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Det mest komplette avishuset fra bly tida
- Roros må bli klar over den tekniske utstyret. Det har de
1
utrolige store skatten de har i gjort på en så gjennomgripende
Pressemuseet Fjeld-Ljom. Dett'C måte at de har klart å gi ut flere
er det eneste avishuset vi vet om nummer av avisa Fjeld-Ljom,
i hele E uropa som er bevart in· framstilt på gamlemåten fra setttakt og komplett fra den tida a vi- ing til trykking.
- Vi ønsker å ta vare på, og
ser ble laget på. gamlemåten med
blysats og flattrykkpresse. Drt legge til rette for et levende
sier styreleder Jens Hystad i museum. Til det trenger vi prollressemuseet. E n dugnadsgjeug fesjonell hjelp når det gjelder
har holdt liv i og tatt vare pil., den museale delen av pressemudet gamle huset siden pressemu- seet, sier Hystad. Det har alla·
seet ble åpnet i 1986. Nå forhand- rede vært flere møter mellom
ler de med Rorosmuseet om en Rørosmuseet og Pressemuseet
f usj on for å sikre de museale Fjeld-Ljom, og styt·et i pressemuverdiene i huset.
seet har· nå gitt grønt lys for en
Hystad som er utdannet tryk- nærmere fusjonsavtale med Rø·
ker og setter, og oppvokst i et rosmuseet. Interessen fra Røros-

Ragnar Lokken med bakgrmm rom typograf i Arbeidets Rell,
har vær/ med pil bl. 11. ombrekkingen liV de siJie mmellfiiSIIViiene

avishus på Stord der familien driver avisa Sunnllordland, forteller
at det har vært hans ønske i alle
år siden han ble med i pressemuseet at det ble et nært samarbeid
med Rørosmuseet. Dugnadsgjen.gen med godt voksne avisfolk fra
hele landet, bar gjort en enestaende jobb med å ta vare på, og
sette istand, maskinene og det

museet er også til stede, og vil bli
styrebehandlet med det første. I
så faJJ kan det i praksis bli en fusjon allerede til høsten, og for
melt, gjennom alle nødvendige
vedtak i løpet av neste år.
Rørosmuseet vil da ta over
det museumsfaglige ansvaret,
blant annet med registrering og
bevaring, ikke minst fotoarkivet.

Det vil bli arbeidet aktivt med
informasjon og formidling. Pressemuseet Fjeld-Ljom vil fortsette
som en venneforening på lik linje
med andre foreninger som hal·
gått inn i Rørosmuseet, så som
Olavsgruvas venner og Røros historie- og museumslag. Den nye
venneforeninga vil da bestå som
en faglig, menneskelig og økononusk ressurs innenfor de områ.dene som de har jobbet med til nå:
å ta vare på og vedlikeholde det
tekniske utstyret, og fortsette å
produsere utgaver av Fjeld-Ljom
på gamlemåten.
Og det er ikke småtterier som
finnes i de gamle lokalene. Flere
settemaskiner trenger mye vedlikehold mellom hver gang de
brul<es til å sette sats for nye utgaver av Fjeld-Ljom. Det samme
med pressa. Dessuten er det
mange maskiner og teknisk utstyr som ikke trenges for å produsere ei avis, men som er der
for å vise utviklinga innen avisproduksjon siden første halvdel
av 1800-tallet, og fram til at blysatsen ble erstattet med moderne
teknologi. Til nå har det vært erfarne avisfolk, mye godt pensjonister, fra rundt om i la-ndet som
har kommet til Røros en eller to
ganger i året for å drive med
dugnadsarbeid. Riktignok bar de
hele tida hatt Kåre Møller, som
tråkket sine lærlingesko i det
gamle avishuset ved Hyttelva,
med som en utrolig verdifull m~spiller og uuttømmelig inform-g;a)
sjonskilde om forholdene og beidet mens avishuset ennå v i
drift. I tillegg kan Hystad fortelle
at de etterhvert har klart å. rekruttere flere fra Røros som har
vært med på o:blyalderen» i stedets aviser. Det gjør at presse·

Del gamle avishmøl folograferl i 1917 d11 det ogsJ hhse/ el adt'Ok<tlkon/or. Pa btldet ser vi f. v. Ole J-1. Strømmevold, forrelnmgsforer fra 1908 til 1942 og red<tktor i en periode sammen med OlttV Kvikne. T.h. Kris//1111 Floor
som i lopet av 27 ilr Mr blide f<tktor, eier og redttklor.

frenqer flere qoJe t'enner
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Styre/eder i Premmll~eet r:;etd-Liom, fms H)'Jtad,
foran det muke avuh"161 pil Roros

museet i større grad kan bruke
lokale krefter i framtida, uten a
tilkalle hjelp utenifra.. For sjøl
om de gjør dugnadsarbeidet gratis, ja, endog betaler endel av
egen pung, får de dekket reiseog oppholdsutgifter i forbindelse
med Rørosturen og det har utgjort en vesentlig del av utgiftene til foreninga.
Nå er økonomien blitt atskillig
bedre etter at pressemuseet er
blitt sikret støtte fra John Solheims fond. Dette fondet, som
har navnet etter pressemuseets
far, ble stiftet av datteren til Solheim, Anne Marie og hennes
mann Kjell Chr. Ulrichsen, for å
hedre ham og hans arbeid. De
satte to millioner kroner inn i fondet mot at pressemuseet sjøl hidro med en million kroner. H.vstad forteller at han og davæ1·ende styreleder Stein Eilertsen
«tok på seg blådressen:. og dro
rundt til mulige bidragsytere. I
løpet av kort tid klarte de å samle
inn den nødvendige millionen og
i dag bidrar avkastninga av fondet til en vesentlig del av drifta
av pressemuseet.
Når den tekniske og typografiske delen av avishuset nå er satt
i god stand, og vedlikeboldsarbeidet er kommet inn i ordnede
former, står registrering og tilbakeføring av redaktørkontoret
til gamle dager, høyt på dags-
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orden. Hystad er derfor glad for
alle som har informasjoner om,
og ikke minst bilder fra, kontoret der redaktørene gjennom flere
mannsaldre satte sitt preg på
den gamle Venstre-avisa, og der
Johan Falkberget i over 50 år
hadde sin gange, både som fast
bidragsyter, men også i en perlode som assisterende redaktør til
Olav Kvikne som var redaktør
i over 30 år. I løpet av det siste
året er det blitt gjort flere timer
med video-opptak av hele prosessen med avisproduksjon på.
gamlemåten av tidligere faktor
i Aftenposten, Tor Hermansen.
Han har lagt ned et omfattende
arbeid for å dokumentere alle sider ved avisproduksjonen. I f~·
ste omgang er det blitt til en dvdplate på en halv time som gir et
godt innblikk i den omstendelige
måten det var å lage en avis den
gang_ I tillegg arbeider han med
å dokumentere mer inngå.ende
bruken av alle maskiner og arbeidsoperasjonene i avisas tekniske avdeling. Etter hvert er det
pla.nen å få satt opp små videomonitorer ved hvez· maskin og arbeidsstasjon som kan vise mtld
lyd og bilde hva som ble gjort
der.
På den måten håper Hystad
og gjengen han har med seg, h få
vist fram for et større publikum
den spennende prosessen som

