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Forord
Også denne beretningen har blitt til ved og skrive fra beretninger 
som ble gjort i del 1 fra 1918 –1993.

Denne beretningen omhandler de siste 25 år frem til årsmøte den 
5.april 2018 Boken deles ut til medlemmer på 100 års jubileumet 
22. sept. 2018 som holdes på Scandic Ambassadeur Drammen

På årsmøte i 2008 ble Drammen Trykkerklubb organisert som en-
del av Grafisk Museum Buskerud, som er vår faste møteplass i dag.
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Guiden hadde med seg forskjellige plansjer med forstørrelser av for-
skjellige orkideer som bare finnes på Skrim. Her finnes fossiler av 
blekksprut i fjellet. Nede i grotta var de mest fantastiske formasjo-
ner av marmor i fjellet.

Senere på året gikk turen til Danmark hvor vi bodde på hytta til 
Jørgen Back.

Bedriftsbesøk til Sundland Eker Papirfabrikk med stor deltagelse, 
et givende besøk.

Året ble avsluttet 2. des.på kantina til Trykkservice AS, med 20 
medlemmer.

Vi fikk vårt 1. kvinnelige medlem, Jane Merete Johansen fra Kongs-
berg.

Året 1995

50 medlemmer 1995
Vi startet dette året med 50 medlemmer.

13. feb. 1995 var vi godt representert med 59 stk. ved besøk på Aass 
Bryggeri. - 15 grader ute, men guiden mente vi ville tine opp utover 
kvelden, og han fikk rett.

Møte hos Nor Ink AS Hokksund
21. feb. var det medlemsmøte 
hos Nor Ink Hokksund.

Dette var første møte på mu-
seet i Hokksund, som fikk 
navnet Gutenbergs venner

Museet lå i lokalene til Nor 
Ink hvor Terje Irby var eier.

Med god økonomisk hjelp 
fra Nor-Ink og betydelig dug-

Året 1994
Etter jubileumsåret 1993 startet vi friskt opp med bedriftsbesøk hos 
Lyche Konvoluttfabrikk den 8. februar. Vi var 14 mann som ble 
godt tatt i mot av Gunnar Engen. Etter en fin gjennomgang så vi 
fort at dette var en topp moderen konvoluttfabrikk.

Besøket ble avsluttet med kaffe og snitter.

Årsmøte
Årsmøtet ble avholdet 22. mars hvor det var 14 fremmøtte.

Av protokollen fremkommer det at under pkt. eventuelt var utelatt 
i innkallelsen. Dette medførte mange innlegg. Bl.a. var Egil Solberg 
irritert over hvor lite stønad vi fikk fra Drammen Grafiske. Han 
ønsket flere medlemmer. Vi har liste over alle trykkere som kan 
tilskrives..

Ny formann 
På årsmøte takket Solberg for seg og ny forman ble valgt. Ivan Palm 
overtok.

Han tar et resymé av aktiviteter som trykkerstevne i Kongsberg, mu-
seet på Hokksund, som er ferdig og jubileumsfesten og avsluttet 
med applaus for det gamle styret.

Jan Kihle etterlyste hva som skal skje av aktiviteter fremmover.

Aktiviteter som ble foreslått var grottetur til Skrim v/Kongsberg. 
Danmarkstur og besøk i Aftenposten.

Tommy Johansen avsluttet møte med et foredrag om Mac, skanner 
og hardisk som var helt nye ord og utrykk den gangen.

Aktiviteter
Det ble en vellykket grottetur tur til Skrim hvor vi kjørte privatbiler. 
Som guider på turen var Bjørn Ivar Nilsen og Ivan Palm. Vi kjørte 
bl.a. forbi et hel spesielt vann som var helt klart med hvit kalkbunn. 
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nadsinnsats fra Trykkerklubben fikk vi til slutt etablert et grafisk 
museum i Nor-Inks lokaler.

Irby stilte lokaler til disposisjon for Trykkerklubben for å lage et 
Grafisk museum.

Foredragsholder for kvelden var Terje Irby som fortalte Nor Ink’s 
historie, de er 15 år i år og har 7 ansatte, og omsetter for 23 mill. K-E 
fargen. som de representerer, startet sin virksomhet i 1865. Forøvrig 
forhandler de også gummiduker, plater, film, vaskemidler med mer.

Formann takket Irby for redegjørelse og inviterte alle inn i museet. 
Etter formannens fine og greie demonstasjon ble det kaffe og kaker 
som Nor Ink AS sponset.

Flere besøk dette året
Dette året var landstrykkerstevnet i Oslo 2. og 3. sept. hvor vi var 
representert med 4 personer. Stevnet ble holdt på Plaza Hotell og 
avviklet på en grei måte.

Klubbmøte hos M. Vanbergs trykkeri på Kongsberg 23. okt. hvor 
Ivan Palm ønsket 17 mann velkommen. Han informerte om bedrif-
tens historie og hva Mac kan brukes til. Vanberg spanderte kaffe og 
kaker. Stor takk til Ivan, Tommy og Marcel Vanberg.

Merethe Olsen og Espen Johansen

Bilder fra Hokksund museet
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En Lydhør forsamling Året 1996
Vi startet året med årsmøte på Tangen Grafiske senter, vi var 20 
medlemmer + seks stk. fra Vestfold, som ikke hadde engen trykker-
klubb.

Det skal gjøres et fremstøt for egen trykkerklubb i Vestfold, men det 
er vanskelig.

Vi inviterer til at de kan være medlemmer hos oss til de blir mange 
nok, så de kan drive selv.

Forman Ivan Palm informerte Bl.a. om programmet for sesongen 
96 hvor det skal holdes en temakveld om vegetabilske vaskemidler, 
hos Lyche Grafisk.

Årets trykkerstevne skal avholdes i Stavanger 30. – 1.9 1996

Formann eller en annen som representerer klubben på stevner vil 
få dekket 50% av klubben.

Trykkerstevne
Etter årsmøte fikk vi en fin omvisning på Tangen Grafiske senter 
av Tor Kristian Solberg fra Luth Maskin, som stolt viste frem den 
nyinnkjøpte Heidelberg maskinen Norges 1. åttefarger, med en pris-
lapp på 17 mill. Kr.

Etter demo. av maskinen var det bespisning som Luth maskin spon-
set.

Åge Næss fra Vestfold takket for seg og guttene og håpet på å se oss 
igjen.

Trykkerstevne ble et godt stevne, både sosialt, fagmessig og værmessig.

Vi var 10 mann fra Drammen på årets trykkerstevne. Gåturen inn 
i ”gamle” Stavanger og hermetikkmuseet, for ikke og glemme det 
Grafiske museet, som var spesielt interessant

Søndagens båttur var en fulltreffer.
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Temakveld hos Lyche Grafisk AS
Kvelden startet opp med 22 forventningsfulle trykkere og forman-
nen berømmet fremmøte.

Vi fikk demo av Lyches nye 4 farger Mitsubishi helautomatiske mas-
kin. Den hadde helautomatisk inn og utspenning av plater, format 
innstilling, press innstilling, skanning av plater for fargeinnstilling 
og dukvask. Topp speed 17.000 pr. time.

Ivan Palm overlot ordet til Kjell Arne Pettersen fra Oslo Grafis-
ke trykkerklubb og Roar Krog fra Lyche som demonstrerte vaske-
midlene i den helautomatiske vaskeprosessen i maskin.

Tema var vegetabilske vaskemidler. 
Det ble en stor diskusjon om fordeler og ulemper rundt vaske-
midlene. Tensider var det store problemet, som imidlertid ble løst 
etter hvert.

Forman takket for fin kveld både til Kjell Arne og Roar for demo 
og god bevertning.

Vi har det i Drammen
Det vi har, har vi i Drammen. Norges eneste 8 farger maskin, Nor-
ges råeste 4 farger maskin og Drammen Håndballklubb som  satte 
Drammen på verdenskartet. Drammen Grafiske AS er ledende 
inne CTP maskiner (Computer To Plate) og en CRO platesetter.

Årets julebord ble holdet på fredag den 13. men det ble ingen 
demper av den grunn. Møte var på Trykkservice AS på Gulskogen. 
Det ble vist lysbilder fra Svalbard av Einar Henriksen. Etter all den 
 friske vinden, og den kalde snøen fra Svalbard var det godt med 
varm mat og noe ”attåt” Kvelden ble avsluttet av Ivan Palm som 
ønsket alle god jul.

Året 1997
18. feb. avholdt vi årets første medlemsmøte hos Drammen Grafisk AS

Drammen Grafisk AS startet opp som enmannsbedrift av Odd 
Jensrud i 1984 og har i dag 30 ansatte og en omsetting på 34 mill.

Denne kvelden skulle vi få en innføring i CTP. Tore Nilsen sto for 
demo av maskinen, hvor platene kom ferdig gummierte ut.

Årsmøte ble avholdt hos Steenberg Grafisk AS
Før årsmøte var vi nede i trykkeriet, hvor vi fikk demonstrert fir-
maets nye Heidelberg speedmaster 52 av Terje Sørensen fra Luth, 
og Even Hoem fra Steenberg. Denne maskinen var full av nymo-
tens automatikk, og ny for de fleste av oss, derfor en meget en fin 
 demonstrasjon på ny teknikk .

Minnes markering
Årsmøtet 97 ble åpnet med en minnes markering av Arne Ryden og 
Cedolf Lindbergs bortgang.

Cedolf Linberg var klubbens æresmedlem.

Han var formann fra 1961 – 1970. Vi var 45 medlemmer dette året.

En søknad til Drammen Grafiske om stønad til klubben på kr 5000,- 
ble avslått uten begrunnelse.

Landstrykkerstevne ble avholdt i Trondheim 19.-21. sept. Fra Dram-
men var vi 5 stk. Dette stevnet var samtidig som byen hadde  1000-års 
jubileum. Værguden viste seg ikke fra sin beste side, men inne på 
hotell Britannia var det lunt og godt, og humøret på topp. Fredag 
aften var vi samlet på Typografenes hus, Bakke gård til øl og pizza.

Lørdagens program var litt tynt, men Knut Olsen sto på som vanlig 
og festmiddagen var lagt opp med taler og sanger. Søndagens tur til 
Munkholmen var sur og kald, her ble vi tatt i mot av en ”munke-
dame” som guidet oss rundt på festningen. Dagens lunch besto av 
vann, brød og spekemat, som er tradisjon der ute.
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Året 1997
10. okt var det medlemsmøte hos Steenberg Grafisk AS og det var 
15 fremmøtte.

Firma Carl Jonsson Papir AS  holdt foredrag og presenterte sine 
produkter denne kvelden, og spesielt ble ”Flaggskipet” Gallerie Art. 
fremhevet.

