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40 ar t Fjeli-Ljoms tjeneste
Intervju med
setterske Ingeborg
Anna Stuedal
Fra Fjell-Ljoms jubilewnsnr.
75 år 1961.
91-å.rige Ingeborg Anna Stuedal
arbeidet fra h un var 17 å r gammel til høsten 1935 som setterslte
i Fjell-Ljom, avbrutt av noen års
opphold. I forbindelse med jubileet er det naturlig at denne hederskvi nne får komme til orde
med noen s må betraktninger fra
ar beidsforholdene den gang.
Det lever mange eldre i Staden
og bygde.n e omkring som ha t·
fulgt Fjell-Ljom gjennom 75 å r,

s iden starten. Men av redaksjonog trykkeripersonell fra startåret
1886 er det bare Ingeborg Anna
Stuedal som lever. Hun forteller
at da hun for 75 år siden som 17
års jente tok seg jobb hos ctrøkka.ren» Olaf Olsen Berg sa
folk at det ikke var s kikkelig arbeide cog at dem syntes det var
rart at je villa stå der å stable
bokstava:o.

Kåre Møller ...

Mr. Fjeld-Ljom

Ingen kjenner det gamle avisbu- tekniske staben skilte lag. Typoset ved Hyttelva så. godt som grafene dannet sitt eget selskap
Kåre Møller. Mesteparten av sitt Røros-Trykk som fortsatte å.
yrkesaktive liv holdt han til der, trykke Fjell-Ljom, i tillegg til an·
og nå. som pensjonist er det vel dre oppdrag. Her var Møller helt
få andre som har brukt så. mye til han førtlidspensjonert:e seg i
tid med å. holde ved like gamle 1998. Da var venneforeninga til
maslciner, rydde og ordne, og ikke Pressemuseet Fjeld-Ljom.altkomminst guide vitebegjærlige tw-- met godt i gang og Møller ble fort
istet·, og fagfolk fra fjern og nær med der.
som vil oppleve dette unike og
For mange ble han fort Mr.
innholdsrike huset.
Fjeld-Ljom himself. Det har alMen så. kan han da også alt dri vært nei i Møllers munn når
om avisproduksjon slik det ~re- det var spørsmål om å være m.ed
gikk fra gammelt av, og ikke på å hjelpe til, ikke minst når de
minst historia og historiene som etter hvert begynte å lage hele
hører til innenfor vegger som har aviser på gamlemåten. Møller
opplevd mye i løpet av de godt hadde det fortsatt i fingrene, enover 100 årene som har gått si- ten det var å. betjene tastaturet
den avisgrUnderen Olaf O. Berg på settemaskinene eller å plassere
kjøpte dette huset, et snekker· enkeltbokstaver i vinkelhaken.
verksted som hentet maskinkraft Men for folk utenfor miljøet, tofra vasshjul ute i elva, og gjorde rister og andre tilreisende, de
det om. til et avishus, med setteri, som kom. for å oppleve og lære
trykkeri, ekspedisjon og redak- om pressemuseet og avishistoria
sjon.
på. Røros, for dem ble han f ørst
Ingeborg Anna Strmlal Jtll(/erer tt11isa. Foto: SCANPIX.
Kåre Møller begynte som hjel- og fremst den kunnskapsrike guLikevel var det stas da Inge- m.elser mellom trykker Olaf Olsen smettet inn flere radikale artik- pearbeider i Fjell-Ljom i 1955, 19 iden som kan underholde besøk·
borg Anna etter 14 dagers læt•e- Berg og skoginspektør Saxe, som ler som på. ingen måte falt i god år gammeL Her fikk han fort ende i timer med forklaringer og
clispensasjon til å. betjene pressa fortellinger, og vise h vordan uttid fikk to kroner i ukelønn. Hun sammen med likesinnede var ut- jord.
Olaf Olsen startet da sin egen og ble snart typograflærling. Et- styr og maskiner fungerte. Mange
forteller at Fjell-Ljom fikk sin g iver av bladet Fjeldposien. Berg
start på grunn av uoverensstem- som trykte denne avisen, h adde avis som fikk navnet Fjell-Ljom. ter hvert tok han utdannelse, er de takknemlige helsinger og
«Han begynte berre så. smått, og både yrkesskole for settere på andre godord som er kommet tilderførr så gikk det godt åt'n og:o, Gjøvik og svennebrev hos Morten bake til pressemuseet etter s\ike
sier l!nKeborg Anna, 01;; føyer til Julna.cseus Boktrykkeri i Oslo. S! besøk . Kåre Møller b nr vært og
at både Olaf Berg, Ivar Bergan ble det Fjell-Ljom igjen, både er med på å: levendegjør~ avis·
og Storeng «angra mer enn en som håndsetter, mask:insetter og historie slik at den ikke skal bli
gong at dem. reste frå Røros og ombrekker, helt til avisa og den glemt.
starta. Østerdølen. Om Fjeldpostens videre skjebne sier Ingeborg Anna «at den blomstra. ifrå
berre ette nåen år nedmed 'n
Lars Larsa Krogh i Litjgaten:o.
Til å begyne med averte1te forretningsfolket svært beskjedent,
sier Ingeborg Anna videre -cdem tørsjas itt før dem fikk sjå.
kelles det gikk med 'n Berg og
Ljomen, føn- du vet han va. mest
førr hard te å smørr på som
gong, men en skratta godt når 'n
fikk si e skur tå storkarom i
Fjellposta:o.
Bra ar beidsforhold
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VENNEFORE NINGEN
Er åpen for alle interesserte som vil støtte Pressemuseet
F jeld-Ljom på Røros.
Medlemskontingenten går til drift av huset,
vedlikehold, strøm og forsikring.
Vårt formål er ista:tdsetting, bevaring og drift a v det
tidligere Avishuset Fjell-Ljom,
samt bidra til at det rundt avishuset bygges opp
et museum med gjenstander som viser utvikling knyttet
til produksjon i blY.
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Besøk v(lr nettside: www.fjeld-ljom.no
Besøk Røros og «P ressemuseet F jeld-Ljom»
- et k omplett avishl!s
Kontakt Røros Turistl:ontor, tlf. 72 411165
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J on Hosoien, Arne Ingar Bækkt>n
Tclmi!!l\ produlc!Sjon:
Jens Hystad • Ragnar Lokken • Carl Peter Løken
Torbjørn Torgersen • Tor Hermansen • Ragnar Dahl
Torbjørn Floor • Karl Ole Solli • Rudolf Olsen