The Newspaper and printing Press l\luseum F jeldLjom
The Newspaper and Printing Press Museum FjeldLjom is an unigue monument over newspaper production before the age of
offset and computer systems. The Museum represcnt a very special part of
Norways cultural heritage
in a country ranked among
lhe most newspaper-reading
nations of the world. And
it is by no coincidence t hat
.t is situated in Røros. This
little town could at one time
boast of as many as five
different newspapers. One
of them was Fjeld-Ljom
established in 1886 as a
liberal paper supporting the
Liberal Party. In due time
it bad to compete with a
social-democratic paper, a
conservative paper, an independent liberal art paper
and a paper for the sami
people.
Today's museum is situated in the old buildin~ that
once was the home of FjeldLjom (the newspaper is still
published as a weekly paper
under the name Fjell-Ljom
but moved to other premises). Here you can find
room<> used by the editor
and the administrative staff
more or less untouched by
time. And in the room where
the compositors worked all
the old machines and tools
are left intact and in full
working condition. After
the establishment of the
Museum old hands from all
around Norway have gathered here and managed to
produce and publisb five
editions of a paper made in
the old way and printed on
the only existing printi.ng
press of the old type still in
operating order. The many
voluntary hands wowes to
keep it a tradition to edit at
!east a. newspaper the old
fashjoned way every year.
The Museum is opened by
appointment through the
Røros Tourist Information
Office, and with due notice
before a visit you can yourself experience a composer
working at one of the
typing machines typing out
your name or any other
short text in leaded lines.
And if you are a real aficionado you can get in touch
with the Museum and ask
when the nex:t edition is due
and then come and visit and
watch a. newspaper coming
to life in the old fashioned
way.

måtte til for å produsere avis på
gamlemåten.
- Det har vært veldig kjekt
å få være med på å sikre dette
klenodiet for ettertiden. Nå ser
jeg for meg at jeg etterhvert kan
få overlevere dette til neste gencrasjon med god samvittighet,
sier Hystad som dermed også får
døyvet noe av den dårlige samvittigheten han har hatt etter at
hans egen avis kastet alle de
gamle maskinene da. de gikk over
ti! offset i midten på 70-tallet.
Jon Høsøien
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Enestående dokumentasj.Orll

moderne form

Det gamle tyrwgrafifagct basert pt\ blysaU!, lose bokstaver
og flnttrykks prt•sso or i fcnl
med 6. do ut. De fleste a v dem
som C'r opplært på. gamlemå.tl'n
er enten a lt pensjonister eller
i ferd med å bli det. Ny rekrui toring rr så god t som llckeeksisterende. Hele faget •Jg
hå nd\'erket er i ren! mecl å g:\
i glemmeboken.