Julemøte ble avhold den 12. des. hos Trykkservice på tradisjonell 
måte.

1998 startet med ny forman
På årsmøte 98 ble Jan Kihle valgt som ny formann

Dette året bar preg av forberedeleser til 80 års jubileumet.

Det nye styre skal se på feiring av 80 års jubileumet evnt. sammen 
med julebord.

Landstyrkkerstevnet 28-30 aug. var dette året i Kragerø, med 90 del-
takere, hvorav Drammen representerte med 5 stk.

Den 9. okt. var vi invitert med av Akzo Nobel og Lyche Konvolutt 
på gokartkjøring ute ved Svelvikveien. Etterpå ble det fabrikkbesøk 
hos Lyche med servering av varm mat, samtidig fikk vi en flott pre-
sentasjon av begge firmaene. Denne kvelden deltok 26 medlemmer. 
Kvelden ble avsluttet med premieutdeling etter gokartkjøringen. 
Det ble bemerket at det var utrolig flotte premier.

31. okt. var det landskonferanse på Klekken hotell Hønefoss. Sven-
ske og Danske deltagere fortalte at det var stor nedgang i det grafis-
ke fag i begge land med bl.a. sammenslåing av flere forbund.

Drammen stilte med to deltagere.

1999 med 57 medlemmer
12. feb. ble 80 års jubileet feiret på Sturlahuset med damer. Vi var 
29 tilstede.

Festen ble holdet under meget hyggelige omgivelser og usedvanlig 
bra mat. Styrets harde jobbing ga virkelig et fint resultat.

Årsmøte ble avhold på Steenberg Grafiske

23. mars med 19 tilstede. Styret fikk ros for flott og vellykket 
 jubileumsfest.

Møte ble avrundet med et flott foredrag av Truls Johnasen om hans 
turer/opplevelser til Canada.

24.-26. sept. var 90 trykkere fra hele landet samlet til landstrykker-
stevne i Sarpsborg, hvorav 12 deltagere var fra Drammen

19. okt. gikk turen til Møkklegards trykkeri i Fredrikstad for å se 
Mitsubishi 5 farger i halvformat (50-70) Grafimec spanderer hele 
turen.
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Året 2000
19. nov. gikk turen til Schibsted Trykk i Oslo for å se deres nye 
trykkeri, 42 medlemmer deltok. Vårt eget medlem, Jan Kihle som 
jobbet som kvalitetsleder, guidet oss rundet etter en julemiddag i 
kantinen

Dette er Aftenposten og VGs nye trykkeri, som består av 5 maskiner 
med en kapasitet på 400.000 aviser pr. time.

Dette året startet vi med medlemsmøte hos Steenberg Grafiske hvor 
vi var 20 medlemmer. Dette var en erstatning for julebordet som 
ikke ble noe av i 1999

Vi skulle hatt besøk av Odd Jensrud, men på grunn av konkursen i 
Drammen Grafisk valgte han av personlige grunner å melde avbud. 

Det sosiale kom derfor i høysete denne kvelden

Den 28. mars var det årsmøte hos Trane Grafisk i Hokksund, hvor 
vi var 16 medlemmer tilstede.

Etter endt møte ble det avrundet med et besøk inne i vårt museum 
hvor Gunder Jansson demonsterte Ludelow

Landstrykkerstevne i Bergen ble avholdt 1.9-3.9. med 85 trykkere 
fra hele landet hvorav 10 medlemmer fra Drammen.

25. okt. var vi på besøk hos Etikettservice på Tranby, med 18 med-
lemmer tilstede, for å få et innblikk i moderne etikett-produksjon.

Her var det satt meget strenge krav til sikkerhet og kvalitet. Dette 
er den eneste bedriften i Norge, som er godkjent for produksjon av 
etiketter til farmasi industrien.

Nektet sammenkomster hos Steenberg
8. des. var datoen for årets julebord som ble avholdet hos Steen-
berg Grafisk AS med 24 medlemmer. Den sosiale faktoren var så 
høy dette året, at vi ble nektet flere sammenkomster hos Steenberg 
Grafisk fremover.

Året 2001
27. mars var årsmøte hos Trykk Service på Gulskogen. Her møtte 
13 medlemmer. Det ble bevilget kr. 2500 til Danmarkstur, som se-
nere ble avlyst på grunn av liten interesse.

Det ble info. om Nordisk trykkerstevne i Finland og årets Land-
strykkersteven i Kristiansand.

Arne Danielsen, formann i Landssammenslutningen, informerte 
om at det går mot slutten for en 37 år lang tradisjon ved at Heidel-
berg nå har satt så høye kursavgifter at det er vanskelig å gjennom-
føre.

Etter avholdet møte holdt Olav Boye et interessant foredrag om 
hans syn på fremtiden for Grafisk fag, og media.På bilder ser vi Gunder Jansson
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16. sept. gikk turen til Kongsberg Trykk. På denne turen var vi 
18 medlemmer. Eriksen fra firma Grafisk system holdt en foredrag 
om CTP (Computer To Plate)

Han redegjorde for hvor lave kostnader det ble pr. plate og viste 
frem kvaliteten på et sluttprodukt. Deretter ble det en omvisning i 
bedriften med beverting som avslutning.

29. nov. var vi 25 medlemmer på besøk hos PDC Tangen på Aur-
skog etter invitasjon av firma Grafimec.

Det var Mitsubishi trykkmaskiner som det var fokus denne kvelden.

På Landstrykkerstevne i Kristiansand dette året, var Drammen 
 representert med 3 medlemmer.

Året 2002
19. mars.

Årsmøte ble i år også holdt hos Trykk Service på Gulskogen, hvor 
12 medlemmer møtte frem. Formann Jan Kihle ble gjenvalgt.

Under evt. kom det opp forslag til styret om å binde trykkermuseet 
opp mot Hokksund by og Fossesholm i Vestfossen. Styret ser på 
dette. Gunnar Nordby fra Aftenposten skulle holdt et foredrag for 
oss, men grunnet sykdom måtte han melde forfall.

4. sept. Bedriftsbesøk på nye mediehuset til Drammens Tidene. 
Her fikk 15 medlemmer omvisning og innføring i hvordan medier 
jobber med hovedvekt på samkjøring av avis, radio, tv og internett.

Kvelden ble avrundet med sosialt samvær på Lizzies pizza.

6. des. Var Åspaviljongen stedet for årets julebord med 19 glade 
medlemmer både før og etter julefesten.

Vi var i år 4 medlemmer som representerte Drammen på landstryk-
kerstevne i Stavanger og ett medlem deltok på landskonferansen.

Året 2003
Drammen Trykkerklubb starter året med 36 medlemmer.

18. mars var årsmøte hos Trane Grafisk i Hokksund, med 14 med-
lemmer tilstede.

24. april gikk turen til Borregård, Hellefoss papirfabrikk i Hokk-
sund, hvor 13 medlemmer møtte til omvisning og fikk innblikk i 
hvordan papirproduksjon foregår på den ordentlig gamle måten. 
Dette var nesten som å komme inn i et levende museum sammen-
lignet med moderne papirfabrikker i dag. Her var alt manuelt ar-
beide, både justering av papirtykkelse (gram vekt) og tømmerfløting 
inn til kutting av flis osv.

16. okt Bedriftsbesøk hos Orkla Trykk i Stokke. Det møtte 16 med-
lemmer som fikk en flott omvisning i deres nye trykkeri. Her tryk-
kes det 17 forskjellige aviser hvor DT. er avisen med størst opplag.

Den 28. nov. var Åspaviljongen igjen duket for julebord. Det har 
blitt en tradisjon å holde julebordet der. I år var det 17 påmeldte.

På Landstrykkerstevne i Skien var det to representanter fra oss. Ett 
medlem deltok på landskonferansen

Året 2004
Årsmøte ble i år avhold på museet Gutenbergs venner 30.mars hos 
Coloro AS (Thrane Grafisk) i Hokksund. Det var 18 medlemmer 
tilstede denne kvelden. Det ble avsluttet med kaffe og snitter som 
er vårt varemerke denne kvelden.

21. okt. møtte 15 medlemmer opp i dårlig vær hos Skjærdalen Brug. 
Vi ble ønsket velkommen til en spesiell nisjebedrift innen innpak-
ningspapir for blomster og servietter. Samlet 8500 tonn pr. år med 
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80 ansatte og levering til 40 land i alle verdensdeler. Et meget artig 
besøk for oss som var fremmøtt.

I tradisjonens tro var det duket for årets julebord og selvfølgelig var 
Åspaviljongen igjen stedet. Det var kun 11 medlemmer som hadde 
meldt seg på. I år var første stopp Uniq Pub for påfyll til turen opp 
Zik-Zakèn i sleip og vått føre opp til Åspaviljongen hvor det var 
mye godt å varme seg på. I år stod sponsorene i kø. Sun Chemical 
AS og Man Roland Norge AS, hjalp til med regningen. Det ble en 
vellykket kveld

Trykkerstevnet i Oslo i september var dårlig representert fra Dram-
men, kun 4 medlemmer deltok.

Året 2005
Formann Jan Kihle ønsket 13 medlemmer velkommen til årsmøte 
21. april som ble avholdt på museet Gutenbergs venner. Under evt. 
la formann frem planer for året hvor det ble nevnt bedriftsbesøk 
hos Huhtamaki som ligger i Viul v/Hønefoss som vil ta oss i mot et-
ter avtale. Trykkerstevne 9-10-11. sept. avvikles i Kragerø. Muligens 
et besøk til Hurum fabrikker for å se hva brukte melkekartonger 
går til.

Formann hevet møte og bød på snitter og sosialt samvær.

18. okt. reiste 13 medlemmer til Huhtamaki. Der ble vi tatt i mot av 
Tom Finnerud. Han kunne fortelle at de var eid av Finske Huhta-
maki AS som har 50 fabrikker i 35 land hvor 4 av dem er i Europa.

Huhtamaki
De produserer papptallerkener, holdere til McDonalds, pussbeger, 
m.m. til bl.a. sykehusene. 95% er eksport. De er 95 ansatte med 
115 mill. i omsetning og 467 millioner enheter.

De bruker retur papir og papp importert fra Russland, men også 
mye returpapir fra Follum, pluss noe ren cellulose til en del artikler.

Tilslutt fikk vi med oss noen vareprøver og takket Tom for omvis-
ningen og formann overrekte tallerken i flint til minne om vårt 
besøk.