Sats og trykk: Pressemuseet Fjeld-Ljom
BU medlrm :w Venneforeningen
Tlf. Rorosmm;ect 72 4-0 61 70

Den viktige lokalavisa

Mitt liv med Fjell-Ljom
-

Kfe/1 T. Olsen -

Mitt aller forste mute med FjellLJom fane sted i 1954. Familtrn
v~r på gjennomreise til NordNorge fikk av turi~tkomoret pa
Roros anvist overnattingsmulighet på Rugcldn:en, ctteersom det
var fullt pa Roros på denne tida
Vt fikk rom i andre etasje over
lnndhandclen til Signe Tyvold soster til maleren J ens Tyvold i
nabohuset p;i gården. l losj1et fam
unge Olsen noen eksemplarer av
Fjell-Ljom og Arbeidet~ Rett li~
gende på en kommode. Jeg samlet på citrel-hoder med a\·isover~krifter, og spesielt syntes jc:g navnet Fjell-LJOm så spennende utså jeg spurrc husverten vår om ieg
kunne få ta med meg et par a\· disse lokelnvisene, noe jeg fikk med
en gang.
- Li te ante jeg da at nettopp
F,eii-Ljom skulle komme til å spille en viktig rolle i li vet mitt bare
noen få å r senere.

par år ble Dahl • kapret• av Adresseavisen for å ta over etter Olav
Kvikne, og Styret, der jeg etter
hvert hadde rykket opp til styrefonnann, måtte på redaktorJakr
igjen. Gjennom Unge Venmc fil<k
vi kontakt med unge Jens O lni
Jensen, som tok jobben og ble t11:r
i rundt fem år. l han~ redaktørtid
gikk avisa til anskaffelse av ei
brukt offset-presse, som med nod
og neppe fikk plass i avishuset. For
3 skaffe midler ul nodvendige investeringer fra offentlige tilskuddsordninger (DU), valgte Fjell-Ljom
å skille ut sin tekniske avdeling,
som fikk navnet Ro ros· Trykk.

