SIIPEND RAPP O RT
1996
Administr垂i on :

I tillegg har Dugnadsgjengen hatt

Leder: Jens Hystad, Sunnhordland, Stord

assistanse av fblgende frivi量lige噛elpere:

Sekretariat: Ragnar Dahl, Lier

Fung. r組mam Erling Sven Busch, R釘OS.

Regnskap : Norske Avisers Landsforening

Direkt班Stein Eilertsen, Adresseavisen

Tbre qolme, Roros
Overfaktor Tbr Hemansen, Aftenposten, Penij onist
Dugnadsgj engen, de量takere :

Konsulent Carl Peter Lのken, Mysen

Disponent Jens Hystad, Sumhordland, Stord

Faktor Kare Mのller, Rqros

漢もknisk r組giver Ragnar Dahl, Norske Avisers

Landsforening, Penst Onist

Faktor Tbre Heitmam, Farsunds Avis, Farsund

Overingenior Rudolf OIsen, Aftenposten, Penst Onist
i」

Dataansvarlig Tbrt擁m Tbrgersen, Agder, Flekkefj ord

≪均′tten Ved VZsle‑KJαtten》 unC加try脇ng i P7t?SSemZ

S6et・ H峨u kultu句ef乃r 。oge M妨am, RoU励gan, hnめ,en, Stein Eile融en,

Ande榔鎚krisvold og房帥try肱eJt?n Jensめ′Stad ved岬a虎nゆmn HeidelbeJg Vinge. (励ro.. Arbeidets Rett)
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励l肋eJ官‑dagene
j7czgget til t(雌)S

坤ell Zjom頼)kus.

D ugnads鵜

(/ arbeide:
Dugnad 9.‑11. januar 1998,
Tfenne佃Jt?ningens d7Umクte.

4pent hus
Deltakere: Jens Hystad, Ragnar
Dahl

Erling Sven Busch og

Kire M凶Ier.

Settemaskin og avISPreSSe Var i
drift og ble demonstrert under et
godt besのkt apent hus.

Nell Dahl巾alp til med servemg

Z?ugnad 25〃6‑29・ ma7T 1998
ノeltakere: Dugnadsgjengen med

assistanse av Stein Eilertsen og

Carl Peter Loken.

Hovedoppgaven var a skifte sto‑
Pegryten Pa Intertype settema‑
Skin・ Den gamle gryten hadde

defekt varmeelement.
Overledning kunne fめre til at

b組e maskinsetter og besのkende
kume fa elektrisk stのt. Tbre

Heitmann hadde skaffet til veie
en brukt stopegryte. Det meka‑
niske afoeidet gikk greit, men

fy帥bibliotekar hger Ame O. Lczng@ien undかみning aγ g

飾sk bo鳥samling i彫7OS〆,雄bi‑

bliote鳥.

det var mye plunder og pirk med
tilkobling av temostat og releer・

Langt pa kveld kunne en for‑
3

nOyd dugnadsgjeng konstatere at den nymonterte sto‑

Konklustonen ble at fuktigheten skyldes kondens pa

Pegryten fungerte perfekt.

krypIoftet grumet d紅lig ventilast on.

En fuktskade i taket var heldigvis uendret fra hosten

Dugnad 3・ ‑6 JCptember 1998, Ebl肋e7get‑hger・・

1997

men utVendig tak ma besiktiges n証‑ snOen er

borte. Ytterligere ble det konstatert en jordfeil pa var‑
mekabelen som ligger i gulvet pa tilbygget.

Deltakere‥ Dugnadsgjengen med assistanse av Stein

Eilertsen, Tbr Hemansen og Kare Moller.
Under apent hus丘kk vi god t豆elp av Nell Dahl og

Inger Tbrgersen til servemg mV.
S昼j耕emaskinen丘kk skiftet s均arelister og montert
ny sveiv

begge deler produsert av Rudolf OIsen. En

regulator pa avispressen ble reparert og det ble ryddet

OPP i settekasser.

Årets Falkberget‑dager kom p狙ere mater til a sette

Avishuset Fje11巾Om Og dugnadsgjengen i fokus.

Foruten flere foredrag og kunstutstilling knyttet til
Falkbergets diktning

hadde arrang如en, Falkberget‑

Dugnad 18・‑20・ auguSt 1998

Ringen, bestilt sats og trykk av Johan Falkbergets fめr‑

Deltakere: Ragnar Dahl og Kare Mのller.

Ste forte11ing

Tbket pa sidebygget ble kontrollert. Imvendig ble det

Dugnadsgjengen lqrdag 5. september ta i mot et stort

boret hull i takpanelen uten at det ble avdekket fuk‑

antall besqkende som med stor interesse丘kk se dug‑

tighet. Utvendig takpapp var uten synlige skader

nadsgjengen og maskinene i fu11 virksomhet.