14 mann var med på årets julebord på Åspaviljongen, og turen star-
tet i år, som flere år tidligere, med et lite møte på Uniq bar, før 
 turen gikk opp Zik-Zakèn. Det var bra føre i år. Årets rett var lute-
fisk, pinnekjøtt eller juletallerken etter ønske. Alt smakte godt med 
øl og akevitt til. Dessert var kaffe og Cognac. Det skrives at alle kom 
seg vel ned til byen igjen.

2006 Flyttesjau

Et dramatisk år
I uke en i 2006 fikk vi beskjed om at vårt museet, Gutenbergs ven-
ner måtte flytte da bygget vi var i, var solgt.

Vi måtte være ute innen uke 4 hvis ikke, vil hele museet bli til 
skrapjern. Dette medførte ekstra stor aktivitet i klubbstyret m. flere.

Spesielt Jan Kihle og Egil Solberg var rundt og hadde møter med 
mange.

Det har vært ringt i alle retninger i fylket. Drammen kommune 
og Drammen Museum var ikke interessert. Til slutt fikk vi napp 
etter et møte med ordfører Rolf Bergersen i Nedre Eiker Kommu-
ne. Han tok en fin sjefsavgjørelse og ga oss en midlertidig plass på 
Solberg Spinderi i Solbergelva.

En stor byrde forsvant.

I uke 3 og 4 ble alt organisert.

Montør Bjørn Tømmervik hjalp oss med demontering av maskiner 
og utstyr, for flytting til nye lokaler i Solbergelva.
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Spinderi blir plassen
Lastebil med 3 tonns kran fra Stryken & Gudbrandsen kom godt 
med i flytteprosessen. Vi sleit litt med sylinderen på 2,5 tonn, men 
vi fikk lirket den inn i – 10° kalde ute og 0° inne. Resten av maskin-
parken gikk som en lek i forhold. Drammens Tidende laget repor-
tasje fra den omfattende flyttingen.

Nå står alt på plass i Verkstedet på Spinderiet og det er 95% sikkert 
at vi kan bli der.

Takk for innsatsen til alle som deltok.

PS. Vi sender ut et sponsor brev til grafiske bedrifter, med søknad 
om støtte til montering.

Formann Jan Kihle ønsket 16 medlemmer velkommen til årsmøte 
28.mars på Steenberg Grafiske AS

Under pkt. evt. ble det mange forslag. Det dreier seg om museet, 
hovedsakelig.

Egil Løvstakken informerte om at Nordisk Trykkerstevnesom i år er 
i Norge, på Klekken hotell v/Hønefoss 25.-28.mai.

Flytting fra Hokksund
Han informerte om at det er noe usikkert om det blir noe neste 
gang, med den negative trenden Grafisk har i de nordiske landene.

På bilde ser vi fra venstre: Jon Sundhol, Even Hoem, Tore Busengdal, Bjørn 
Harald Haugen og Egil Solberg. Foto: Jan Kihle

På bilde ser vi Montør Bjørn Tømmervik i full gang med demontering.

Montør Bjørn Tømmervik
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Solberg Spinderi
Jan Kihle informerte om hva som er gjort før museet ble flyttet. 
Det var mange møter og telefoner med div. kommunale instanser 
i Øvre og Nedre Eiker, Drammen kommune er ikke interessert, 
men vi fikk napp i Nedre Eiker. Som nevnt tidligere var ordfører 
Rolf Bergersen redningen. Han koblet oss sammen med Eiker Ar-
kiv v/ Gjermund Glittfjell.

Vi må belage oss på diverse utgifter til flytting, husleie osv. Kanskje 
litt dugnad kan redusere utgiftene. Solberg Spinderi har blitt et kul-
tursenter.

Vi må hovedsakelig ha med oss boktrykkere da museet skal sette 
opp. Samtidig vil vi få et nytt sted å holde møtene våre.

Jan Kihle takket alle som hadde vært med på flyttesjauen.

Egil Solberg overrekte Jan Kihle en gave for innsatsen under hele 
prosessen.

Sponsor kroner
Egil Solberg har laget et brev som vi sender til alle trykkeriene i 
nedre Buskerud for å be om bidrag til oppmontering av maskiner 
og utstyr. Forbundet blir også kontaktet.

Hans Nilsen foreslår å kontakte skolene for å besøke vårt museet og 
annet kultur på Spinderiet.

Egil Løvstakken vet at forbundet har en del midler som er satt av 
til div. formål.

Even Hoem fikk mange gode ord av Jan Kihle om hvordan han 
klarer og få inn, og passe på våre hardt tiltrengte midler.

Det blir mulighet for en pizzakveld i mai/juni når vi har fått det 
meste på plass, nærmere info. kommer.

Fra venstre: Tore Busengdal, Bjørn Tømmervik og Jan Kihle
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Nye lokaler
Fra Verkstedet til Kansleriet
Tildeling av nye lokaler i Kansleriet skjedde den 2. okt. 2007.

Tilstede fra Nedre Eiker Kommune var ordfører Rolf Bergersen og 
Tore Whiltil. Fra Drammen Trykkerklubb Even Hoem, Bjørn Ha-
rald Haugen, Egil Solberg og Jan Kihle. Vi hadde trodd at vi skulle 
få være der vi først flyttet inn, men dessverre. Vi flyttet 200 m og 
inn i Kansleriet i 2. etg. Her er det heis, men denne løfter kun 
1000 kg. Etter litt frem og tilbake besluttet Rolf Bergersen at vi lager 
hull i veggen i 2. etg. og setter inn en stor dør, dermed mener han 
det er kurant å flytte inn der. Lokalene er 40 - 50m².

Alt må planlegges nøye. Hull i veggen, kran lift, dugnadsfolk fra oss 
og tetting av dør.

Det ble et positivt møte.

Amcor AS
24. okt. var vi på bedriftsbesøk hos Amcor AS hvor Magnar Aarseth 
og Arne Andersen tok i mot 9 mann. Her fikk vi en fin omvisning 
på Norges eneste dyptrykk emballasjetrykkeri, hvor de produserer 
hovedsakelig snacks emballasje.

De har 3 maskiner, 2 nifargere og en 7 farger. De ble kjøpt opp i 
2001 av et verdensomspennende konsern innen emballasje, med 
utspring fra Australia. Her i Norge er det 95 ansatte, som går 3 skift. 
Forbruk av folie er ca. 80 mill. løpemeter. og 500 tonn farge. De 
 renser utslippene sine. Forbrenning gir varme som føres tilbake 
til  lokalene. Starten var Vopa i 1932, senere ble det Transparent 
 Emballasje as og så Åkerlund & Rausing, nå Amcor. Røykere har 
et eget røykerom som blir kaldt ”Tåkeheimen” Det er totalforbud 
å røyke inne grunnet brannfare. Konsernet har hovedsete i Brussel 
med ca.12000 ansatte. Totalt 40 bedrifter rundt i verden og utvi-
der nå i Polen. Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker, og mange 
spørsmål til slutt.

Året 2008
Året startet med samlet styremøte 8. januar for både klubb og mu-
seumsstyret.

Jan Kihle ønsket alle velkommen til vårt nye lokale.

Innbudt for dagen var Olav Boye og Oddvar Brekke. Tilstede var 
Bjørn Harald Haugen, Jan Wærnersen, Even Hoem, Bjørn Temte, 
Ivan Palm, Pål Finsand, Egil Solberg, Tore Busengdal og Jan Kihle.

Oddvar Brekke nevnte at han kunne skaffe en settemaskin fra Ste-
enberg Grafisk AS Denne maskinen var noe defekt men kunne fik-
ses. Han ønsket å plassere den hos oss, men vi har dessverre ikke 
plass.

Olav Boye hadde forslag om to budsjetter. Vi må ha ett for drift av 
museet og ett for faktiske utgifter for igang og istandsetting.

Kan grafiske bedrifter gi oss en sum hvert år? Et engangsbeløp er 
mulig å få i div kommuner, hvis budsjett medfølger.

Bruk Bengt Inge Bye, han jobber i Fellesforbudet.

Tiggerbrev
Lokalt i Drammen kan Grafisk i Drammen v/Ranveig Bratlie 
 kontaktes ved navnliste på pensjonister med flere for utsending av 
tiggerbrev for et engangsbeløp.

Nytt styremøte den 23.januar

Møte var med Eiker Arkivet hvor Thore Whiltil, Frode Kaspersen 
og Gjermund Glittfjell deltok. Fra oss Jan Kihle, Egil Solberg, Jan 
Wærnersen, Tore Busengdal, Tore Gaathaug Even Hoem og Bjørn 
Harald Haugen møtte.

Vi fikk en fin beskjed: husleien vil bli dekket av Eiker Arkiv. Som 
igjen dekkes av kulturfondet i N.E.K. Mot at vi legger tregulv på 
hele arealet.
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Det betaler vi sa Thore Whiltil.

Det vil bli satt inn kjøkkenbenk og toaletter i lokalene. (3.etg)

Det ble bestemt at vi skal ha en fast møtedag i mnd, som blir 1. tors-
dagen i mnd.

Nye gulv
Årsmøte var den 1. april, det første årsmøte i våre nye lokaler. 
11 medlemmer tilstede.

Formann informerte om leieforhold, strøm osv. ikke helt avklart, 
men vi legger gulv både i vårt og Arkivets lokaler mot at vi får bruke 
noe av Arkivets areal.

For å bedre økonomien i forhold til museet ble det lagt frem en ide 
om å ta inn medlemmer som ikke er organiserte medlemmer i klub-
ben. Disse må ikke blandes inn i registeret over medlemmer i T.L.S.

Navneforslag
Det kom opp forslag til navn på museet, som til slutt ble Grafisk 
Museum Buskerud

www.grafiskmuseum.org

Drammen Trykkerklubb er 90 år 22. sept. 2008, vi diskuterte om 
dette skulle markeres, kanskje bedre og vente til vi blir 100 år.

Økonomien tilsier at vi ikke kan markere 90 års jubileum og samti-
dig ha julebord, noe som har blitt en populær tradisjon.

Styret fikk fullmakt til å legge frem et forslag som tar hensyn til disse 
faktorene.

Egil Løvstakken informerte om at man i Danmark har åpnet for 
”ikke trykkere” og at vi kanskje må det i Norge også? Nordisk trykk-
erstevne skal avholdes i Norge om 12 år, hvis det da er grunnlag for 
stevne med den medlemsmassen som da finnes? Årsmøte ble hevet 
av Jan Kihle og fortsatte med kaffe og snitter.

Dugnad 2008

Mange dugnader
Siden årsmøte har det vært avholdt mange dugnader, men dette er 
første styremøte.

På årsmøte holdes også stiftelsesmøte for museet.

Alle medlemmer av Drammen Trykkerklubb er automatisk med-
lemmer av ”museet venner” Støttemedlemskap i museet er åpent 
for alle i Grafisk industri. Kontingent må vi komme tilbake til.