•••

Vi får stadig spørsmål om kan formidle med tekst. og bilder.
ikke Fjell-Ljom er landets eld- Lokalavisa er der hvor leseren er,
ste avis. Det er den naturligvis bade i hverdag og fest. Det er i
ikke. Den æren tilfaller en an- lokalavisa vi får se bilder av fa·
/{onkurs L'TI - og konkurs to ....
nen t.ronderavis, Adresseavisen miliens håpefulle i en lokal revy
som har sine aner helt tilbake eller i et handballoppgjør. Det ~r
Ener noen tid ble det uenighet i
til 1767, mens Fjell-Ljom blir lokalavisa som forteller om det
bladstyret om veien videre. Styret
bare jyplingen i forhold med sine blir plass på sykehjemmet. neste
s~ ingen annen utvei enn å slå 1visa
125 år. Likevel ert anseelig alder, år.
ltonkurs ( 1976). Røros-T rykk, med
og de som er eldre og som
stotte fra en gruppe privatpersonDette
har
Fjell-Ljom
gjort
i
fortsatt kommer ut, kan telles på
nec - •Fjeii-Ljoms venner» had .
125 år, og det kommer den til å
en Mnd eller to.
de kjøpt retten til navnet Fjellfort.sctte
å
gjøre
i
mange
år
Sjol om avisa har hatt. sine
Ljom og til å fortSette uq,-ive:sen
voksesmerter og er blitt stoppet framover. I ei tid da mange støtTe
av
avisa fra konkursboet. og avisa
Lilleraturanmelder
og
KJ~ll T. O/s~11 har httlt el /.mg 1 liv semmm m~d Fjell-Ljom
eller har gått konkurs et pa•· aviser merker nedgang, bå.de i
var raskt i gang igjen, først med
sportsjoumalist
opplag
og
annonser,
har
landets
ganger, bar den gjennom alle
Øyvind Næss, ca. ett år, ng der- uBusk/!11» pd bm1en
I september 1959 hentet rektor
de holdt til i «Rettens• eiendom
disse årene bevist sin berettig· lokalaviset· klart. å holde begge
etter Per Bergsvendsen, tidligere
og
til
og
med
øke
de
deler
oppe
Etter ei tid med konstituerte Øgle. Etter at Arbeiderpress~
Lars Onnhaug meg ril en vikarelse. ForSt. som cFrisinnet Blad
Venstregcnralskretær
i
Norges
for Roros,Aalen og nordre Øster- siste årene. Fjell-Ljom inkludert. jobb på realsl<alen, i første omgang lag, som redal.-cør. J\ visa ble fore- redaktører og tidvis ujamn ut- valgte å crappe ned på Røros og l:t
Ledelsen i dagens Fjell-Ljom har fram ril jul det årer. (Noen har litt
givelse av avisa, kjøpte tidligere ned trykkeriet sin, fikk Fjell-Ljom
dalen:., og nå de siste å rene som
derfor
stor tro på at avisa fOtt- spøkefullt antydet at dett~ vel rna satt trykt i det gamle avishusc.t, redaktør av ArbeidetS Rett, Erling avtale om cryldcing i regi av Østlokalavisa for Røros. Vi har i detsatt har en viktig rolle å spille i være verdenshistoriens lengste Yi- mens redaksjon og forretnings- Sven Busch, aksjemariotcten i iendingco, ~tort sett ril våre lesete jubileumsnummeret tatt for
1\vdeling flyttet over elva inn
oss deler av historia til avisa lokalsemfunnet, og målet er at k:lriat, det kom til å vare i tem- i Stengelgården nederst i Bcrg- driftssellskapet A.S Avisdrift i res og :mnoll50rcrs tilfredshet. Så
en skal bli enda bedre til å fange melig nøyaktig femti ar!) Tidlig
1993. lian ble redaktør og daglig nå Ur vi avisa v5r i posten sorfra.
opp gjennom disse arene. Den viopp alt som skjer i en så spen- pn 60-tallet flyttet jeg med min mnnnsgata. Avisa holdt det ~endt' leder, med aviskontor i Rørosser hvor mangslungen ei lita lonende kommune som Roros. Den vesle familie inn i det som før had- et par år ril, fram til konkurs nr. heimen. Dette kvalifiserte blant 125 dr i år- og lwa sil?
kalavis er. Også i dag. sjøl om
historiske kulturbyen midt inne de vært Stonnoen pensjonat. I to i 1979. - så var det bare en avis annet til at avisa kunne morra statFjell-Ljoms
nedslagsfelt
er
'som kjent fyller den eldste av vipå Røraoviddas storslåtte na- andre etasje bodde Fjeli-Ljoms re- i Røros igjen - i 3ttc år rådde kol- lig pressestøtte, og regulær utgivs krumpet inn til bare å gjelde
re to aviser her i byen 125 år i 2011
lega
"Retten••
:liene,
det
lengste
tur har mye for seg. Det er en daktør John Fossum, som ieg fore
else gjorde også Fjell-Ljom iltte- og det sroffet du nli leser, er proRøros kommune. Folk etterspør
økende optimisme når det gjel- ble godt kjent med. lian spurte oppholdet i Fjell-Ljoms historie. ressant for lokale annonsører.
dusert spesielt for å markere dette,
ei avis som angår hverdagen i
der framtida til både næring og om jeg kunne skrive litt for avisa,
Avisa rok i bruk ny teknologi som ikke minst ved at hele dette bl:adet
lokalsamfunnet d eres. R ett nok
en optimisme som det er viktig og ga meg i første omgang noen Nytt liv fraJ987
sikret en rimelig produksjon. er satt og trykt på •8limmelmåer det viktig å få vite om hva
for lokalavisa å tydeliggjøre.
