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Stipendrapport 1994
Dugnadsarbeidet
Dugnadsafoeidet i鉦et 1994 gikk i fむste rekke ut p描produsere en avis til NAL‑s鉦smqte i
dagene 20.‑22. mars 1 994. Samtidig er aktiv produkgivn ogs各den beste fom fo. vedlik。h。1d.
Dette ble ogs各presisert i stipendsedmaden som resulterte i en bevilgning fra NAL's

Arbeidsutvalg p各kr. 53.000.

Arbeidet startet med et m例te Pa Roros 8. januar hvor opplegg, anSVarSfordeling mv. ble

diskutert mellom Ame R. DahL Trond Degnes og Ragnar D血l. Ame R. Dahl patok seg
ansvaret som redakt餌for Årsmateavisen.

Dugnad fredag 25.働sondag 27. februar 1994

Frem mot den f放ste dugnadsanlingen ble manuskripter ska鴇t til veie og kli*er bestilt. Det

Siste skapte problemer da det ikke er mange leverandqrer igjen som kan produsere
haytrykkskligiver med t紐edstillende etsedybde. Etter fdrsck i Sun血ordland ble det Bergens
Tidende med sitt Nylop血anlegg som velvilligst produserte kli由eene.

En del spaltesats ble produsert p純血紅d av de lokale krefter, Tor切ym FIoor og K証e
Mqller. Malsettingen var a brekke om side 2 0g 3 i lapet av den froste sam宣ingen samtidig

SOm aVispressen skulle gjqres produkgivnsklar. Nndvendig trykkfange var gave fra fima
FargQjacob & Sadolin A/S.
S孤dag fomiddag var problemer med korrektur, kli萄eunderlag, SVikt i drivmotor til pressen
Og en ikke helt sanarbeidsvillig settemaskin glemt. Malet ble nadd og ved avreisen sendag l各

Sidene ferdige i en tryIck‑klar presse.

Dugnad torsdag 17. til tirsdag 22・ marS 1994

I lapet av torsdag ‑ frodag ble side 2 og 3 trykt ferdig og sidene l og 4 brukket om og lagt im
i pressen. Lqrdag var alt klart og opplaget ble trykt ferdig. Jobben var gjort ‑ det teknisk。

utstyret fungerte perfekt og var i bedre stand em noen gang. problemer og slit var glemt da

Dugnadsgj engen med redaktqr og helpere kume feire produktet med champagne.
Parallelt med avisproduk車onen ble utstyr og lokaler satt i stand og ryddet for狙amsta b。St

m皿g til omvisningen for鉦smatedeltakeme. Side 2 og 3 ble lagt im i den hinddrevne

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

komplett avis kume trykkes under demonstrast oner.
Videre ble det som gave til鉦smqtedeltakeme produsert en Ludlow‑1垂ie sarmen med en
hilsen og oppfordring fra Vemeforehingen til a bescke avishuset・ Vi kume da ogsa glede oss
OVer et hyggelig inurykk av arsmatets ledsagere og senere ogsa av証sm如ets representariter.

Sqndag kveld under Kom‑S卿en‑arrangementet i Sange血allen ble arsm鵬avisen delt ut av
崩sryss
. Den ble godt mottatt, teknisk i bra utfirelse og med nyttig infoma料uom Rqros
Og aVisene der

aVishuset, arSm疎t mv. En artikkel av redaktqr John Solheim om hans vem

Johan Falkberget preget som naturlig var avisens軌SteSide sarmen med de o飾sielle

Velkomsthil sener.

Dugnadsgjengen med ledsagere vil ogsa benytte deme anledningen til a takke NAL for at vi
fikk ta del i鉦smatets sanmenkomster.

Mandag og tirsdag utnyttet Dugnads如ngen til avs山ende arbeider, Vedlikehold og til a se請e

maskinene i stand for en pause til neste dugnad.

Videre ble bygg og maskiner gJemOmg批og det ble laget et notat datert 21.3.94 over
mskedeんndvendige reparaey oner og anska捌ser.

Roros 13.‑15. september 1994
Gaver
Fra Afteaposten har Rudolf OIsen skaffet en del se請SettemaSkimatriser som gave til

問ITLjom. Grafisk hsti調hangitt to imamede bilder av trykkpresser. Fra Erik Waagen,
tidligere NAL‑ Og NTB‑anSatt er motta請一一Avisgutten'一og bqker av pressehistorisk interesse.

Ragnar Dahl har ved besck pasogn videregdende sko重e, grafisk l坤ye sikret Fjell‑耳ym
Sluttelaser og en del mindre grafisk h紬・dverktqy og helpemidler, Videre har han forat

Samlingene en skrifttavle.

Kontak初紗佃r略besik暗elser1 4. sqz加mber 1994

I fohindelse med at Rudolf og Ragnar transporterte de motta請e gaver til R。rOS hadde Ame

D拙tilrettelagt mder med byggmester olaf Brynhildsvold for besiktigelse av bygningen,

で 護護蒜叢嵩1護憲諾諾藷護
med museeunsdirek倣Elin Fj ellheim.

Det foreligger et eget notat datert 24. 1 0.94 fra m鋼tene.

Dugnad 28. tiI 30. oktober 1994
Foruten Dngnadsgj engen deltok disponent Stein Eilertsen, Sqr‑Trendelag og faktor Tore
Nordal, Dagbladet i arbeidet. Vi matte ogsa To廿vm FIoor, Arbeidets Rett og Kare Mq哩
Rorostrykk, begge tidligere ansatte i Fjell‑Ljom, SOm begge kume gi gode r細og

infomas] Oner.
Det ble ut勅u lapende vedlikehold pa maskiner og utstyr som ogs狙elvis ble satt i drift.
S吻・St Problemer hadde vi med omsmeltegryten for bly hvor et stempel satt helt fasL Videre
ble det arbeidet pa l ypograph se請emaskin og restaurenng av Automatica‑ PreSSen ble
P弧egynt. Det ser ut til at det vil vare mulig a fa begge disse maskiner og smeltegryten i

gang.

Fredag var det besck av Yrkesskolens mekanikerklasse noe som ogsa ga ytterligere mulighet
til samtaler med fagl甜er Bjm Hanland.

En del vedlikeholdarbeider utfin av de lokale handveckere i he血old til notatet av 1 4.09.94

ble g細over santidig som et nytt notat (datert 8. november 1 994) over mangler癌nst各ende

arbeider mv. ble utarbeidet. Notatet fflger som bilag og er et arbeidsdokunent for styret og
Dugnadsgj engen.

Bevilgede stipendmidler er tatt halld om av NAL som ogsa har hatt reguskapet. MidIene er
nyttet i he血old til NALs reiseregulativ. Vi takker NAL og spesielt血ger Aanerud証r deme

也elpen.

P各vegne av Dugnadsgjengen sckte Jens Hystad NAL om stipend stort kr. 41.000 for 1 995.
Dette ble imvilget og meddelt oss i brev av = l.94 sammen med Hovedstyrets takk for v細

arbeid.

雲量
Oslo, 4.j紬u紬1994
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