Vi sender takkebrev til alle som har bidratt med pengestøtte. I til-
legg sendes brev til Sparebank 1 om støtte.

Julebordet avholdes her i huset. Vi sjekker med Kaffe Sol om de kan 
ordne enten julemiddag eller koldtbord 21. nov. alternativ. 28. nov. 
Vi inviterer også Bjørn Tømmervik, som har hjulpet oss med å få 
maskinene på plass. I tillegg må vi invitere Gjermund Glittfjell og 

Denne oppussingen gjorde et stort inngrep i en slunken pengekasse fra før.
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Her har vi malt vegger og tak før vi flyttet maskinene. Bilder viser lokalet til 
Arkivet som vi også pusset opp på dugnad.

Her legger vi gulv både i vårt og Arkivets lokaler mot at vi får bruke noe av Arki-
vets areal. Fra høyre. Ivan Palm, Egil Solberg, Gunnar Amundsen og Jon Sundhol

Frode Kaspersen fra Eiker Arkiv samt Thore Whiltil fra Stiftelsen 
Verkstedet.

Vi har betalt kr. 7000,- for gulv og Jan Kihle sjekker om vi kan sende 
regning på dette videre.

Styret for museet
Bjørn Harald Haugen har solgt en del bly og dette kommer det inn 
noen kroner for.

Han skriver en tale som holdes på julebordet. Dette i forbindelse 
med at vi har 90 års jubileum i år.

Nytt styremøte holdes den 21. okt. kl. 18:00 på museet.

Det er ikke sendt ut noen dagsorden til møte, men et forslag til 
organisering av museet i forhold til Trykkerklubben.

Styret for museet er valgt. Formann i Trykkerklubben er fast med-
lem av styret i museet. Kontingenten for museets medlemmer settes 

F oran fra venstre: Jon Sundhol
Bak fra venstre: Egil Solberg, Bjørn Temte og Even Hoem
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til kr. 200,- pr. år. Styret i museet velges hvert 2. år motsatt av for-
mann i Trykkerklubben.

Mekanikker Frank Dahl fra Schibsted Trykk har reparert sylinderen 
og som takk, inviteres han til julebordet.

Jan Kihle ordner med invitasjon til alle gjestene utenfra, i forbindel-
se med julebordet som avholdes i kaffe Sol 21 .nov. 2008

Julebord i egne lokaler
Tradisjon tro ble det i slutten av november avholdet julemøte. I år 
for 1. gang i egne lokaler. Bespisning var på SOL Kafe. Av klubbens 
medlemmer møtte 12, i tillegg hadde vi invitert gjester som på for-
skjellige måter har hjulpet oss under etableringen på Spinderiet. Av 
de inviterte gjestene var det fire som takket ja og kom. Disse er Tore 
Whiltil fra Stiftelsen Verkstedet, Ann Karin Smith, Frode Kasper-
sen og Gjermund Glittfjell, alle tre fra Eiker Arkiv.

Under middagen holdet Bjørn Harald Haugen tale i forbindel-
se med Trykkerklubbens 90 års jubileum. En beretning fra 90 år 
foreningsarbeid.

Meget flott tale. Etter måltidet hvor noen av våre gjester også holdt 
taler, overrakte gaver og ønsket oss velkommen til Solberg Spinderi. 
Vi ble vist rundt i Eiker Arkiv’s lokaler. Her fikk vi en innføring i 
arkivets historie og fikk se noen av deres arbeider, som blir oppbe-
vart i lokalene i Spinderiet.

I løpet av kvelden ble neste styremøte berammet til den 5.mars 
2009.

Året 2009
Jan Kihle ønsket velkommen til årsmøte hvor det var 13 fremmøtte. 
Jan ble ordstyrer og Bjørn Temte referent. Alt gikk etter planen og 
under pkt. eventuelt informerte formann om årets planlagte aktivi-
teter. Han presiserte at det i år er Spinderi-dagen den 12. sept. Slik 
at flest mulig setter av denne dagen til åpent hus på museet.

Så ble det en lett prat mens vi ventet på at Grafimec skulle over-
ta. Ole Langgard og Snorre Benedictson kåserte om Mitsubishi og 
Hamada trykkmaskiner, og om firma Grafimec. Et interessant og 
faglig rettet tiltak som alle tilstedeværende satte pris på.

Innslaget avsluttet med en faglig prat hvor alle bidro. Her kom vi 
også inn på arbeidssituasjonen i bransjen. Grafimec opplevde også 
at markedet er avventende. Til slutt takket Jan Kihle for bidraget og 
vi avsluttet kl. 21:00 denne kvelden.

Ny flytting
Trykkerilokalene ble malt og pusset opp de første dagene i desem-
ber. Jon Sundhol, Bjørn Harald Haugen, Ivan Palm og Jan Kihle 
møtte opp til dugnad.

Jan hadde ordnet alt av maleutstyr og det var bare og hive seg i ar-
beidstøyet. Det er nesten 120m² som skulle males.
Senere i uka ble alt som kunne settes i heisen flyttet fra Verkstedet 
på Spinderiet over i Kansleriet
Her møtte Jon Sundhol, Bjørn Harald Haugen, Jan Wærnersen, 
Even Hoem, Bjørn Temte og Jan Kihle til dugnad.

Vi klarte det vi skulle og fikk alt i hus.

Resten av maskinparken flyttet vi fredag kveld med Bulls store kran-
bil som Jan Wærnersen ordnet for oss.

Maskinen ble pent tatt ut og transportert opp til vårt nye sted, 
Kansleriet. Hele flyttesjauen gikk smertefritt.

Stor takk til alle som deltok.
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Åpner nye lokaler
Dette var å lese i lokalavisen
7. mai 2009 åpnet Grafisk Museum Buskerud dørene i Solbergelva.

Grafisk Museum Buskerud hadde offisiell åpning torsdag 7. mai kl. 18.30 
2009 på Solberg Spinderi.

Drammen Trykkerklubb har i 2. etg. i Kanselliet på Solberg Spinderi i 
Solbergelva en enestående samling trykkermaskiner fra midt på 1800-tallet 
og framover. Alle maskinene er i operativ stand, og klubben har åpent hus 
den første torsdagen i måneden med unntak av juli og august. Se under 
AKTIVITETER

Museet ble innredet i løpet av 2008 og vinter/vår 2009, og alle interesserte 
er velkomne.

Det er Drammen Trykkerklubb som står bak museet, på Solberg Spinderi.

Museet skal fremstå som et boktrykkeri slik det var på 1900-tallet, med 
maskiner og satsutstyr.

Skoleklasser, lag og enkeltpersoner kan også få omvisning utenom de faste 
dagene.

Se www.grafiskmuseum.org

Gutenbergs løse typer
Vårt mål er å vise noe av blyets historie, en historie som startet med Johannes 
Gutenberg midt på 1400-tallet og varte fram til omkring 1980 her i Norge.

Boktrykkerkunsten og dens utbredelse var av helt avgjørende betydning for 
utbredelsen av vår sivilisasjon.

Gutenbergs løse typer satte for alvor fart i masseproduksjon av bøker og 
tidsskrifter.

Vi ønsker å vise et boktrykkeri i drift, hvor ting skjer i praksis, ikke et lokale 
med nedstøvete maskiner og utstyr. Til dette behøver vi hjelp av dere som 
ønsker å bidra med demonstrasjon og informasjon til våre besøkende eller av 
egeninteresse ønsker å friske opp ”gamle kunster”, uttaler Jan Kihle, leder i 
Drammen Trykkerklubb.

Fast åpningstid i Grafisk Museum Buskerud blir den første torsdagen i hver 
måned om kvelden. Det blir stengt i juli og august.

Fra åpningen
Innbudte gjester og egne medlemmer kom tidlig og det var et surr av stemmer 
i lokalet fra kl. 17:45

De spesielt innbudte gjestene var personer, lag og foreninger som har bidratt 
på ett eller annet vis til etableringen av museet.

Jan Kihle ønsket velkommen og ga ordet til Rolf Bergersen som ønsket 
Drammen Trykkerklubb velkommen til Spinderiet og deretter åpnet museet 
offisielt med snorklipping.

Som et bevis på hva Rolf Bergersen har betydd for Trykkerklubbens mulighet 
for å etablere seg på Spinderiet ble han utnevnt til 1. æresmedlem av trykke-
rimuseet. Han takket og overlot ordet til Ivan Palm som sa noe om utstyret 
vi har og hvordan det har kommet dit.

På dette tidspunktet antas det å være 50 gjester tilstede.
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Snorklipping av ordfører

Æresmedlem
Her viser Rolf Bergersen frem sitt 
synlige bevis på at han har blitt 
æresmedlem

Høytidlig snorklipping av Rolf Bergersen med pressen til stede.

Blomsteroverrekkelse

Her ser vi klisjeer til et fargebilde

Til venstre: Gjermund Glittfjell overrekker blomster og gratulasjoner på vegne 
av Eiker Arkiv til formann Jan Kihle.
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Så kom det blomster fra Eiker Historielag og Eiker Arkiv ved Gjer-
mund Glittfjell, og Temte gård kom med konfekt. Jan Kihle takket 
på vegne av museet for den varme velkomsten og ser frem mot vide-
re samarbeide

Det ble deretter servert kaffe og kaker og maskinene ble demon-
strert for interesserte gjester. Seansen løste seg opp ved 20:30 tiden

Goggen Sportspub
Fredag 23. nov. møtte 13 mann på Goggen Sportspub for en pils 
eller 3 før turen startet opp til Åspaviljongen før årets julebord. Det 
vi savnet når vi kom opp var jentene fra Betzy som var der året føre, 
men ellers var alt som det skulle.

God julemat med tilbehør, sang og konkurranse. Vi selv sponset 
julebordet med kr. 250.- og noen leverandører resten.

Alle kom vel hjem selv på det glatte føre.

Åpningen av museet

På bilde ser vi Rolf Bergersen og formann Jan Kihle på åpningen av Grafisk 
Museum Buskerud 7. mai-2009
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Tidligere Stortingsrepresentant Ragnar Christiansen og Rolf Bergersen følger 
nøye med når Ivar Folke Johansen viser hvordan man lager navn før støping av 

hele linjer med Ludlow

Her ser vi ferdig støpt linje med navnet til Rolf Bergersen som da blir speilvendt 
for å få det rettvendt på trykk.

Demo av Ludlow

Året 2009

På 1. styremøte etter åpningen av museet den 4. juni ble det bestemt 
av vi må sende takkekort for gavene vi fikk ved åpningen.

Tangen trykk har en settemaskin vi kan få men dette må vi se nær-
mere på, men det er svært interessant.