boker han ville jeg skulle an- l forbindelse med valgkampen I tiUmytning til oppstarten for- ten» i det gamle avishuset - na
som skjer cuta Stena:o at. edet
teller Busch at det i avisens post\( • Pressemuseet Fjell-LJOm» • bortacryk uta Sjåfram, b, men det
Lokalavisa har som sin viktig- melde. Etter hvert ble det litt an- for kommunev:Lget i 1987, rok
kasse en av de forste dagene bekk:u.
angir oss ikke s! mye i hverda- ste oppgave å avspeile det som net stoff ogsl, :in lokalspore og kfjeli-Ljoms vennen med Aage
Lå l SO nye abonncnrer! Erlin~
gen_ Hverdager er det flest av, og skjer 1 lokalsamfunnet, men der noen møtereferater, blant annet. Aas i spissen iniuativ for å f~ t:t
Sven Buseh Styrte avisa med stø l jubileumsAret er av\sa v&r ridet er pa hverdager det m este skader ikke om den også underfelles ikke-sosialistisk valgnum
hånd og penn til han gikk tilbake melig oppeg&ende, tør jeg si - ik· ..
skjer som angår oss på forskjellig støtter de positive kreftene som Styremedlem mer av Fjell-Ljom. Reaksjonene
ke minst takket være en flott jobb
til arbeid i Røros kommune.
måte. Arbeidsplasser som legges har som mål å gjøre hverdagene og eller hvert styre/eder
på dette var så positive at initiaav
redaktøren, han •Jo-Kalsa. og
De sirtl! i/rene
ned elle1· skapes, kommunestyre- enda mer innholdsrike og givende
Noe seinere ble jeg bedt om å tivtakerne satset på Jo.-csau :JtErling Sven Buseh satt for~tt hans lille stab. Så, hver torsdag, er
vedtak som angår både lesernes enn de alt er. Her har avisa sin bli med i styret for bindet, med givelse av avisa også etter valget.
med kontrollen noen år med skif- "Ljomen• trofast på plass, p:i
lommebok og hverdagsliv, hva berettigelse og til dette arbeidet lemmannsbcqent John Langørgen Etter korr tid ble haltdalingcn
tende redaktorer fram ril 1988- Da lunsjbordet på jobben, på kafeen
som skjer på. sosiale møteplasser, blir lokalavisa aldri for gammel. som styreledcr. Da Fossum sluttet Gudbrand Gror, med c.rfaring fra
overtok Arbeidets Rett aksjepos- vår, eller i posckassa når vi komkulturtiltak og alle mulige slags
i 1969, ble trønderen Ame R. Dahl redaktørjobben i Svalbard-Posten
ten hans, samtidig som de «lånte» mer hjem fn dagens arbeid. Og da
Jon H osoien hentet fra studentmiljøer i Oslo tilsatt som redaktør, et ansvar han
arrangementer i et utall av lokale
ut en av sine dyktige journalister, kan vi glede oss over en velrediredaktør
til redaktørknkkcn i det gamle satt med fram til 1990.
lag og foreninger. Dette og mer
Inge Morten Smedaas. som ny r~ gere og frisk loka1avis, med gode
Fjell-Ljom avishuset ved Hinerclva. Etter et
til er det bare lokalavisa som
daktør i • Ljomen». Han hadde redaksjonelle meninger og bidrag
......................................................................................................... JObben i rundt rem år - til den fra er knippe spenstige og engasom gjør vår
meritterte mediamannen Jon Ho- sjerte spaltister
soien fn Stormocn i 1992 vendte ukentlige • LJOm• til et lite og
tilbake til sin barndoms Bergstaå oppmuncrende høydepunkt i vår
med tilbud om a tiltre reclal<tr~r lrav:c hverdag.
stolen i Fjell-Ljom. Men •Retten•
- 51, takk for at du er der,
hadde foresatt kontrollen; Fjell- kjære Fjell-Ljom, gratulerer med
Ljom ble stadig 111 kr på Auto- jubileet og lykke til med åra framtomta, og Fjeii-Ljoms kontorer over!
Den nåværende utgaven av Fjell- sterer. Det har gått li:t opp og
Ljom har vært ukeavis siden hø- ned både opplagsmessig og økosten 1993. Etter endel halvhjert- nomisk, men nå. har avisa stabiede forsøk på å fa. liv i avisa igjen lisert seg på et opplag i und~>r
etter den siste konkursen i 1979, kant av 2.500. I tillegg til de innervervet Erling Sven Busch ny fødte er det elter hvert blitt
aksjekapital og fikk avisa stab- mange utflytta rørosinger og
let på bena igjen. Som gammel hyttfolk på abonnementslista.
pressemann med bakgrunn b:\de
A visa har drevet med et pent
som journalist i NTB og redaktor overskudd de siste par årene, og
i Arbeidts Rett, visste han hva styret med den nye styrelederen
som måtte til for å lage ei leve· Bjørn Salvesen har velfunderte
dyktig avis.
planer om å utv1de virksomheten. Kr111111t1r Lemu.mg og foll H11s11im ho~r utrl dm jtJJU stabm i Fj~II-Ljom d~ sutt
Den nye Fjell-Ljom er blitt en Målet er å styrke bemanningen og atm~. U/1/JL.JIIg h.sr t-ær/ med ssdm (JIJ/Jl/ kom 11/lgJm l 1993 og h.sr httlt dllJI.Ir
ren Røros avis, der verden uten- etter hvert øke utgivelsene til to for kolllorel med ,sbomummt, tiiiiiOIIUstlling og d,sgllg drift. HtiJIIItll tok ovtr
J(Jnl r~d,sklør 1 2002.
for kommunegrensene ikke eksi- ganger i uka.