Her kommer Prt':>semuseet FjcldLjom ann og n!r det gjelder dokumentasjon 3\ hvordan det forcgikl;,
har de fAtt god hjelp av en a" stutte·
spdlcrnc og dugnadsmcdhjclperne helt
rr starten :IV mus~ct, Tnr Hermansen
Han har gltt gradene fra lærling til
!.faktor i den gang landets storstc 3\ i~
hm, Aftenposten. Han hnr lært seg det
gamle hind"crket fr,t bunnen der han
blde mltte kunne og fnrst!, alt fra
h!n<l~cumg ul trykking. N~r han sl
satte l gang a dokumentere hvordan (.Il
avis ble fren1-~ti l t pA gamlcm!ten v.u
videokameraet bokstavelig talt i Jc
·to• Ht mliiiiJI'JJ, 1. •·, Jtllllmt n ""ti Torbj11m Torg~rr~n som h," t•,ul Jjt·ftr;ltke• fm alle de f.m 111/lltltfi/Jtll Irer
beste hender.
Ingen, knapt nok han sel", vet hv;,r som u protimert It/ 11ft. Torgersm er pmsjouist og h," J·æn mtti 1 d11gll.tJsgl~"lCII helt .sitirm J/, tr/111 l ltll~.ra: b.•r
lJan somm1'r1obb som lr)kke• for sm gmnlt tlll/1 Agdu w m sle/l ikke tr; kku pil'xamlemilien
n.angc timer opptak hnn hnr gjort ev
aktl\'lteten 1 det g.1mle avishuset nede 1nnsk inenc, trykkpressen og gnmlekar.t Meningen er at pressemuseet etter hv~rl forstAclig for alle ~om besøker pre>\C·
ved Hyuclva pll Roros. Han har fulgt pi nært hold Her vil selv ufaglærte skal fa satt opp monitorer "ed de fN· mu.~cc:t Fjdd-Ljom, og som ellers. '11
med 1 hele produksjonen, fra manus (;! en god forstlelse for det niudige og ~kjellige arbeidsstasJonene i setteriet ng dte mer om hvordan c• avts ble t1l for
kommer ttl maskjnsctter og hlndsetter, krevende arbeidet som skulle ttl ,·e.l trykkeriet som viser h\'ordan arbe1cl~- data-alderen gjorde \Ill inntog 1 \'.Ire
via Sideombrekking til trykking.
tidligere tiders avisproduksjon. Ikke oppgavene ble utfort. Slik vil besøk- al'lshus.
J forstc vmgang er det blitt en 30 minst hnr han viet god plass til kanskje ende kunne lære og følge med i nvts·
fou Hosuwt
minutters DVD der llermansen har den ''anskeligste delen av produksjon· rroduksjonen, selv n!r ingen er ttlste·
gjort alt fra ftlmopptak, til redigermg en, >elve trykkingen.
de ior A vise fremgangsmlten.
og ubtynng ~v det ferdige produktet.
Disse mmuttene pl DVD er imidl tillegg hl dukumentnsjon av hvor·
Utgangspunkct var produksjonen av en lertid bare en smakebit pa ah det ·•r· dan ei avis prod useres, har Herm~nsen <Myren> i Mauren
firesiders 3 v1s laget p1 gamlem~ten, i lbeidet Hermansen har lagt ned for ~ og~a tatt for seg de andre maskmene
J ohannes Iv. Ødegaard gjorde
forbmdelse ;ned premieren An-Magritt dokumentere tidligere udcrs avispm· som st~r pl museet og som tkke blir de aller fleste arbeidsoppgavene
p.t Det Norske Teatret i fjor, en mu· duksjon og typografiarbeid. Takket væ· brukt nlr e1 n)• blysatsavis skal lag:-s. i arbeiderorganet Mauren, forsika! basert pl Johan Falkbergets bokcr, re hans utrettelige arbeid med "idco· l·or pressemuseet har ogsl fltt. og snm· løperen til Arbeidets Rett. Ødeom An-Magritt.
bmeraet, sitter han nil p~ nok materi· lei inn, en rekke andre gamle maskiner gaard fikk da også tilnavnet
Dt:tte var fjerde gangen dugnads- ale til å kunne dokumentere nlt t)'po· som er blitt brukt b~de til avisproduk- cmauren :. etter hvert, eller re.t· at ~Jon
·
.. :ube'd
tere sagtGetz
cmyren:.,
Det Kobbervar sllk
. arbe•·d. med e•· bl ysats:ms
gjengen laget en slik avis, og Her· graf1sk
og 11·1 annet gr:a r·1s"
. • · p•~ direktør
ved Røros
mansen har fulgt produksjonen meJ selv en som 1kke har mye kJennskap denne miten har Hermansen btdratt ul verk uttalte navnet på den lille
mt~;:N)uer og kommentarer, og infor· til h!ndverkct skal kunne gjore seg at formidlingen av et utdøende Mnd- tuebyggeren. Ikke sjelden var
mativc bilder. Vi flir se og hore sette· kjent med de forskjellige jobbwc. verk '•il kur:ne leve videre og være han mildt sagt opprørt over det
som sto i avisa, og ved en anledning gikk bau løs på formannen
plass. Men styret er likevel svært
i hyttearbeiderforeninga med følinteressert i å komme i kontakt
gende innledning etter en artikkel
om kobberve.r ket: eDet er ikke
sandt, hvad der står i Myren !:.
med folk som h usker hvordan det
sti ut der mens Fjell-Ljom holdt
Den utskjelte arbeidslederen kuntil i avishuset, enten de jobbet
ne ikke si verken fra eller til om
der eller hadde sin gange der på
dette, men direktøren gjentok:
'
å · l
.
. eDet er ikke sandt, hvad der står·
de også lagt ned utallige timer annen måte. Styret er ogs ID eKonsulen stonna. 1011• sette rlel i Myr en! • Dette ble etter hvert
"
dlik h ld r essert i gjenstander, møbler ';l- Redaktøren og
kvasse augo i gudsor'det fra et ordtak på Røros, brukt når
med u. pusse opp o~ ve
c o e ler annet utst~·r som har stått
u]
byg nmgsmasscn slik at det Cl'
J
OllS en
bygda og spurde etter den an· avise!'le hadde ~krevet noe riktif!
.
.
og vært i bruk i lokalene. n..t
. . utrolig. Og aVJsa og Ødegaard
både varmt og tørt. mnvendig,'lg ?amme gjelder redaklørkontoret Redaktørkontoret er åsted for svarlege for dette pokkers flll\!- hadde fått kallenavn: cMyrrn-.
lJt'esentabelt utvendig. At del dered k ·
b 'det hissige disk usjoner og harde ut- bladet. Eg vart litt arg over at - med tydelig r.
bl'
å
'd .1 og det r a SJone 11e are 1 •
01
1.1
med lkc
rtt s mye ti I.l Kontoret til r edaktøren er det 1fall når folk som , berettiget eller c han sjøL. hadde sett meg i slikka
a ta seg av de and re delene av
.
b
.
.
.
.
E
o o
b
. . odukSJonen
•
som
etaav1spr
som r edaksJ·on rommet i aVJshuset
.
.
liar nus-, uberettiget, føler seg dårlig be- og peiktc pa den låste døra. Kon- < • ttcrpa at vi
0"' forretningsavdelin"'
er for·- tet mest av Sitt ~ppn ~e ge ut- handlet i spalten, tropper opp for sulcn murra som ein jungelkatt suppe sama n>
0
'
e
.
•
d
tstyr og mterrør. Her er
.
slåclig. Men når det telmrs kc na !.ecn c:, u
.
, .• Å. s r redaktøren noen sannhets- og flaug på så huva og sigaren
Røl·osavioone ble e tablert som
.
_"
d
t
d
h
ty
et
styret
helt
avheng1g
av.
og
svæ1
•
.,.,.
et· satt 1 "... go s an , ar s r
.
or el I et gammelt jubileumsnum- spratt kvar si lei. Sinna som ein ta le- f h
·
lltisk
1
.
.
å 'd
d interessert i å få. llps og opp ys.
.
.
• .. r or ver sm po
e rets;~ahsert at det er P . li c mc . f'. m hvordan det så ut. En- me1· for FJell-LJom s knver Ey- tyrk vreid han på krampen og ning. Debatten i spaltene var
et Kraf.ttak ~år det g]e~d~r d.c~ ~~~g~~c~nom personlige observa- stein Egg~n, journalist i. avisa for stanga, men både døra og låsen frisk, og særlig lederskribentene
som skJedde l andre etasJe. l .aVJ;s s ·oner eller ved hjelp av bilder 100 år srden, fornøyelig om et stan a imot Eg såg augo skaut var ikke nådige mot hverandt e.
huset. H er holdt ekspediSJonen J
'åtte ha vært tatt på redak- slikt møte, eller vil s i forsøk pa
g
·
ød lød d
Når det sto på som verst om et
1f
t · ·f
n ·
som m
å
·
eld vulkanen vart r g an e og
mec orre rungs ø~cr. l ' samm en tør kont oret. A.Ue opplysninger Cl' m;:,te. Redaktør p det tidspunkt
,
. .
.
viktig tema, levnet de ikke hvermed t edaktøren. Rrktrgnok er det . . - .
. styreleder Jens var H. Didr iksen, jurist og dess- det vanta lkkJC på skyts.
a ndre et !nugg av ære hamret løs
)ett å. k.)enne seg IgJen
. . 1. e k'"""'·lav
mte,esse, SlCr
. I aVIsa
.
. d'm kJ"Af 'IDger- med vektige argumenter
•
0
l~ulf lk
uten svært språkmektig.
- o·ID kuJon,
innpak· 1k 1t d
bl Hystad som haper at o
tar
.
!>Jons o a .e
er mye av mø evar det trykt en a1 tikke! som fant, deg skal jeg nok ta meg t u- ket i en g iftig, men elegant
men tct og utstyret fortsatt er P" kontakt.
gamle konsul Engzelius var sær- ~an garve kiMen utav!:. Da kon- språkd rakt. Av og til kunne nok