Det ble også tatt opp om vi skal ha en sats stående i en av trykk-
maskinene som forteller litt om oss, som besøkende kan få med seg. 
Det står noe utstyr på Eiker Bibliotek etter DT, som vi kan få, Jan 
Kihle sjekker rundt saken.

Spinderi dagen
Åpent hus på museet på Spinderi- dagen den 12. sept.

Mange fra styret, samt noen medlemmer bidro til at vi fikk gjennom-

Ivar Folke Johansen demonstrerer for Rolf Bergersen hvordan man støper hele 
linjer med Ludlow maskinen.
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ført dagen på en fin måte. Det ble støpt bly og trykket på alle mas-
kinene.

Besøk på Norske Skog Follum
Besøket var noe margert men vi er godt fornøyd med gjennom-
føringen.

Den 13. okt. var vi på bedriftsbesøk på Norske Skog Follum på 
 Hønefoss hvor 9 trykkere var med.

Her fikk vi god servering og en presentasjon av bedriften når vi 
kom. Etter presentasjon fikk vi en lærerik og interessant omvisning 
rundt på bedriften, hvor vi fikk se PM 1 (Papir Maskin 1) og hvor-
dan rullene ble til på de store Tamburene.

Etter et flott besøk takket Jan Kihle for oss.

Flytting av utstyr fra Drammens Tidene
Den 19. okt. ble utstyret fra Drammens Tidende, som sto nede på 
Eiker Bibliotek hentet. Uheldig vis ble noe av utstyret ødelagt, men 
Jan Kihle skal prøve å få noen til å reparere dette for en billig penge.

Utstyret viser seg å være en del av museet etter Drammens Tidene, 
som nå har blitt tatt hånd om av Drammen Trykkerklubb og nå 
blitt en del av vårt utstyr. Grunnen til det, er at kommunen skulle 
ha lokalene selv og derfor ble løsningen et samarbeide med oss.

Den 5. nov. får vi besøk fra Oslo. I den forbindelse burde vi få re-
parert korrekturpressa før dette besøket. Det var 7 trykkere fra Oslo 
Grafiske Trykkerklubb som hadde med seg Pizza til denne kvelden.

Denne ble fortært etter at Ivan Palm hadde hatt en liten demo.

De besøkte også Eiker Arkiv og etterpå hadde vi en faglig og kame-
ratslig prat. Åpnet hus

3. des. var det åpent hus for medlemmer med dugnad og forbere-
delser til julebord.

11. des. var det 15 som var påmeldt til julebordet i (Kansleriet) i vårt 
eget museum.

Disse sidene henger utstilt på 
museet hos oss

Bordmodell av Tallerken 
diegel

Drammens Tidenes 
siste sider i bly
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Året 2010
Den 7. jan. var vårt første møte i 2010. Syv fremmøtte til kaffe og 
kaker og montering av glassmonteren.

På styremøte den 4. feb. ble det diskutert bl.a. bedriftsbesøk til 
Noblikk-Sannem i Moss, Smurfit i Hønefoss, og Aftenposten i Oslo.

Drammens Tidendes pensjonister har vært på besøk i museet. 
Ivan Palm og Gunnar Amundsen ordnet dette. Pensjonistene var 
 fornøyde og ville gjerne komme tilbake.

8. april holdt vi årsmøte hvor vi var 14 medlemmer tilstede. Jan 
Kihle ønsket alle velkommen og satte møte.

Hovedsaken dette året var om vi skal registrere oss i Brønnøysund-
registeret. Tore Bussengdal sjekker dette og melder dette tilbake til 
styret.

Bedriftsbesøk på Noblikk- Sannem

Sammenkomst etter bedriftsbesøk på Noblikk-Sannem 4. mai 2010

Jan Kihle ønsker at vi lager vår egen Web side. Hvis vi skal det, 
må vi kjøpe et domene. Det ble besluttet umiddelbart. Museet bør 
 frontes og linkes til Trykkerklubben.

Egil Solberg ønsker en avklaring på hvilket type julebord vi skal ha 
fremover og hvor det skal være. De fleste ønsker og ha det i eget 
lokale og kanskje vi skal invitere støttemedlemmer.

Vi avsluttet møte med snitter og kaffe.

Den 6. mai var det nytt styremøte hvor vi besluttet Bl.a. å ikke reg. 
oss i Brønnøysund. Even Hoem åpner i stede egen konto i Postban-
ken.

Ivan Palm og Gunnar Amundsen ser på settemaskin på tidligere 
Tangen Trykk i morgen.

Nytt styremøte den 14. okt

Vi har fått i gang settemaskinen som ikke kom fra Tangen Trykk, 
men fra Strømmen Snartrykk, på Strømmen.

Smurfit
Den 15. sept. var vi på besøk hos Smurfit på Hønefoss, noe Bjørn 
Temte ordnet for oss. Jan Holst tok oss i mot og fortale om bedrif-
ten. En stor takk til han.

3. des. var datoen for julebordet dette året. Totalt 13 stk. inklusive 
3 gjester fra Eiker Arkiv.

Året 2011
Vi starter opp med 28 medlemmer og 12 støttemedlemmer i år.

3. feb. avholdt vi styremøte hvor det ble besluttet og ha årsmøte 7. 
april. Even og Jan ordner med innkalling og bevertning.

21. mai blir vi vertskap for besøk, som Ivan Palm tar seg av. Eiker 
Arkiv har henvendt seg til oss, om hjelp til trykking. Even Hoem og 
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Tore Gaathaug tar ”jobben”. Vi har kontaktet Drammens Tidende 
om økonomisk bistand i forbindelse med at vi har overtatt en del 
av deres gamle utstyr.

Avslutte medlemskapet
Vi bør igjen vurdere vårt medlemskap i Landssammensluttningen. 
Dette må i så fall tas opp på årsmøtet..

Årsmøte var den 7. april 2011

Jan Kihle ønsket velkomme og satte møte.

Pkt.1, Skal Trykkerklubben være medlem av Landssammensluttningen?

Enstemmig ved skriftlig avstemming er: NEI.

Styre får fullmakt til å avslutte medlemskapet.

Grunnen til utmeldelsen er at vi får en vesentlig mer krevende 
 situasjon ved driften av museet. Alle våre midler brukes der.

Gunnar Amundsen og Egil Solberg har sendt eget brev hvor de 
 ønsker en felles forening. Innkallingsbrevet gir uttrykk for at alle i 
Grafisk er velkommen til å være medlem av Grafisk Museum Bus-
kerud.

Æresmedlemmer
Navneskilt nede i veien til Grafisk Museum Buskerud mangler. Bør 
sees på sammen med skiltet til Eiker Arkiv.

Det ble diskutert om vi skal lage en presentasjonsfilm med hjelp fra 
Gjermund Glittfjell fra Eiker Arkiv.

Ivan Palm takker typografene våre for all hjelp. Av de tre var bare 
Svein Svingen tilstede. Gunnar Amundsen og Ivar Folke Johansen 
ble takket på styremøte 5. mai av Ivan.

Så var det litt info om at den 17. og 18. sept. hvor vi skal delta på 
jubileumsutstilling i Drammen Rådhus. Byens 200 års-jubileum.

Even Hoem og Ivan Palm ble gjort ære på med en flaske vin for 
alltid å stå til tjeneste når det trengs. Ivan Palm og Egil Solberg ble 
hedret med æresmedlemskap .

Tidligere æresmedlemmer var avdøde Cedolf Lindberg, og nå også 
Rolf Bergersen. Jan Kihle takket for møte som ble avsluttet kl. 19:00 
Etter det var det sosialt samvær med bespisning.

Utstilling i Drammen Kommunes 200 års jubileet.

Fra Venstre: Egil Solberg, Gunnar Amundsen og Ivan Palm holdt stand i anled-
ning Drammen Kommunes 200 års jubileet.
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Brev til TLS
Egil Løvstakken fra Trykkernes landsammensluttnig (TLS) var in-
vitert for å gjøre prosessen med utmeldingen enklere. Vi  diskuterte 
livelig, men konkluderte med at et brev skulle forfattes og sendes 
til TLS.

Nytt styremøte den 30. mai. Her ble det orientert om at det har blitt 
sendt brev til TLS ved Jonn Gulbrandsen pr. e-mail om utmeldelse 
av TLS.

Trykkerklubben legges ikke ned men koordineres med. Grafisk 
  Museum Buskerud (GMB) blir det nye.

6. okt. nytt styremøte. Her ble det diskutert nye bedriftsbesøk Bl.a. 
Sødra Cell på Tofte.

Jubileumsutstilling i Drammen Rådhus var for vår del svært vel-
lykket. Gunnar, Ivan og Egil rapporterer om godt besøk i Drammen 
Rådhus.

Samarbeide med Eiker Arkiv og GMB fungerer meget bra.

Noe feil med Ludlowen ble oppdaget i kveld og må fikses.

Vi har fått henvendelse fra Ane Thon Knudsen, som er master-
student ved Kunst og Håndverksskolen, hun ønsker å bli medlem 
og holde foredrag hos oss i feb/mars. Vi prøver å få til et  samarbeide 
med temakveld.

Mat til julemøte er bestilt til 2. des. for 15 pers.

Egil Solberg tar en del bilder av maskinparken og sender til Jan som 
legger ut bildene på vår web. side. www.grafiskmuseum.org

Julemøte den 2. des. var vellykket, som vanlig.

Året 2012 

Ny formann
20. mars er 1. styremøte. Det som er viktig å ta med seg her er at 
Ane Thon Knudsen som er masterstudent gjerne vil ha hjelp til 
oppgaven sin. Svein Svingen og Ivan Palm tok ansvar for oppdraget. 
Ane holdt et interessant foredrag for oss denne kvelden.

Egil Solberg opplyste at alt rundt Ludlow’en ordner seg.

12. april 2011. Årsmøte hvor 13 medlemmer var tilstede, ble av-
holdt i tradisjonell stil. En konkretisering av forholdet medlemmer,

og støttemedlemmer, er at alle er likeverdige medlemmer, dvs. alle 
med fullverdig medlemskap i Drammen Trykkerklubben og Grafisk 
Museum Buskerud. Alle betaler fra nå lik kontingent, p.t. kr. 250,-

Årets største begivenhet er den nye tallerkendigelen som vi har 
 installert.

Solbergdagene
Forman Jan Kihle takket for seg og overlot formannsklubba til Bjørn 
Temte. Ivan og Egil takket Jan og overrakte blomster og vin for lang 
og tro tjeneste.. Det ble konstatert at uten Jan: intet museum.

Etter møte var det tradisjonell servering av snitter og kaffe.