Dette er dagens

FJELL-LJOM

Besøk Pressemuseet

Fjeld-Ljom

Et levende mu seum
hvor avi ser blir
satt og trykt i bly

.stori·er
Muntre hl
fra RØrospressen
R I:CDAKTØREN OG
KONSUl.J•~N

Rcdaktørkontoret et åsted for
hissige diskusjoner og harde utfall når folk som, betettiget eiiE.>r
uberettiget, føler :;eg dårlig behandlet i spalten, tropper opp for

å. si redaktøren noen sannhetsord. l et gammelt jubileu.msnummer for Fell-Ljom skriver Eystein Eggen, journalist i avisa for
100 år siden, fornøyelig om et
slikt møte, eller vil si forsøk på
møte. Redaktør på det tidspunkt

var H. Didrlksen, jurist og dt!ssuten svært språkmektig. I avisa
var det trykt. en artikkel som
gamle konsul Engzelius var særdeles lite fornøyd med. Her går
vi inn i Eggens skildring av episoden som fulgte:
cDagen etter såg eg den vel·
kjente herremannen kom over
Hyttelvbrua og ned gata til FjellLjom. Frakken slo som eit styr
etter han, røyken frA. em sigar
fylgde med, og skinn huva sat
som på ein vulkan.
I det indre kontor sat redaktoren og leste Leo Tolstoy på

originalspråket. Dei slavi.skrussiske orda knurra i øyro på meg,
men det vart brått slutt. med lesinga. Der fekk han auge på konsulen og spratt opp som ein
gummiball. Han fekk så vidt hiksta fram: - A, for Guds skyld,
si at jeg ikke er hjemme! I<'or
han slo døra att og vreid om
nykjelen.
Konsulen storma. inn, sette dei
kvaSse augo i gudsordet frå
bygda og spurde etter den ansvarlege for dette pokkel'S fillebladet. Eg vart litt arg over at
c han sjøb hadde sett meg i stikka

og peikte på den låste døra. Konsulen mUl'ra som ein jungelkatt
og flaug på <Så huva og sigaren
spratt kvar si lei. Sinna som ein
tyrk vreid han på krampen og
stanga, men både døra og låsen
stanga imot. Eg såg a ugo skaut
eld, vulkanen vart rødglødandeog
det vanta lkkje på skyts:
- Din kujon, din klå.finger·
fant, deg skllll jeg nok ta meg tusen garve ldåAen utav!• Da konsulen hadde rast ut, plukka han
hatten opp, blåste på sigaren og
strauk sin veg u tan A. ofre elt
augekast. på gudsordet.