Avisfolk er ikke de ma.n først og ft emst forbinder med
nom som setter sitt lys under en skjeppe, men når del gjelder Pressemuseet Fjeld-Ljom har ikke folkene ba k dette værl
av dem som har gitt mcat lyd fra seg. D~t kan skyldes at det
først og fremst har vært typografer og ikke journalister som
har arbeidet fram delte unike huset midt i verdensarvcn
Røros. Til tross for sin sentrale beliggenhet og et ma1 kan l
bygg, er det få, også blant byens egne, som vet hvilken skatt
det huser.
F or dette museet er ik ke bare noe s pesielt for Røros. Sjøl
sett i en internasjonal sammenheng skal det letes lenge for
man finner et sa komplett avishus fra cblyalderen:., da del
måtte en hel skokk med fagfolk med h åndlag til for å gjør·c
det arbeidet som nå utføres digitalt m ed datateknologi.
Etter al avisa Fjell-Ljom flyttet ut av det gamle avishuset nede ved Hyttelva, sto det i mange år ubrukt, men
1kke tomt. F or her var fortsatt alt teknisk utstyr og maskiner som s kal til for A lage en avis på gamlemMen.
Med det som utgangspunkt fikk en gjeng ildsjeler innen
grafiske fag ideen om a. sette alt dette i brukbar stand, og
lage ei hel avis på gamlemåten. Som sagt så gjort. Det er
ik ke bare blitt brukbart. De har klart å gi ut flere aviser på
gamlemå ten, og ei ny avis har dere n å i handa.
Sjøl om dugnadsgjengen har gjort en kjempejobb med å
ta var e på og holde i hevd avisskatten, hviler de ikke på sine
laurbær. De ser at de sjøl ikke har kunnskap og kapasitet
til a ta vare pA det museale aspekt ved pressemuseet. Derfor
er det forhandlinger pi\. gang mellom pressefolke ne og Rørosmuseet om en fusjon der museet tar over ansvaret.
Dugnadsgjengen fortsetter som en venneforening og vil
fortsatt tilby sin kunnskap og arbeids kraft for å vedlikeholde
det tekniske utstyret og sørge for a t det fortsatt blir liv i det
gamle avish uset , m ed knitring fra settemas kinene og s umming fra pressa.
P ressemuseet Fjeld-Ljom vil fortsatt være et levende museum, som skal fa enda mer liv og oppmerksomhet - slik
som det vel fortJener, midt i verdensarven Røros.

Muntre h 1·stor1·er fra
Røros-pressen

(LtpeJitjon oq reJaLtør=
Lonloref tiår nå
Pressemuseet F jcld-Ljom har etterhvert satt istand og holder nu
vedlike en imponerende maskin·
Jlllrk og teknisk ut.,ty r i det
gamle a'i s husct ,·ed flyttelva pl\
.
lw ros. Alt som skal bl for :i. la~;c
ei a.vis på. gamlemåten er på plass
.. som ua
·'
og fun gerer h'ke b ra na
.
1 Venstrell\'isu kom ut
d<:n
gam c
med tre utga\'er i uka .
. .
Det er kanskJe 1kke så rar1: sa
lenge i_ldsjelene som er med i dugnadsgJengen så godt som u te'l
unntak selv er typografer og graflkere.
Takket være deres kunnsk:. p
.
og innsats har de klart å gJøre
.
·
den tekmske delen av aVJsproduksjoncn operativ. I tillegg har

for

lur

k

•

St;rt:ltdt:r fm /l}s/1d /rtllf(tr hjtlp !tl d tilb.tkcføu t:l:lpetiisloi/Jiok.tlwe eg r,J,;/1/ørkoll/or~l tt/b,;l t ttl slik tict
sJ 11t J,, l jt!tl I.JOIII forJJ,J/1 holdt ult dts g.unll' .uuh11111 ttd IIJIIt'lt. l

deles lite fornøyd _m~- Her g~r
vi inn i Eggens skildriDg av ept·
~' c en som fulgte :
o:Dn.gen etter såg eg den velkjcnte he~mannen koma over
Hyltelvbr~a og ned gata til FjellLjcm. Frakken sto som eit styr
ette r han, røyken f:å ein sigar
fylgde med, og skinnhuva sat
som pA cin vulkan.
I det indre kontor sat redaktoren og leste Leo Tolstoy pa
originalspråket. Dei sln.vis~ssiske orda knurra i øy ro på meg,
men det vart brått slutt med lesinga. Der fekk han auge på konsulen og spratt opp som ein
gu mmibaV. Ha n fekk så vidt biksta fr3 m : _ A, for Guds s kyld,
si at jeg ikke er hjemme! F :.>r
han slo døra att og vreid om
nykjelen.