Videre dette året har det vært 9 medlemsmøter inkl. styremøter. 
6 medlemmer møtte til dugnad hvor trykkerne tok seg av trykkeriet 
og setterne tok seg av setteriet/satsmateriellet

Det ble etter hvert fin orden på tingene.

Vi stilte med 5 mann og åpent hus under Solbergdagene. Lørdagen 
hadde vi ingen besøk, så konklusjon er at dette ikke er interessant 
å bruke tid på, selv om årsaken var dårlig markedsføring fra arran-
gøren. Eiker Arkiv må ta dette opp med de ansvarlig, dersom vi skal 
delta ved senere anledning.
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2. okt. fikk vi besøk av 19 kvinner fra Solberg kvinne og familielag. 
Ivan Palm redegjorde for Trykkerklubbens tilblivelse og den virk-
somheten vi har i dag. Svein Svingen fortalte om settermaskinen og 
dens historikk. Deretter fikk alle en fin omvisning i museet.

Det jobbes med trykkerklubbens 100 årsjubileum i sept. 2018 og 
finansiering. Jan Kihle er godt i gang med vår hjemmeside www.
grafiskmuseum.org

Julebordet ble holdt i tradisjonell stil med 16 medlemmer og 4 gjes-
ter. Æresmedlem Rolf Bergersen og tre fra Eiker Arkiv. Bergersen 
holdt en liten tale og overrakte en kjærkommen gave på kr. 2000,-

Året 2013
Det har vært avholdt 10 styre/medlemsmøter

Det har kommet mer utstyr, bl.a en interessant tallerkendigel fra 
Chandler & Price Company, Ohio, USA en gave fra Roland Norge, 
et fint tilskudd.

En "ny” tallerkendigel fra Steenberg Grafiske er også på plass, samt 
en del settekasser med større skrifter enn de vi har.

Det er holdt en del dugnader med diverse transporter og innsta-
leringer av maskiner og utstyr. Det er også jobbet dugnad med å 
 sette opp tekst på settemaskinen for å kunne lage en prima/se-
kunda form på 16 sider. Dette for å kunne demonstrere hvordan 
en bok blir til.

2013 har vært et år med stor aktivitet, med bl.a. bedriftsbesøk på 
Jan sitt flotte trykkeri Schibsted Trykk, deretter til Ane’s Fellesverk-
sted i Oslo, spennende og se hva hun har fått til. Turen ble avsluttet 
med middag på veien hjem.

Av besøk utenfra har ikke året brakt de store tall, men Solberg-
dagene ble litt bedre besøkt enn foregående år, men det står ikke i 

forhold til vårt engasjement for dagen, kanskje noe selvforskyldt i 
forhold til markedsføringen fra vår og Arkivets side.

Alle møtene på museet gir inspirasjon til å mimre om gamle dager 
med historier fra ulike arbeidspasser. Det er nok en viktig årsak til 
trivsel og godt fremmøte.

Vi poengterer at viste logo, over, ikke er godkjent, styrebehandlet, 
eller vedtatt brukt. Styret valgte likevel å ta den med, som en presen-
tasjon og forslag til årsmøte.

Pkt.1 Felles styre
Styret har ved flere anledninger mottatt ønske om å samordne Tryk-
kerklubben og Grafisk Museum Buskerud, med et felles styre. Styret 
legger dette frem for årsmøtet.

Forslaget må ha minimum 2/3 flertall, med skriftlig avstemming, 
for å bli vedtatt.

Forslagets tekst:
Årsmøte 2013 vedtar at det for fremtiden skal være et felles styre 
for Drammen Trykkerklubb og Grafisk Museum Buskerud (ja, nei)

Pkt.2 Forslag om ny Logo
Forslag fremmes dersom pkt. 1 får flertall:

Ny logo.
Svein Svingen har kommet med utkast/forslag til ny felles logo 
for D.T og G.M.B. Forslaget kom inn såpass sent at det ikke er 
styre behandlet, men vi ber årsmøte om kommentar, evt. vedtak om 
det skal benyttes, bearbeides, med mer. Avstemning ved håndsopp-
reking, simpelt flertall gjelder.
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Pkt; 3 Jubileum 2018.
Styret ber årsmøte vedta at det planlegges en jubileumsfest ved 
Trykkerklubbens 100 års jubileum i 2018 og at det årlig avsettes 
kr 5000,- dersom økonomien tillater det.

Ved avstemming ble dette vedtatt. 

Pkt; 4 Kontingent:
styret anbefaler at nåværende kontingent beholdes frem til årsmøte 
2014

Årets tradisjonelle julebord ble som seg hør og bør gjennomført 
med stil til alles tilfredshet, alle kom seg vel hjem.

Året 2014
Styremøte 2. januar diskuterte forberedelser til 100 års markering 
av Trykkerklubben i 2018. Det tenkes laget en jubileumsberetning. 
Det ble foreslått en oppstart på det, med Bjørn Harald Haugen og 
Gunnar Amundsen som ”forfattere”.

Det kom inn et forslag om å lage et info. Skriv til skolene for å skape 
interesse rundt museet. Bl.a. Skoler i Øvre, Nedre Eiker, Lier og 
Drammen.

6. februar

Egil Solberg ledet som vanlig møtet.

Jan Kihle inviterte til et besøk på Schibsted Trykk.

Det var kun syv fremmøtte medlemmer. Vi fikk besøk av en dame 
fra Eidsvoll, med fire barn i flere alderstrinn, som ønsket omvis-
ning. Interessen var stor, spesielt settemaskin fanget tydelig stor 
oppmerksomhet.

6. mars. 10 medlemmer møtte opp til medlemsmøte. Sakslisten 
denne gangen var forberedelse til årsmøte og bedriftsbesøk til 
BK Grafisk i Sandefjord den 24. april kl. 17:00.

Årsmøte 3. april. 13 medlemmer bl.a. Egil Løvstakken fra  Hønefoss.

Møte ble avholdt i tradisjonell stil.

Det ble vedtatt en kontingentøkning til kr. 275.-. etter en del dis-
kusjon.

Det ble vedtatt og avsette kr. 5000,- til 100 års jubileet.

24. april gikk turen til BK Grafisk i Sandefjord hvor 13 medlemmer 
deltok. Dette var et meget interessant besøk.

Vi fikk bl.a se et unikt stanseverktøy for effektiv stansing av ulike 
esker, noe som var nytt for mange av oss. De hadde 3 trykkpresser 
som besto av to 8 farger Roland og en Ryobi 5 farger med lakk. 70% 
av produksjonen var på papir og 30% var på kartong. Vi avsluttet 
med Pizza og en hyggelig prat. Ivan takket for oss og overrakte en 
gavetallerken.

8. mai. Medlemsmøte, 11 medlemmer møtte. Det ble gitt utrykk 
for misnøye med at støtteannonsen fra Drammens Tidene ikke er 
innbetalt.

Det ble fremmet et ønske om å lage en plakat for å synliggjøre hva 
museet har å tilby. Svein Svingen tar oppdraget med å laget et for-
slag i A4, som senere kan lages i A3

Sommermøte 5.juni med sosialt samvær. Egil hadde med kake til 
kaffen.

Første møte etter ferien var 4. sept. med 11 fremmøtte.

Marcel L. Vanberg møtte i dag bl.a. på grunn av at hans firma 
 Vanbergs trykkeri, tidligere Kongsberg Dagblad, nå legges ned etter 
127 års drift. Marcel hadde med gammelt materiell, som kom for 
dagen etter at han og Ivan ryddet i kjelleren.

Solbergdagene ble droppet dette året fra vår side, etter konferanse 
med Eiker Arkiv v/Gjermund Glittfjell. Årsaken var bl.a. at vi ikke 
var nevnt i annonser eller oppført på plakatene.

Kasserer Even Hoem kunngjorde at vi har mottatt kr 10.000 fra 
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Drammens Tidene pensjonistforening. En stor takk til Gunnar 
Amundsen, som hadde æren for det.

13. nov. var 13 medlemmer møtt opp til medlemsmøte. Formann 
kunne ønske nytt medlem, Per Roald Nielssen velkommen.

Kasserer kan fortelle at vi nå er 30 medlemmer. D.v.s. 28 betalende 
og to æredsmedlemmer.

Vi planlegger to bedriftsbesøk 1. halvår 2015

Zoom Grafisk, satser mye på digitaltrykk i tillegg til at de har anskaf-
fet en ny 8 farger. Vi besøker Zoom i februar 2015

 

Vi er også igjen invitert til Schibsted Trykk av Jan, hvor de den 
siste tiden har satset 50 mill på modernisering av pakkeriet. Vi vil 
også få en videre innføring i hva som må til i dagens situasjon, for 
at en grafisk storbedrift skal ha mulighet til å overleve. Besøket er 
planlagt i mai.

Ivan Palm og Tore Gaathaug tar seg av trykkoppdrag for Arkivet. 
Tore Gaathaug besøker Handelstrykkeriet, som er i nedleggelses-
fasen, mulig det er noe av interesse for oss der.

28. november ble som vanlig, julebordet avholdt på tradisjonelt vis. 
14 påmeldte, som koste seg med julemat og godt drikke. Da sekre-
tæren ikke deltok, er enkelte detaljer utelatt.

Året 2015 

Lyche Fondet
Vi har fått kr 20.000 av Lyche - Fondet til reparasjon og vedlikehold 
av maskiner.

Til stor hjelp med å få alt i produktiv stand.

8. januar, styre-medlemsmøte. Ane Thon Knudsen og hennes kol-

lega fra Kunst og Håndverksskolen ble spesielt ønsket velkommen 
denne kvelden.

Ane arbeider med flere prosjekter, som involverer museet. Bl.a. skal 
det trykkes en invitasjon, som Even Hoem hjelper til med. Forøvrig 
vil Ane gjerne ha med studenter for generell opplæring i maskin-
enes virkemåte, spesielt vingen. Even Hoem er sammen med Ivar 
Folke Johansen og Svein Svingen involvert i dette prosjektet. Ane 
orienterte om besøk hos gamle grafiske bedrifter, museer i Scotland 
og England.

Som nevnt skal vi på et besøk til Zoom Grafisk her i Drammen. 
Hvis mulig også et besøk samtidig til Konvoluttfabrikken, som ikke 
produserer konvolutter lenger, men kun trykker.

Det ble også diskusjon rundt hvem som er på valg. Tore Gaathaug, 
som sitter i valgkomiteen tar seg av dette.

Kunst og Håndverksskolen
Dagens gjest, Merete, kollega til Ane og stipendiat ved Kunst og 
Håndverksskolen som arbeider med et spesielt prosjekt på Lille-
strøm, ønsker også et samarbeide med oss.

