget stoffom pressemuseet.
⑦konomi
I lqpet av鉦et er ca 35 000 kroner til励rt Pressemuseet gjemom NAL

s tiqres‑aksjon.

Vemeforeningen har ellers f靴t overrakt en sjekk p講480 kroner fra styrefomannen i

Avisenes Fe11eskjxp, disponent Stein Eilertsen. Pengene er skaffet til veie ved salg av plnS.
Vemeforeningen takker alle hjertelig for velkomne bidrag.

Utestdende kontingent er puITet OPP Og mange har etter dette gjort opp for seg.
Regnskapet for 1 994 er avsluttet med

Gaver

I tillegg til pengegaver, har Fjell可om mottatt verdi餌It utstyr som supplement til det som

allerede fimes i det gamle avishuset. Fra Aftenposten har Rudolf OIsen skaffet en del
settemaskirmatriser, Grafisk Institutt har gitt to innrammede bilder av trykkpresser, fra Erik
Waagen er motatt一一Avisgutten一一og bcker av pressehistorisk interesse, menS Ragnar Dahl har

fatt med seg sluttelas og en del mindre grafisk handverktqy og巾elpemidler fra den grafiske

li互en ved Sogn videregdende skole. Dchl har ogねforat museet en skrifttavle.

Historisk besqk
Til slutt vil vi節eme nevne at det gamle avishuset ved Hi請erelva har ha請besck av en

etterkommer etter mamen som grumla FjelトLjom, Olaf Berg. Det var oldebamet Per Berg

som for forste gang gikk i sin forfars fotspor. Han er levende interessert i avishistorien og
pressemuseet

Og har ogsa bidratt med en generqs gave pa 50 000 kroner.

Museumstilknytning
Spqrsm各let om hvilken tilknytning Pressemuseet skal ha i museumsstrukturen pa Roros ble
ta請OPP Pa forrige arsmqte. Styret har behandlet saken og konstaterer at Rqrosmuseet har

s郎tet pa eiendommen og st紅som eier av bygningen. Vemeforeningen faler ansvar for

vedlikeholdet og dekker alle lqp6nde utgifter. Styret fimer pa navarende tidspunkt ingen
grum til a forandre pa nav耕ende situapjon.

ARBEIDSPLAN 1995
1. Oppsetting av utvendig infoma$onstavle
2. Utvendig maling (p各dugnad)
3. Istandsetting av hybel i 3.eta匂e (Rotary engapjeres)

4. Utskifting av elektrisk anlegg

5. Medlemsvervmg
6. Ska鯖e midler til driften av Pressemuseet ( Offentlige bidrag, Salg av

bedrifter, Salg av plaketter, kunstauk$on)
7. Trefffor tidligere ansatte i Fjell巾om

BUDSJETT 1995
I nntekter :

Medl emsko ntingent
Ti l skudd

Andre irmtekter
Tils甜田町en

Utgifter:
Re staurerlng
S trqm

B ramsi kring

35 000
100 000
20 000

丁重両市

ak?jebrev

一til stqrre

Fors ikrin g

2500

U tsty r/i nventar

5 000

」哩」

Dive重se

Tilsammen

108 000

O vers kudd

47 000

VALG
Forslag pa styre:

Erling Svend Busch, fomam (1995‑96)
Ragnar Dahl, Sekreta:r

(1 995‑96)

Ame Sund, neStformam

( 1 995‑96)

Pers.varamedlem: Ame I11gar B鍵kken
一
Jens Hysねd
一一

Stein Eilertsen

Torgeir Anda, Styremedlem ( 1995‑96)

Synnmve Kvikne

Kjell T.OIsen, Styremedlemt (1 995‑96)

K各re Mqllc重

Teknisk komite:句enValg over hele liI串n

靴的萌関れ
AVISHUS OG PRESSEMUSEUM PÅ R⑦ROS
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Dugnadsgj engen FjelI‑Ljom
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Stipendrapport 1994
Dugnadsarbeidet
Dugnadsarbeidet i aret 1994 gikk i f加ste rekke ut p錆produsere en avis til NAL・s鉦smcte i
dagene 20.一22. mars 1994. Samtidig er aktiv produk$on ogs各den beste fom for vedlikehold.

Dette ble ogsa presisert i stipendsqknaden som resulterte i en bevilgning fra NAL's
Arbeidsutvalg p各kr. 53.000.

Arbeidet startet med et mcte pa Roros 8. janun hvor opplegg, anS町Sfordeling mv. ble

diskutert m?1lom Ame R. Dahl, Trond Degnes og Ragnar Dahl. Ame R. Dahl p釦ok seg
ansvaret som redaktqr for Årsm伽eavisen.

Dugnad fredag 25. tiI s鋤ndag 27・ februar 1994

Frem mot den勉rste dugnadsanlingen ble manuskripter skaffet til veie og kli?jeer bestilt. Det

Siste skapte problemer da det ikke er mange leverand釧℃r i由en som kan produsere

haytrykksklisjeer med t距edsti11ende etsedybde. Etter forsβk i Sun血ordland ble det Bergens
Tidende med sitt Nyloprinta血egg som velvilligst produserte kli?j eene.

En del spaltesats ble produsert pa fo血紅d av de lokale krefter, Tor擁m FIoor og K紅e
Mqller. Malsettingen var a brekke om side 2 og 3 i lapet av den f放ste sanlingen samtidig

SOm aVISPreSSen Skulle gjのres produk匂onsklan Nndvendig trykk重唱e var gave fra fima

Fargejacob & Sadolin A/S.
Sqndag fomiddag var problemer med korrektur, kli垂underlag, SVikt i drivmotor til pressen
Og en ikke helt sana血eidsvillig settemaskin glemt. Malet ble nadd og ved avreisen sqndag la

Sidene ferdige i en trykk‑klar presse.