l

sulen hadde rast ut, plukka han språkbruken nærme seg ytring:sftJbetens grenser, men mange av
l:atten opp, blåste pa sigaren e.g
redaktørene var mestre i for nærstrauk sin veg utan å ofre eit
meiser overfor meningsmotstanaugekast på gudsordet.
de1ne, li kevel uten å gå over strcRedaktoren for fillebladet slo ken. Slik var det også etter kridora på vid vegg med cit langt gen, da Arnljot Eggen begynte
puh, gnugga S<}g i dei frosne som .læ1-egutt i Fjell-Ljoms rehcnden medan han song mar!.-eil- daksJon. l Arbeidets Rett hadde
'
å f
k1
C
Kåre Prytz latt fatt på redaktørlesen p
rans · arv~s. oppgaven. Motene dem i mellom
ja, sa han~ - husker jeg rett så beskriver Eggen s lik:
har han, JO vært garver, denne
el :A-rbeidets Rett var redaktøhøkeren·
ren em e nno yngre rysspinne enn
Etterpa var det stort sels kap e~. Etter gama! tradisjon måtte
bes konsulen. Didriksen hørte til vi smakrangle titt i ~;paltene. Men
stadens bedr~ stand ~ vart bu- :let kunne og bli reine holmgn nden. Da skrc1v han 1 bladet om gf-n i 'lomme politiske spøn;mAI.
den gode ånd og tone som rådde Etter å ha ~legi kvarandre i hel
der. Ta~ka konsulen for hans med sylkvass polemikk, gjekk
elskverdige vertska~ og slapp fint vi på Kaffestuggu og åt betasupfrå det u tan gal'VIng:..
pc saman . .. . •
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Solheim og oppstarten i pressemuseet
]eg steg Lnn gJennont den gam le døren og ble stående som
f j etret. Det var gantle Gutenberg som møtte meg L døren
• Morgenbladet, ll\'ISa som betydde mt>l
for hnm Her Vilt bon tro(1151 mcd.orbeia.ler 1 20 k Fra 1967 til l91l9 'Jl
han 'ed Ern~t G Mortensens forl~,~:.
fur lun t 1'J70 CJ\ enok >Om r.J~kt.>r ......,..,~~;.:;;;::;;;;
• DJ~pres!><:n , nrgmet 111 Norske An,·
---t'h laud~forbund (NAl) Nr lr >:11·
ue gikl. Solherm ~v med penSJOn, m'n
'.tr fnt1)Jll Mbetdsfor 1 mJn!)e, fllllll:c
5r Han v~r ~tyrer 'cd Norsk Pr1:1se
'' ~•eum pl 1-lovtk, et museum \unl
f1 rst u~: Cremst var h.tns eget verk.
O<t ur Mlm pra.ehasionker h.tn kom
tri Ruro' for i se gamle Fjell-ljom t
1'JHU For >Ill pres.chasronske .trbeul
k mllom FIOOJ ( 11177-1926)
ble h110 sene~ tildelt Kongens forrjen.tmcdaiJe.
John Sol heam hadde munge venner.
Du Solheim ble tildelt Kongen:. gull,
sa tidlrgere VG -redaktor Sigmund Lode
at lun ' ' 3C en la:rcmesrcr for en nd
generujon JOUrnalister Han hadde en
utpreget vennlrg omgangstone, ,~m·
tidrg ><lnl det 1kke var vanskelig 5 opp·
fatte dc:t sterke engasjementet 01,1 J ,_'fl
skarpe hJernen bak det milde uttrykket.
Som far- så sonn. Unrykket er 1 ()~ Knstian F'loor dnde 1 1926,
Ingen som kom tri Sol heim for 4 skaffe beskrivende for tre generasjoner hadde den da 20-årige sonncn Rei .
1
seg fagli8 rad og bistand. gakk slruff:t Floor på Røros. Kristian Floor. son- dar ( 1907-82) værr an sau i FjellJohn Snlb"m pa br11n orvfor PrrJJti/JIIJUt Ffdd-LJOIII
n~ Reidar og sonnesøn~e~ Tor- LJOm i to år. Han ble gn~att som
bon
Slik beskrev Johan Solherm sm for<te shk dC'I h~dde '"'rt gJort helt fr~ vu- 1 arbeadet.
Solheam var glodende opptatt J\ l bjørn hau samme yrke 1 ul sam- maslonsetter t 1924, men karrieren
John Solhetm vu fodt 1 S:wdar 1
møte .md Fjcll-ljoms gamle og vand- tenberg) 1bger Solheam dro :.poren·
shpc et levende pressemuseum pi men 95 år, og 80 av dtssc åra i sam- l• FJell-Ljom startet allerede fem ;ke1ve avishus ved Hmerclva 0C'I var strek> hl da,~rende ordforcr Erhng 1910 H:111 tok sprlkutd.tnntng med
Roros, der maskrnene kunne rusle og me !>_ed rift. Avisene Fjell-Ljom og seks år udltgere, da han begynte
1
sommeren 1980, og a'•rsm:anncn og Sven Busch og la fr•m tanken om et engelsk, tysk og fran~k 1 fagkretsen Sut
g1, betjent a" folk som 1.-unne det Arbe~decs Rett not godt av deres som wisbud. Retdnr Floor ble i
pressehrstorikercn Solhcim var oppromt pressemuseum, et levende gammelt a,•., juurnaltstiske karrtere begynte h:u1 t gamle og ærverdige typograffaget. l • kunnskaper og arbeidsinnsats i hel1• Fjell- Ljom hele sitt yrkesakuve liv,
over de! h:u1 hadde sett Her sto Cl hus Snoballcn begynte l rulle om cn•1 Morgenbladet i 193 l Sl tok han JObb
from til han gikk av med pensjon
kevrl ''ar den første oppgaven 4 rcd,le forrige århundre!
komplett avtStrykken f r.a blytida, og en htl for sal.. te eller Solheuns smak H.an 1 Morgenposten 1 t 938, og var dtr bjgntngen og utstyret. Det hiiStet. Lu·
Kristian Floor, fodt p~ Røros i i l 9H. Ila o ble hedret med Kontt
l
1946,
da
han
rgJc:n
ble
an.iJ.ll
(ram
del av arbeidet ble l pt1rutppct utfort \-.te ~Ll.dtg p! Rl!rOS for a H forts~n!)
kaie nr prcset n forfalL Vaa kum 1877, begynte i typografhre hos gens Fonjencstemcdaljc og Norges
munen ble det s~t ned et rnterrmsryre Olaf O . Berg i FJell-Ljom i 1892. Veb medalje for lang og tro tjenessom fakk ~m sin forste oppga'c l Flere av dem som gikk i lære ho, te, hkcså hedersmerke etter 40 års
~te , \erk en rcdnangsm on DC'I hlc oTrøkkarcn• -som var kallenavnet medlcmsk:~p i LO.
1