Sist, men ikke minst, Ivan er i kontakt med en gruppe som arbeider 
med et filmprosjekt hvor de ønsker bistand fra oss. Ivan arbeider 
videre med dette og vil få besøk på museet i januar for besiktigelse.

Det ser derfor ut til at det blir en aktiv vår.

Vi har atter en gang store problemer med Ludlow maskinen.

Zoom Grafisk
24. feb. var vi på besøk hos Zoom Grafisk, med 11 fremmøtte. Vi 
gikk først inn for å se Lyche Konvoluttfabrikk som var i full produk-
sjon med 8 maskiner, med en imponerende kapasitet. En person 
betjente maskinen med både pålegg og nedlasting i esker. Dette i 
motsetning til tidligere hvor hver maskin var betjen med fire per-
soner.

Zoom Grafisk har en meget effektiv Digital produksjonslinje. Fra 
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direkte input til ferdig produkt. Stiftet og pakket i plast om det er 
ønskelig. Kapasitet på 15000 – 20000 eks, som maks grense for 
økonomisk resultat i forhold til konvensjonelt trykk.

Årsmøte 5. mars, ble avholdt, som tidligere år. Forslag om å øke 
kontingenten til kr 300,- ble vedtatt. kr 50,- av disse skal avsettes til 
100 års jubileet.

Møte 9. april med 10 medlemmer + 1 gjest, Annelise Botner-By fra 
Kunsthøgskolen i Oslo. Hun forsker på bl.a. på oppbygging av, og 
folks reaksjoner på besøk i museer. Hun fikk en god innføring i 
settemaskin av Svein og Ivar og tilslutt en orientering om hvordan 
vi har bygget opp museet.

Kvelden gikk med til en gjennomgang av forefallende reparasjoner 
i trykkeriet. Utlegget på Heidelbergmaskinen settes i stand. Marcel 
ser på dette i tillegg til pumpa på digel maskinen i hjørnet.

Schibsted Trykk
28. mai gikk turen inn til Schibsted Trykk hvor Jan Kihle hadde lagt 
til rette for en fin omvisning. Her trykkes alle landets største aviser. 
I tillegg til de aller fleste siviljobber som trykkes i Norge. Det trykkes 
ca. 7 millioner aviser pr. uke. Jeg (Tore Gaathaug, sekretær) var ikke 
med, men det kom fine tilbakemeldinger fra flere av deltagere, i 
etterkant.

4. juni var 12 medlemmer fremmøtt for bl.a. å høre hva Gjermund 
Glittfjell fra Eiker Arkiv kunne fortelle oss rundt situasjon og til-
hold på Spinderiet. Det har blitt en del usikkerhet om dette nå, da 
området er regulert til boligformål. Men han regnet med at Eiker 
Arkiv og vårt museum får være der vi er.

Dette er siste møte før sommerferien og Tore Busengdal ønsket alle 
en god sommer i og med at formann ikke var tilsted.

Besøk hos Schibsted Trykk med Lean i fokus

Her forklarer Jan Kihle hvordan det jobbes med 5S, verdistrømsanalyse og resul-
tater. Tavlemøter holdes hver morgen noe som er ”limet” mellom avdelingene.

Her ser vi en av de fem pressene hvor 
det er 23m opp til taket

Schibsted Trykk har 
5 Goss Colorliner 80S 
presser
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Pakkeriet

Året 2015
1. møte etter ferien var 11 medlemmer fremmøtt. Det var ingen 
spesiell agenda denne kvelden men Egil kunne opplyse at Kunst-
høgskolen i Oslo er interessert i å besøke museet. Skolen har 40 
elever. Blir dette aktuelt, bør det deles i to grupper da 40 elever på 
en gang blir for mange.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og vafler som Solveig (kona til Egil) 
hadde stekt til hele forsamlingen.

1. okt. 9 medlemmer var tilstede pluss en gjeste fra Oslo. Per Oscar 
Andersen som vil bli medlem. Julebordet skal arrangeres 27. nov. 
Pris kr 300,-

Her samles folket rundt en av maskinene som lager ¼ fals for aviser som skal 
med bl.a. Posten

Til 100 års jubileet i 2018, skal det på årsmøte velges en jubileums-
komite. Datoen for jubileumsmarkeringen er, som stiftelsesdatoen, 
22. sept.

Året 2016
Det har i perioden blitt avholdt, foruten årsmøte, 9 styre/med-
lemsmøter.

På 1. medlemsmøte dette året startet vi diskusjon om å bytte bank 
grunnet økte gebyrer. Det ble ingen avklaringer men styret ser  videre 
på saken.

Det ble valgt en festkomité til jubileumsfesten 22. sept. 2018 hvor 
Egil Solberg, Bjørn Harald Haugen, Even Hoen og Jan Kihle ble 
valgt.

Historien fra de siste 25 år tar Bjørn Harald Haugen, Tore Gaat-
haug og Jan Kihle seg av. Intensjonen er å lage en tilsvarende bok, 
som ble skrevet til 75 års jubileet.

Det ble diskutert aktiviteter rundt 100 års jubileet bl.a. utstilling i 
Drammen og Nedre Eiker.

Det er fortsatt problemer med Ludlow’en og digel med pålegger. 
Dette tar Hans, Ivan og Marcel seg av.

På et senere møte dette året orienterte Even om at det var et krav 
fra banken at vi må registrere oss i Brønnøysundregisteret for å få et 
organisasjons nr.

Det har vært en del usikkerhet rundt hva kommunen gjøre med 
Solberg Spinderi. Mye er solgt, men det ser ut, som tidligere nevn at 
Arkivet og vi får fortsette som tidligere. Frode fra Arkivet orienterte 
og bekreftet at saken var tatt opp i de kommunale organer og at vår 
del av bygget er satt av til kultur, så dermed må vi ut gå ut i fra at 
lokalet er sikret.
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Marcel har skaffet deleliste for Ludlow og sikringer med mulighet 
for å skaffe flere.

Reservedeler til digelen ser ut til å være på plass. Jan kan skaffe 
gratis reparatør, noe vi bør benytte oss av.

Det har vært litt frem og tilbake om tidspunktet for årsmøte, Jan 
kom med forslag om at vi avholder årsmøte, som tidligere, i april. 
Dette ble enstemmig vedtatt.

Åpent museum
På møte 1. sept. orienterte Gjermund Glittjell fra Eiker Arkiv om 
kulturdagene som skal arrangeres 16. sept. Det er ønske om at vi 
har åpent museum, bl.a. er flere politikere ventet. Denne dagen 
skal vi vise de fremmøtte hva vi er gode for, og at vi er et levende 
museum.

Kulturdagene i samarbeide med Eiker Arkiv den 16. sept. ble en 
suksess med bra besøk. Kommunens nye rådmann Truls Hvitstein 
kom sammen med flere andre ledere i kommunen. De virket posi-
tivt overrasket og fikk tydelig en fin opplevelse av museet. Vi hadde 
to trykkmaskiner + settemaskinen i gang. Vi var godt fornøyd med 
antall besøkende.

26. nov. var 19 samlet til årets julebord. Med julemat fra Ligo og litt 
fra Arcus, ble stemnigen helt upåklagelig. Egil Solberg hadde i år 
også en liten Quiz som Marcel vant.

Året 2017
1. møte i 2017 var 11 medlemmer til stede.

I dette møte ble det satt opp møteplan for året som legges ut på vår 
hjemmeside.

http://www.grafiskmuseum.org

2. feb. var 21 medlemmer til stede. Egil hadde forslag om tur til 

Teknisk museum som falt i god jord.

Trykkerklubben er 100 år i 2018 og Bjørn Harald Hugen, Tore 
Gaathaug og Jan Kihle jobber med historien for de siste 25 år.

Jan orienterte om arbeide så langt. Vi er i god rute!

Ane Thon Knudsen jobber med et prosjekt som vi skal trykke på 
museet som kommer mer info om siden.

2. mars kom 10 medlemmer på møte. Grunnen til få fremmøtte var 
vinterferie.

Egil Solberg jobber med lokala til 100 års jubileet. Det ble bestemt 
at det blir tur til Teknisk museum i mai.

Årsmøte ble avhold den 6. april hvor 18 medlemmer var tilstede.

I år ble det ingen endringer i styret.

4. mai møtte 14 medlemmer opp. Det ble orientert om tur til Tek-
nisk museum den 9. mai. Her var det 17 som var påmeldt.

Det ble bestemt at vi kjørte privatbiler og at flest mulig kjørte 
sammen.

Midt under møte kom fire gamle grafiske veteraner på besøk som 
mange av oss kjente fra før.

Turen til Teknisk museum ble en flott tur hvor vi fikk se mye artig 
gamle ting som faktisk var ganske avansert for bare få år siden, men 
som nå virket forhistorisk. Dette er spesielt på IT siden. Vi avsluttet 
med en tur ned på Peppes Pizza Nydalen.

Møte 1. juni møtte 14 medlemmer opp. Her var det bare positive 
tilbakemeldinger fra turen på Teknisk museum.

Det ble uttrykt forundring over at det ikke var noe fra Grafisk 
 industri eller ting som hadde tilknytning til faget på museet.

Marcel informerte om at han hadde avtalt et besøk for oss på Mynta 
på Kongsberg.

Dato for turen blir bestemt på møte i sept.
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Kvelden for øvrig ble benyttet til opprydding og puss av maskiner.

Som tidligere vil museet holdes stengt i ferien men i juni får vi be-
søk av 30 personer som Ivar Folke tar seg av

Møte 7. sept. kom 17 på møte Dessverre var det bygging og betong 
skjæring og et voldsomt bråk av 1. del av møte.

1. post på dagsorden var åpnet hus den 15. og 16. sept. Fra kl. 08:00 
– 16:00 i samarbeide med Eiker Arkiv og Nedre Eiker Kommune. 
Dette grunnet kulturminnedager.

Vi stiller med seks mann i to puljer og vi skal trykke på noen gamle 
klisjer som Arkivet har overtatt fra Drammens Tidene.

Det ble besluttet at årets julebord avholdes 24. nov. på museet.

Tur til Mynta på Kongsberg ble den 6. okt. Vi har felles avreise fra 
museet med privatbiler.

Markering av 100 års jubileet blir på dagen 22. sept. Her ønskes det 
forslag om forskjellige innslag/underholdning til denne kvelden.

Kulturminnedagene i sept. ble ikke som planlagt da vi fikk beskjed 
om at vi ikke behøvde stille fredagen, men kun lørdag.

Denne dagen fikk vi noe besøk først på dagen, men plutselig var 
det stille. Det viste seg at noen hadde låst døren nede. Da dette ble 
oppklart ryddet vi samme, låste og gikk.