Dugnad torsdag 17. til tirsdag 22.血arS 1994

I lapet av torsdag ‑ fredag ble side 2 og 3 trykt ferdig og sidene l og 4 brukket om og lagt im
i pressen. Lndag var alt klart og opplaget ble trykt ferdig. Jobben var gjort ‑ det tekriske
utstyret fungerte perfekt og var i bedre stand em noen gang. Problemer og slit var glemt da

Dugnadsgjengen med redaktqr og hjelpere kume feire produktet med champagne.

Parallelt med avisproduksjonen ble utstyr og lokaler satt i stand og ryddet for anamsta best
mulig til omvisningen for紅smatedeltakeme. Side 2 og 3 ble lagt im i den h証lddrevne

avISPreSSen fra Lillesandsposten. Et ekstra opplag av sidene l og 4 var trykt opp slik at en

komplett avis kume trykkes under demonstra?j oner.
Videre ble det som gave til鉦sm如edeltakeme produsert en Ludlow‑1i垂e sammen med en
hilsen og oppfordring fra Vemeforeningen til a bescke avishuset. Vi kume da ogs各glede oss
OVer et hyggelig imrykk av arsmatets ledsagere og senere ogs各av紅smqtets representanter.

Sendag kveld under Kom‑Sammen‑arrangementet i Sange血allen ble drsmqteavisen delt ut av
avisryss
・ Den ble godt mottatt teknisk i bra utf加else og med nyttig infomagivn om Rqros
Og aVisene der

aVishuset

arSmqtet mV. En artikkel av redaktqr John Solheim om hans vem

Johan Falkberget preget som naturlig var avisens fむsteside sarmen med de o飾sielle

Velkomsthil sener.

Dugnads如ngen med ledsagere vil ogsa benytte deme anledningen til a takke NAL for at vi

fikk ta del i arsmctets sammenkomster.

Mandag og tirsdag utnyttet Dugnads如ngen til avsluttende arbeider, Vedlikehold og til a sette

maskinene i stand for en pause til neste dugnad.

Videre ble bygg og maskiner g]emOmg細og det ble laget et notat datert 21.3.94 over
enskede/nndvendige reparag oner og anska鮮引ser.

RβrOS 13.‑15. septe血ber 1994

Fra Aftenposten har Rudolf OIsen skaffet en del se慣SettemaSkimatriser som gave til

Fjel叫om. Grafisk血sti請har gi請to inmaImede bilder av trykkpresser. Fra Erik Waagen,
tidligere NAL‑ Og NTB‑anSatt er mOttatt '一Avisgutten" og bcker av pressehistorisk interesse.

Ragnar D拙har ved besqk pa Sogn videregaende skole, grafisk liqje sikret Fjel埋om
Slutteldser og en del mindre grafisk hindverktey og hjelpemidler, Videre har h。n forart
Samlingene en skri餓avle.

Kon胸筋mわr og bes淘なeher14. sqわmber 1994

I forbindelse med at Rudolf og Ragnar transporterte de mottatte gaver til Rqros hadde Ame
Dahl tilrettelagt mbter med byggmester Olaf Brynhildsvold for besiktigelse av bygringen,
elektroinstallatqr Einar Helgemo vedr. p各legg fra E‑Verkets tilsyn, faglarer Bjom Hanland

for div. mekaniske oppgaver yrkesskolen kume helpe med, blikkenslager Knut Tqnseth og
rorlegger mester Kjell Aumo for div. mindre arbeider. Det ble ogsa tid til et ufomellt m伽。

med museeumsdirektor Elin Fj ellheim.
Det foreligger et eget notat datert 24. 10.94 fra matene.

Dugnad 28. ti1 30. oktober 1994
Foruten Dugnads如ngen deltok disponent Stein Eilertsen, Sqr‑Trqndelag og faktor Tore

Nordal

Dagbladet i a血eidet. Vi m紺e ogsa To車vm FIoor, Arbeidets Re備Og Kare Mqller,

Rorostrykk

begge tidligere ansatte i FjelHjom, SOm begge kume gi gode rad og

infoma?J Oner.
Det ble ut励rt lqpende vedlikehold pa maskiner og utstyr som ogsa delvis ble satt i drift.

Stqrst problemer hadde vi med omsmeltegryten for bly hvor et stempel sa請helt fast. Videre

ble det arbeidet pa Typograph settemaskin og restauremg av Automatica‑ PreSSen ble
P各begynt. Det ser ut til at det vil vare mulig描a begge disse maskiner og smeltegryten i

gang.

Fredag var det besのk av Yrkesskolens mekanikerklasse noe som ogs各ga ytterligere mulighet

til samtaler med fagl耕er Hqm Hamland.

En del vedlikeholdarbeider utf如av de lokale h紅dverkere i he血old til notatet av 1 4.09.94
ble g細over santidig som et nytt notat (datert 8. november 1994) over mangler

如nstaende

a]beider mv. ble utarbeidet. Notatet鹿lger som bilag og er et ardeidsdokunent for styret og

Dugnads gj engen.

⑦konomi

Bevilgede stipendmidler er tatt h各nd om av NAL som ogs狙ar hatt regnskapet. Midlene er
nyttet i he血old til NALs reiseregulativ. Vi takker NAL og spesielt Inger Aanerud, for deme

hjelpen.

pa vegne av Dugnadsgjengen sckte Jens Hystad NAL om stipend stout kr. 41.000 for 1995.
Dette ble imvilget og meddelt oss i brev av l.1 1.94 sanmen med Hovedstyrets takk for v餌

arbeid.

Oslo, 4. j狐u狐1994

Jens Hystad Ragnar Dahl Tore Heitmam RudolfOIsen Tor函mTorgersen