g)ort en del nodvendige arberder for ~ hans på Roros. ble senere fr.!mtreDa Reidar Floor ble penSJOnist,
htndre )Herligere forfall og )kJder. Sl dende personer l Rørospresscn. l hadde sønnen Torh1om allerede uble der ;att l gang et noksa mtenso v' tillegg til å være dyklig fagmann, bcidet 1 Fjell-Ljom i l 2 nr. Han var
Boktrykker Olaf O. Berg fr~ Trond·
~bcrd for ! skaffe penger l mcllr11n- var Berg kjent !or sin gladende 19 Ar gammel da han ble ansatt i
l•um stutet avtsa FJeld·lJ om her p •
Lda forskulterte R.orosmu~~et I:Jopcsum. ~arnfunnsengasjeme.nt, og noe av l 0 62. forst som lrclling, senere sonr
Roros 8 Januar 1886, og 1 1891 kjopcc
men p! bygnmgcn. Bide offenthge ur· dette smittet nok over på elevene. utlren typogr-af. I 1975 ble tckni, k
bo huset ved Hyttch.1 ;n Jon lngeganer, prrv"tte bednfter og pnvatper· '?~av dem ble redaktører i tillegg avdclmg i Fjell-LJom ut:Skilt 50m
brag!Sen Guld:ahl som hadde snekker·
soner
brdro og ubeidet med d srkrc rtl 1 umve rypogroHaget.
eget selskap med navnet Rflros'~rksted her fra 1884 Tom1.1 had.lc
Ener_ endt lærerid og arbeid_ i Trv~k. T e rbjøm forrsat:tc som an·
bygrngen kunne start~ for alvor. T.ak
ttdligcre vært opptatt a' C'l hus som var
og v1nduer ble pnoreterr. .BSde d~ ng ~ongsvmger og Oslo, vendte. Kris- satt t Roros-Trykk ul 1979, da han
brukt til fargen, men som da ur ned~enere er vedlikeholdsarbeidet utført i tlan Floor tilbake dl Røros i 1890, (.kk iobh i rekntsk avdeling i A rbrent ( tfl R.uos-bolu)
sam:arberd med muscurrufagltg ekspert- og fra da nv var han ansatt i Fjell- bcidccs Rett. Her arbeidet Torbjørn
Berg satte r gan~,: med Ut\•adcl.cr.
tsc.
l.iom i 27 k I denne tida var han helt fram ciJ h:m gikk :av med pcnFonte eUSJe ble forbeholdt tl)kken,
14 november !986 ble presscm~1 blde hlror (trykkerih.-der}, ei~r r SJOn (or noen n år ~·den. : Retten
forTctnrngslolalcr samt re.bhJOn og
H1s1elt 4pnet, umtidtg som IOO·ln.- n~ år og redaktor i en årrekke. \ar uan l~der av tekniSk avd t linl!
0
ckspedasJOO l 2 eUSjt tnnrcdC'I ha.,
Knsuan Floor var redaktør fram fro 198'1- al 1995.
jubileet for FJell-Ljom ble marken
lctlaghet, og oppe • 3. ctllsJe IS u~! <t
de
forste
IO-D Sea etter at John til 1925 da han ble avlost av Olav j
Artu ln •.tr 8æltl11n
1
,(ntrom Han var gtft 2 g.tnger ug
Kvikne.
Solhcam
lans~rte
ideen
om
c:t
presse·
h•ddc tilswnmen l~ barn.
museum var storparten av annsa~cu
Ol.tf O. Berg flrttct fr.t Roro) ,
l:on5cntrert om tunge vcdlikchnldsopp1903 Do& solgte han FJeld· LJOm mc.l
gncr. ng okonomien ut hele Ilden
rn kkcn og g!rd o l C'l ai.~Je:.cls~p W>O•
begrcn\nmsen Styreledcr gjennom denble dannet med frrm;uu,net Aklletl)·A·
ne perioden vu Arne R Dahl. Hlln
l.criet fJeld-Ljom De fort>atte l gt ut
g•kk av a 199) og badde da l ) 5r l'..lk
a\l~.l 1 hu~et.
'eg 1 styn:t. lntenrruryrct ble fm ovu~
l udsrommct 1974 ul 19112 crrle
a\•(ost av en venneforenang 1 t99l
Roros-TC)kk As huset.
Ul>t)•r og gJenst:mdcr er gut ul rnul 19112 ble lok ~tiene U\ ertJll J\ Ror
stct (u fjern og nær Eller h\•ert ble
u>musCC'I og senere om!!Jon 111 pres>c
det en oppg~,·e :1 avgrense udsepof..m
museum. som ble offtstelt lpner 1 nov
som
mus«t •k;d reprCS(nt~e. St) rC1 tur
t-mber 19116.
konkludert med ar museet )kal ( nrnTtgnmx '" 0/,u 0,11~
strlle avtsproduksjon t bl)' At m:ukrn·
ene befinner seg r sitt opprannelt•;c
mrlju I!JIIr Pressemus~ct Fjc:ld Ljl!m
enest1cnde r Norden.
Sentralt r pressem~t stSr dug • .,)..
gjenJ:m, som tr hgfolk p! den teL·
nuke delm a• avispmduksJoncn 1 «blr·
ndu Den 81JDIC teknakken er ute .l\
Vi. .som sl. o\ c:r, er rk.ke ;dlttd ·.l hddtgc med del ..!Hebare urd (·urst
bruk for lengst, men etJ gruppe enllut
nlt det har pa»ct"l de~. Stt ,., bl<le d<.h S\'llkhc: ug Sl)'rke H\ur =n~c
1.1StCr ( r.1 sor og nord, ost og '~t a
ganger har dere rkkc: r:eddd sknbeotcne fra 3\gnannc:n> rmd! Vt ~~:rer u~ tal;
l•ndct holder kunnskapen ' 'edlake.
kcr dett foc del- lngcø ., vlrc l~re l1.1r et ..1 «seende» m·c n1r det ~~elder
Blant dem er o~:;sl flere fra ~'·tsmiiJoct
ordc:U ulur og i no ente nei'\ e ,or. l Jert
p! Roros. Siden 1990 hu de \'Zrt samltt p1 Roros en eller to ganger i lret
u Ob foruc:tte tkt go.Je l.:.&meøtlltapu sl lmge ,., er t vin felles Hke!
for i pusse m:aslånetJc og sorge (or :u
Jcx 8JalD' '""~~»
de fungerer Vel \'itendc om ar kunn
sl.apcn om .. visproduksjon 1 bly er r
ferd med 1 fors,•mne, arberdcs de! med
i dokumentere b ruken 2v mliiJktnene.
Trpop..Lferu· • Rurll'·.t' i>etJe h.tddc
At du~nadsg1engen fortllSrt er r•pf"'·
nfte oppi!)\CO l t)·Je Jub.ur filltber.Jid:'
glendc, er denne 2via et hevrs for
hlnds.lueme m:anu,l.npter Det ur 10·
Den er t srn helhet produsen pl prn
gen em.eJ oppg2\C, d~r \IDIC blde
mclm1len, og de aller fleste av arbeids,a\IYDed.ubetdeme og f ;Ukbetgets egC"t
opPpvene er utfort j Fjdi·LJOIDS g.mfurbg. !)enn" hthen l.nm ( r.t Joh.lll
le ~vrshus. Der ~ter noe om h'•iUcet
Flllkberg<C dJ Rurvs Typusr.Utske fnre •
lrlenudtum Roros har i dette særpregede
nrng fetrC'I ~1rt )0·11'1>JUbalcum.
T tirbJirll f/fJO' ( 1943·
avrshuset