5. okt ble 14 medlemmer ønsket velkommen av Egil Solberg. Han 
ga ordet raskt til Gjermund Glittfjell.

Han orienterte om planene for bygget fremover. Det blir en del 
endringer grunnet sammenslåingen med Svelvik og Drammen 
Kommune. Bygget skal være et kulturbygg for Arkivet og Museet. 
Hva som skjer etter sammenslåing er ikke helt bestemt, men fra 
Nedre Eiker er det klart at de ønsker og drive som nå. Solberg Spin-
neriets utsalg skal inn i 1. etg. Det blir bl.a. montert ny heis. Vi er 
invitert til et møte med kultursjefen om videre planer for bygget.

6. okt. gikk turen til Mynta. 23 medlemmer ble ønsket velkommen 
av dir. Kjell Wessel

Vi fikk en kort historikk om Mynta som ble startet i 1676 Etter en del 
turbulente år på eiersiden fra å være eid av staten og Norges Bank. 
Via finske eiere er myntverket nå tilbake på norske hender som nå 
er Samlerhuset. Med historie fra 1686 er Det Norske Myntverk i dag 
Norges nest eldste produksjonsbedrift etter Ulefoss Jernverk fra 1657.

Vi ble delt opp i to puljer som gikk rundt hvor vi fikk se bl.a. 20 kro-
ners mynter som skal ut på markedet i 2018. De produser både 
mynter og minnemedaljer. Nobels Fredspris medaljen blir også pro-
dusert her.

Etter omvisningen ble begge guidene overrakt en liten gave fra Egil 
Solberg. Vi avsluttet dagen med et lite måltid på Gamle Kongsberg 
kro. Det ble en fin avslutning på et vellykket besøk på Mynta. En 
stor takk til Marcel som orden med dette besøket.

Den 2. nov møtte 15 medlemmer opp på museet. Denne kvelden 
gikk til maskinvedlikehold, puss og stell.

Julebordet gikk av stabelen 24. nov. med 16 medlemmer + to gjester 
som ble en hyggelig kveld med tradisjonsrik julemat og stor stem-
ning. Egils julequis i år ble vunnet av Frode Caspersen.

Året 2018
Det første møte i 2018 ble ledet av nestformann Tore Busengdal da 
formann ikke var tilstede.

Følgende agenda for dagen var:

1. Hvem er på valg til årsmøte.

2. Vår webside ligger fortsatt nede grunnet hakking. Jan jobber med 
saken

3. Marcel har med nye deler til Ludlowen

4. Styret ønsker innspill til aktiviteter
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Møte i februar innkalte forman til styremøte før ordinært med-
lemsmøte vedrørende 100 års jubileet for trykkerklubben 22. sept.

Egil la frem sitt syn på formen/omfanget dette arrangement bør ha.

Forslag: annullere reservasjonen i Drammen Børs for og finne et 
mer egnet lokale eks. et Hotell. Grunnet er: Det er gitt inntykk 
fra flere at deltagelse fra respektive ikke er like enkelt å få til som 
tidligere.

Derfor er det usikkert om vi fyller opp så stort lokale som Børsen.

Styret anbefaler at saken tas opp til kommentarer og endelig vurde-
ring på dagens medlemsmøte

16 medlemmer møtte opp denne kvelden.

Egil orienterte fra dagens styremøte og styrets begrunnelse for om-
gjøring av tidligere planer vedrørende 100 års markeringen.

Ivan var for og invitere med damer, men etter argumenter fra flere 
som var i mot dette ble det med stort flertall besluttet at kun beta-
lende medlemmer og gjester inviteres.

Øyvind Reiersrud hadde et morsom og opplysende foredrag om sin 
tid som læregutt og trykker. Først hos Stærkeby Trykk og deretter 
Drammens Tidende.

Øyvind fikk være med på bl.a. flytteprosessen fra Drammen  sentrum 
til Åssiden med overgang til ny trykkmetode.

Fra bly til offset. Etter noen år gikk ferden videre til Borgeskogen i 
Vestfold. Hvor han fikk være med på planlegging og innkjøp av det 
mest moderne rotasjonsutstyret. Øyvind fulgte Drammens Tidende 
helt frem til A medias nedleggelse av trykkeriet i 2015

Møte i mars innkalte forman også denne gangen til styremøte før 
ordinært medlemsmøte ang. 100 års jubileet

Egil hadde satt opp en plan for arrangementet og den vil bli fulgt. 
Påmeldingsfrist er inne 15. august. Sted blir Scandic Ambasadeur 
Hotell på Strømsø kl. 17:30 Innbydelse blir sendt ut om kort tid 

hvor det blir bindene påmelding. Egenandel blir på kr 200 pr. pers.

Det var 24 tilstede til vårt ordinære møte Egil orienterte om punkte-
ne til jubilé festen som vi hadde gjennomgått på styremøte.

Det ble også diskutert hvordan vi skal få flere til å besøke museet.

Gjermund Glittfjell kom og informerte oss om Solberg Spinderi`s 
200 års jubileet.

Det vil bli en stor markering og Arkivet vil at Grafisk Museum 
Buskerud skal holde åpent 21. og 22 april og 28. og 29. april fra 
kl. 11:00 – 15:00 begge helger.

Årsmøte 5. april 2018.
Formann Egil Solberg ønsket 18 medlemmer velkommen til årsmøte.

Innkallingen ble godkjent

Beretningen ble godkjent med en kommentar av Tore Busengdal, 
han mente vi skal ta med at vi spiste pizza på Kongsberg da vi be-
søkte Myntmuseet.

Regnskapet er delt i to. Et for Trykkerklubben og et for Grafisk 
Museum Buskerud. Museet skylder Drammen Trykkerklubb kr 
800,00. En kommentar fra Ivan Palm som mener Museet en dag 
må betale tilbake det museet skyller.

Regnskapet ble godkjent.

Det ble bevilget kr 5000,00 til museet til fremtidige utgifter som 
husleie m.m.

Medlemskontingenten er som før kr 300,00

Valg; Det er kun en forandring i styret. Ny nestformann er Knut 
Paulsen. Resten er gjenvalg av de som var på valg.

Det var ingen innkomne forslag.

Jan Kihle informerte om forarbeidet som er gjort på jubileumsbo-
ken som skal trykkes og hva som står igjen av redigering av bilder 
som skal inn i boken. Noen av bildene må retusjeres, og det skal 
gjøres på Tore Bjørn Pettersen
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Jan Kihle sa det hadde vært hackerinnbrudd på nettsiden vår, men 
at det var blitt ordnet og i orden igjen. Det kostet oss kr 1500,00

Egil Solberg mente at trykkeriutgiftene hos Trykkservise A/S ville 
bli ca kr 5000,00.

Bilde av styret 2018

På åpent hus i april må vi stille med medlemmer i to helger, 21-22. 
april og 28- 29 april. Tore Gaathaug, Even Hoem, Arild Holther og 
Tormod Finsrud sa seg villige til å ta første helgen, og Egil Solberg, 
Gunnar Amundsen og Ivan Palm tar siste helgen. Det kan bli en 
del kommunalt ansatte som kommer for å se på renoveringen av 
bygget som er påkostet 8 millioner kroner. Vi har også nytt gått av 
investeringen som ny heis.

Vi har også en avtale med Arkivet om å holde åpent da det er åpent hus.

Det var ikke noe på eventuelt.

Årsmøtet ble avsluttet med en stor takk til Tore Busengdal for lang 
og tro tjeneste i styret og overrakt en gave som lignet en flaske til 
stor applaus.

Styret hadde ordnet med noen aldeles fantastiske snitter som vanlig 
fra Ligostua som medlemmene satte stor pris på. Det ble litt sosialt 
prat rundt bordet før alle takket for i dag.

Gunnar Amundsen, Even Hoem, Tore Jan Paulsen, Egil Solberg, Tore Gaathaug 
og Svein Svingen. Bjørn Harald Haugen var ikke tilstede.
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Bilde fra jubileet 1993

En av flere trykksanger

Formann Egil Solberg holder velkomst tale

Fra venstre: Tore Busengdal og Ivan Palm.

Fra venstre: Jørgen Back, Egil Løvstakken og
Egil Solberg beundrer Ivan Palm som trykker menyen for kvelden
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Bilder fra museet i dag

Drammen Trykkerklubb har i mange år bygget opp et komplett Boktrykkeri 
som vi har våre faste møter 1. torsdagen i måneden kl. 18:00 Alt av maskiner og 
utstyr starter og går.

Heidelberg  
vingautomat

Korrekturpresse

På bilder ser vi Tore Gaathaug i 
full jobb for Arkivet
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Heidelberg Cylinder fra 1958 Format 38x52

Viktora diegel Trykk- maskin fra 30 tallet

Gave fra Ove Andresen SUN CHEMICAL 2014

Heidelberg vingautomat fra 1952
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Denne Tallerken diegel er gave fra Roland Norge 2014

Tallerken diegel fra 
USA

Settemaskin

Fra venstre: Svein Svingen og Ivar Folke 
Johansen. (Fra 2010)
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Ivar Folke Johansen  
Jobber på settemaskinen

Herold Skjærmaskin fra 50 tallet En pust i bakken

Monopol Diegel 
Trykkmaskin fra  
20 tallet
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Settekasse

Året 2012
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Dugnad i 2013 Sats klar til trykking
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Settekasse

Løse typer

Div. Verktøy for bokproduksjon

Gave fra Egil Løvstakken i 2013
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Fra venstre: Egil løvstakken og Ivan Palm

En liten runde etter et medlemsmøte

Årsmøte

Ivan Palm med et foredrag for besøkende
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Vi besøkte Kunst og Håndverkskolen med Ane Thon Knudsen som guide

Fra Venstre: Thore Jan Paulsen, Ane Thon Knudsen og Bjørn Harald Haugen

Aktivitet sammen med Kunst og Håndtverkskolen 
2014 på museet
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Åpent hus med mye folk

Ivan Palm viser frem hvordan vi trykker en bok

Ivan i fri dressur

2013 Ivan Palm jobber for Arkivet
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Ivan Palm og Ivar Folke Johansen leser korrektur

 

Klubbens formenn siste 25 år
 1994-1997 Ivan Palm
 1998-2011 Jan Kihle
 2012-2013  Bjørn Temte
 2014-2018 Egil Solberg

Trykkernes drikkevise
(Skal synges titt og ofte)

Trykkerne sin skål
Trykkerne sin skål
Handel og skipsfart skal leve
Trykkeriene de drives over alt, 
alt for galt
Trykkerne sin skål, Trykkerne sin skål  

Skål Skål Skål ! ! ! ! !
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