Hytten ved V己sle‑Klatten一一. Etter klar‑

gjのring av lokaler og maskiner kunne

Arrangementet fikk omfattende pressedekning, bl・a.

Ⅲdligere driftsleder i Fj ell巾Om瓜班OStrykk Tbre
Gj蘭me, ble kontaktet og god均ente byggetegninger
ble hentet fra l℃knisk kontor i R釘OS kommune.

Skrev Arbeidets Rett:
Pd ny巌t er det hund7e dr siden Johan励lkbe7get Sd

Sinj海tef,rtelling pd trykk. Den sto i Z加Il均om 16.

.mbe r脇侮 紬珊輿ぶ

N
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ens砂stadf,mn Heidelbe,g Vinge zJnder try枕ing a掴め,tten

7br物mわrgesen og RùわびOIsen tok sin del al,生殖è雌,dmget

ed 「雇sle‑Kl(Z?tten》.

p(3 hurtigpJeSSen Automatica.

(
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.

Stein Eilertsen teller og f琉er applaget.

Et av klenodiene i fyel砂om, en砂emmelage雄apimmmef,r ko‑
piering avゆめg71姉e7:

Januar 1899・ Da T,ar dikteJ,t?n 19 dr L砂7切g 5・ SCptem‑

ber ble den pd砂tt砂kt di,ektej毒bb′S融ip7,eSSe‑
mus̀短l,ed Hitterelva av Dugnad]房engen擁z

当々me/breningen Avishuset弔ell均om.

ratur og forskningsrapporter fra avisenes overgang fro
bly til丘1m og data og h組dboker mv. for maskiner og
utstyr som st鉦i Fje11巾Om・ Det meste er private ga‑

Ver fi.a Ragnar Dahl og litteratur fra NALs tekniske
kontor. Boksamlingen var fOrst planlagt plassert i

Som ledd i Falkbenget‑dagene inviterte Rのros folke‑

Fjell巾Om, men blir na fagmessig tatt hind om og er

bibliotek til袖ning av grafisk boksamling.

tilgjenglig fra hele landet via det offentlige bibliotek‑

至諸芸慧霊慧認諾慧慧言霊̲

SyStem.

㊨konomi
Norske Avisers Landsforening har bevilget kr. 70.000
til Dugnadsgjengens arbeide. Belopet er benyttet til

hold til NAL‑s reiseregulativ. Bevilgningen er tatt
hind om av NAL som ogsa har f卯regnskapet・

a血eidsreiser og ‑OPPhold for Dugnadsgjengen i hen‑
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o u malisthybe len

i tdmv(Z?Jelset er blitt et frivelig s〆serom・

Det cr veluts砂rt og kan ogsd nyttes Jil

。Vematt函Ha.部R〃めげOIsen,

肋擁m 7Z)7geSen,め移Hei励am og Ragnar Dahl・

U

N画型,gaVe〆,r Dugnadsgiengen?
わ7t? Heitmam,明タrimeligj沈K甥07d l,ed Alta, har satt
Dugnadsgiengen p串poret av samiske avZstrykkeriet Jil

肋orttanaste, en Samisk avis som諒in融ble

櫛07d・ AvZsen er over lOO &r og kommer

tgitt og

ryk加f i

tf,rtSatt・ Det Ze脇s‑

ke zJtrtyJt?t, SatSrt,Oler settemaskin og p7宅SSe kom vel giemom en

tyck evakuering・ Utsty肋havnet i Br砂砂鋤nd men stdr n絢Ilt
imtakt i F脇enighetens i加ller諸絢Jd Det er jnte7t?SSe〆,r d
ta vare p杭砂Jt?t Og plassere det pd Alta museum eller Z

捌h. satsereol擁勅Ortt‑anaSteS try脇ri.捌岬tygve Lund

Kczutokeino. K櫛Ond med stor語物,e柳uber har meget filj勃es

Guttomsen証7tSatt en habil hdndsette手放n h〆函yng7e hger

med R卯S. Grubene ble satt j dr揮J826 med J」 ansatte hentet

sin存reda物r Ande榔Gutt置OrmSen, med satsarbeidet・

f池RクmS・
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雌止k tiI No量Ske Avisers Landsforening
Dugnadsgjengen vil rette en hjertelig takk til
NAL

s hovedstyre for stipendet. Samtidig takker vi for

bevilgningen for 1999 og for gode ord.

R JIC)S/Sto7匂16即ri1 1999

乃r Dugnad塙/engen

∴∴
Jens Fystad
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