Tre generasjoner
•
avismenn • • •
i

Fjell-Ljoms
bygning

« .. . Dere kjenner ordenes
magiske hemmelig het!»

~
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Rike og lange avistradisjoner på Røros
Fjeld-Ljom
vel ble talt av stortingsmann L.
Demohaliske vinder feide over Hektoen pil Tynset, presten Jerlandet. l 1880-ara resulterte den vell på. Tolga og skoginspektør
politiske kampen i at parlamen- Saxe på Røros. 20. juni 1894 kom
larismen ble innført og politiske Dovre ut for første gang, med
po1-tier dannet. På Røros hadde undertittelen cModerat Blad for
ekrne av Fjeldposten engasje1l Røros, Østerdalen og Gauldalen~.
avisas trykker, Olaf Olsen (han Fra fon;te nummer sakses fr11
endret senere navn til Olaf O. programerklæringa: «Det som
Bcrg), som utgiver fra 1883. Det hl'inges fram for offentligheten
varte ikke lenge. Olaf O. Berg mil være sannheten..Man har sett
var 1vrig venstremann, oppglødd nok av at en lok~av•s b::erer ft-em
på demokratiets vegne etter at noe som kun tJener til å sette
parlamental'ismen var innført. vondt. blod og såre, delvis fordi
Dermcd røk han snart uklar med eakcn fremstilles så ensidig 'lt
c~ mer kon~rvative kreftene i ~a nnhet.ens g~ense ?år temmeFJeldpostens mteressentsk~p. De lhg nær, og blir delvis u:'annhet.
tok reda.ktoransvaret tilbake, l ~c~ går dog an å fremstille mot·
mens Olaf O. Berg forts~tte som S•r•dende anskuelser som danntrykker. Han satte fart 1 planene ede mennesker:.. skrev Dovre
om å starte egen avis, og 8. ja.- med klar adresse til Fjell-Ljom.
nuar 1886 kom Fjeld-Ljom ut for
Avisa skiftet ofte redaktører
forste gang.
fram til 1901, da. Henrik Grønn
I tillegg bl å bringe nyheter : tok over b!tde som eier og redakog informasjon, la Berg ste~·k tor. Fra da av var Dovre uløsevrkt på. at Fjell-Ljcm skulle være lig knyttet til ham.
et meningsblad, et forum for di.;
Dovre er den eneste avisa på
kusjon. Og debat.t ble det. cDm Røros som har kommet ut hver

laritet og kvalitet som i glans·
tida pA. 1890-tallet. Breidablik ble
trykt i Fjell-Ljoms, senere Dovres trykkeri.

Mauren / Arbeidets Rett
Arbeiderpartiet fikk tidlig en
sterk stiiHng i gruvesamfunnet
Røros. Den første arbeiderforeninga ble stiftet i 1889 og sluttet
seg til Det norske Arbeiderparti
i 1892. Hyttearbeiderne og gruvea•·beiderne startet hver sin fagforening i 1897. Ved flere anledE.11 tit/ a11 PresscmuseeiJ oamling av trykkmaskiner
ninger ble det diskutert å. starte
el arbeideravis pil Røros, og i
Ame Ingar B.t:kken, 1oumalisl i Arbei·
1906 ble det satt fart i planene.
dm Rm, rkm boka om rørospressl!•ts
Boktrykker Johs. Iv. Ødegaard
historit «Spedblidt m t>t loktJ/sam·
var en sentral s kikkelse i dette arf:mn», 111g111 1982
bcidet sammen med arbeiderhøvelingen Ole Guldal og skribent og
Historien til lokalavisene på Rødebattant Ole Grøtådal.
ros strekker seg nesten 140 år
Ødegaard kom fra Fjeld-Ljom,
tilbake i tid, til 1868 da boktryk·
hvor han var utdannet typogrnf
k~r Andreas Halvorsen ga 1;t
og i noen år også. redaktør og
FJeldposten f or første gang. Semedeier i avisa.. Vel vitende om
nere .kom Fjeld-Ljom~ Dovre og
at arbeideravisa var nykomling
Arbe1dets Rett. I tillegg ko~
og lillebror blant lokalavisene på
ungdoms- og kulturorganet BreiRøros fikk avisa navnet Mauren.
dablik og den sørsamiske avisa
Den kom ut med første nummer
Waren Sardne ut pa Røros. I en
16. januar 1907. Avisa var i star
periode omkring første verdensten eid av Røros Arbeiderparti
krig hadde Røros fe~ avisforeog partistyret hadde det formelle
tak med regulære utgwelser. De
redaksjonelle ansvaret. I praksis
rike lokalavistradisjonene holvar det Johs. Iv. Ødegaard som
des godt i hevd også i dag.
bMe redigerte og trykte avisa.
Kultursjef i Røros, Tor Inge J\lølmallll, har v~•l en ildsjel i arbtldtl
med Pressemuseet og t 'tfrl redakt111 for t>ll av musmm1avisønr
Fjeldposten
Nye arbeidskonflikter omkring
6. august 1868 kom Fjeldposten
19l0 ga Arbeiderpartiet og avisa
ølet oppslut~ng. 01~ Grøtådai nielsen over. I. likhet med Dovre ulene noen få år, så kom Fjell- Søndre Trondhjems Amtstidsyntes at aVIsa var blitt for stor eg Breida.blik overlevde ikke Ljom ut på. nytt som ukeavis.
ende - ut for første gang. Bak
den sto Andreas Halvorsen, født
til å hete Mauren, og foreslo et Waren Sardne de økonomiske Fjell-Ljom har etter dette valgt
i Oslo i 1816, utdannet som boknytt navn · Arbeidets Rett.Nav- nedgangstidende i 20-åra. Siste å konsentrere seg om utgivertrykker. Han drev trykkerier i
neforslaget ble vedtatt på. årsmø- nummer kom ut høsten 1927.
kommunen Røros. Den er godt
Oslo, Kristiansand og Horten før
tet i 1911. Aret etter var det klart
iunat·beidet på. lokalmarkedet og
han søkte om kongelig bevilling
for ny utvidelse, da partilag og
R~rosavisene i dag
har ellers en stor le~rskare blant
for å. opprette et boktrykkeri på
fagfol·eninger i Nord-Østerdalen FjeU-Ljom og Arbeidets Ret.t utflyttere fra. Rørosregionen.
Røros:
og Gauldalen ville bli med i avi3- kom seg levende gjennom kriSe'·
Det er også. bl~st nytt liv •
foretaket.
Det
ble
vedtatt
å.
gi
ut
tidende
og kunne videreføre avis- Breida.blik. Den gis ut som grn·
«Efter de opplysninger som er
En gJmmel tiVIrpresse som 1 M arrekke tryHet Ldlcrandpostm
·
d
. k k·
bleven mig meddelte, skal der
avisa tre ager 1 u a.. Jøpe ny tradisJ·onene fram o•
viennom ettel'- tisavis, kommer seks o"'anger i
h.;r sm nalmlige p1ass 1 PrtsJtliiiiJeoiJ fl/It 1mger
1
være Trang til at faa et Bogtryk·
P 'esse og annet teknisk utstyr. krigstida. Arbeidets R.ettt gikl< å ret og konsentrerer seg om kulkeri oprettet pA. Røros. Der fin- t'ram i lyset alt muggent og halv- dag. Grønn foretok dette ekspe- Avis~ var nå eid a.v et 20-talls ovet· til offset-teknologi i 1970 l tur, natur og historie. Avisa. eies
des nemlig intet Bogtrykeri i hele råttent la opplysningenes klare rimentet. fra.1 .ja.nuar 1905, og det forenmg~r, som hver garanterte 71, og dette var opptakten til en og drives a.v Røros Media.
Søndre Trondhjems Amt, og det lys ski~ne på det, så utenverde- gikk ikke særlig bra. Postgangen for et VISSt antall .abonne~ter I framgang som har vart i over 30 S1ste skudd på a.visstammen
maa saaledes være forbundet !len kan se styggedommen. Sam- var ennå ikke godt nok utbygd. 1~13 ble staben utvidet. HJalmar år. Avisa dekker sju kommuner er Broderfolk, utgitt første gang
med ikke ringe ulemper saavel funnsstøttene, disse som i lang'.! Pa bygdene fikk ikke folk posten V\ aage ble redaktør mens J ohs. i Fjellregionen med et opplag på i januar 2007. Avisa dekker komfor det Offentlige som for Privat- tider har gått og vært dydsmøn· oftere enn annenhver dag. For- Iv. Ødegaard fortsa~e som fak· 8.500 eksemplarer, 30 personer munene Os, Røros, Holtålen og
mand at faa trygte Saker ut- stre, er rasende sinte på. bladet søket med dagsavis varte derfor tor og trykker. I ap~ ~me ilr på lønningslista og en årlig om- Tydal, samt Hiirjedalen i Sverige.
ferde. Jeg vover derfor tro at An- og ønsker det dit pepperen grot, bare ett år og fra 1906 kom avisa k?m den n~e pressa 1drift. I 1917 setning på ca. 25 millioner kro- Broderfolk kommer en gang i
kJ.øpte ~VIsa Foslandgården på ner. Bedriften satser gjennom uka.
lægge.l sen af et Bogtrykkeri paa de går bare og venter på at den igjen ut tre ganger i uka.
Røros vilde være i det Alm.inde- fattige djevel av en trykker s kal
Dovre ble et offer for de dår· N•lsen~Jørnet.Halvd.elen ble ~ver- flere kanaler, med egen nettavis
Broderfolk gikk inn etter ca.
Jiges Interesse, ~ håber derfor gå på skakk, så de igjen skal få lige økonomiske tidene i 20-åra.. dratt til Røros Arbeid;r;t>a.rti som og har nylig inngått s amarbCid elt års drift. Ei ny avis med
at den underda.rugst ansøgte Be· det rolig og fredelig. Herregud, I 1923 må.tte Grønn innskrenke blant annet drev kafe l h.uset. I med Nca Radio.
samme konsept ble etablert i
så. la dem leve i håpet da:o skrev utg ivelsen til to ganger i uka. de neste 50 å.rene ble aVIshuset
Fjell-Ljom fikk problemer i 2008. Den har nll;vnet Grensevilling naadigst tilstaaes mig.~
Bevilling fikk han, og det for- Olaf O. Berg. Slikt ble det de· Man vanskelighetene fortsatte, og kafeen o~te k~t eden røde 1970-åra, og gikk konkurs i 1979. posten.
telles at Halvorsen og familien batt av.
og ved ilrsskiftet 1926/ 27 kom gilrden på NJlsenhJørneb.
Arbeidets Rett rådet gru;men
hans kom landeveien til Røros
I 1891 kjøpte Olaf o. Berg den SISte nummer av avisa.
sommeren 1868. l ei handkjerre tidligere snekkerfabrikken ved
Waren Sardne
hadde han ei gammel håndpres3e Hitterelva. Her i dette merkelige
Brcidablik
15. januar 1910 kom nok ei avis
og en del velbrukte typer. Utsty- utseende huset, bygd ut i elva. for I 1880-åra gikk den frilynte ung- ut på Røros. Waren Sardne er
ret installerte han i en gård på å gi plass til vasshjul som kunne domsbevegelsen som en farsott :~11mi sk og betyr cbudskap fra
Flanderborg. Dette var ni år før drive maskinene, holdt Fjell- over landet. Det ble dannet lokal· fjelleb. Mannen bak avisa var
Rørosbanen var fullført, postgan- Ljoms redaksjon og trykkeri til lag i mange bygder, og under et Daniel Mortensen som i en pegen var så som så.. Den første lo- i over 80 år. Avisa har flyttet til stevne på Os i 1893 ble det stiftet riode var en av samenes fremste
lokalavisa fikk ingen stor utbred· mer moderne lokaler, men det en paraplyorganisasjon for ung- talsmenn her i landet. Han tok
else, men den beredte grunnen for gamle avishuset står der fortsatt, domslag i Nord-Østerdal, Røroa initiativ til Sør-Trøndelag sameavisene som skulle komme.
og huser i dag Pressemuseet og Gauldalen. Laget fikk navnet forening som ble stiftet i 1907.
Fjeldposten varferst og fremst Fjeld-Ljom.
Breidablik. Året etter vedtok la- Fra Femundsmarka. redigerte
et annonse- og meldingsblad.
get å starte ei a.vis. Den fikk navn han Waren Sardne. A visa kom ut
Samfunnsspørsmål og debatt
Dovre
etter laget og første nummer kom rn gang i uka. og ble trykt i Johs.
hadde liten eller ingen plass i &,ks å r etter at Fjeldposten gikk i februar 1895. Redaktør var Iv. Ødegaards trykkeri, senere 1
spaltene. Lokalstoffet besto for inn, kom det ut ei ny konservativ Magnus Hamlander. Han var da Arbeidets Rett. Daniel Mortendet meste av meldinger fra Rø- avis på Bergstaden. Konserva- bare 17 å r og arbeidet i Fjell- sen ville bruke avisa. til å verne
ros Kobberverk. Avisa tok selv tive krefter ønsket en motvekt Ljom, Breida.blik ble nærmest om reindriftsnæringens interes·
bare unntaks vis politiske stand- mot radikale og i deres øyne drevet på frivillig basis, og kom 1.er og tale deres sak overfor
punkter.
usømmelige Fjell-Ljom. Initiati- ut en gang i uka.. Bladet vant myndighetene. Likestilling med
stor popularitet også utenfor landets øvrige befolkning var et
fjellregionens grenser. Mange av krav som ofte ble tatt opp i
bidragsyterne enten var eller ble spaltene.
l;jent.e forfattere og diktera. Opplaget nådde nesten 400 ekBiant dem var Arne Garborg, Jo- semplarer, men stagnerte. Abonhcn Bojer, Sven Moren, Jacob ncntene bodde spredt, og det
Breda Bull, Anders Vassbotn, kunne være vanskelig å. få avisa
Olav Duun og Anders Hovden. fram til alle. I 1910 var de 200
Fram mot arhundreskiftet var abonnentene spredt på 90 forBreidablik velkjent i ungdoms- skjellige poststeder. Ved å.rsskif·
hgskretser over hele landet.
tet 1913/ 14 måtte Mortensen gi
I 1900 stanset utgivelsen av opp avisforetaket. Ha n flyttet se·
B1 eidablil<. Driften av ungdoms- nere til Røros, og syslet med plaog kulturorganet ble tatt opp ner om å starte opp igjen Waren
i~jen i to perioder tidlig i år- Sa.rdne. I 1922 kom avisa ut på
Tre /ok11/e l)pografer som 1~r1r for Presumusut F1e/d-Ljom
hundret. Først fra 1907 til 1910, nytt, med utgivelse to ganger i
T orbjørtl Floor (sillmde ud stlltm.;skina), Karl Ole Solli (stiJendt
senere fra l 914 til 1920, uten at måneden. Da Daniel Mortensen
11/ t:l/11/re) og R.l1gnar IAkkm har til sammm ;obb.-t 128 Jr i Rørot·.wiune.
det lyktes il oppnil samme popu- cøde i 1924, tok sønnen Lars DaKlltltddJprt>JU fr11 1833. Dt'llt u Jdm/ingms eld/It nuukiu
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