Redaktøren for f"illebladet sJo
døra på vid vegg med eit langt
puh, gnugga seg i del f rosne
henden, medan han song marseil·
lesen - på fransk! - Garves,
ja, sa han, - husker jeg rett så
har han jo vært garver, denne
høkeren!
Etterpå var det stort æløkap
hos konsulen. Didriksen hørte til
sta.dens bedre stand og vart buden. Da skreiv han i bladet om
den gode ånd og tone som rådde
der. Takka konsulen for h ans
elskverdige vertskap og slapp fint
frå det utan garving:o.
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Johan Falkberget og Fjeld-Ljom
Fjell-Ljom - Falkbergets avis
En av vare store forfnncre og v Falkberget i avisen. i\ rer etter
fremfor noen annen. Han forble
en av de mest produktive i der 1901 har han en lengre fortc:ling
trofast til avisen gjennom hele sitt
forrige århundret v:~r Johan Falk- -.\lod lys og gra\ • ferdig 1 manuliv. Denne avisen hadde trykt t.ns
berget. Ihn hadde en lang ut:vil:- kript. Den var for omi~ng;;rik
første penncfrukter og hjuJpet han
ling innen han ble anerkjent. Han or oc k)elleru. Falkberget hadde nok
med de furstc famlende bokutbegynte i det små, :everte stoff til :t lite håp om å fa utgi denne
givelser.
Fra og med 1902 og frem··
aviser, og for idag til ukjente forbokform, men redaktnr Storov~r leverer han flittig stoff til
lag. Falkbergets første more med ·ng og Olaf O. Berg i l 1eii-Ljom
aVIsen. l april 1913 med utgiveJ.
en avisredaksjon skJedde naturlig ilbod seg J la denne gå 1 blader
sen av romanen ccEii Sjursdottcr"
nok i Fjell-Ljom på Roros. En om en utldippsfoljetong. Og slik
starter Eli-feiden. En hot debatt
avis som familien i Rugeldalen Jic det.
~om ble ført i avisens spalter fra
abonnerte på. Og det var i denne
Samridlig ~om loljeronllcn starmai og tiJ februar ~ret etter.
avisen hvor han fikk på trykk er skriver Sroreng 1 bbdct den 26.
Fm året 1922 ser man oftere bisine første spede og enkle for- pnl· • Johan Falkberget har ~krl.'
drag av Falkberget i avisen. Han
tel:inger, men avisen sku lle ogsA ,rer en god del før i bindet, s3
Kristi1111 Floor (1877- 1926
hadde flytter fra Kristiania og
hjelpe ril så han fikk utgitt sine lans navn bor være kjent blant
hjem til Rugeldalen.
første ro boker.
escrne. Der er noe inderli~t og ck1 1925 begynte Olav Kvikne i
Sljk artet Johan Falkbergets .e ved det han ~kriver, samtidtg
avisen som redaktør sammen med
første more med Fjell-Ljom seg. om det er noe av livets dystre
Bt!J~ "'' Johan Frlikbørgt:l
O. Strømmevcild. Fra 1934 ble
En maidag i 1896, syrren år gam- alvor. Dem: er er preg som også
bmJu 1 SO·drr j11bi/e1111111w110 1 1936
han eneredaktør. Han ble en S\•ærr
mel, gikk han full av ærefrykt og Jenne fortel:.ingcn er stempler uten
god venn av Falkberget. Kvikne
med forventning de ro milene fra .t den lider noe \'ed det. Den er Storeng i avisen. Denne retter litt
hjemstedet til Røros for 1i se hvor ~od og skal herved anbefales le på sprdker og ortografien og l3r som ofte signerte sine ting med
VaJo. V-o eller O. Kv.• holdt sine
dan en avis ble uykr. Han fortel- erne på det beste... l etterud kan laget trykkmanuscr. Disse befinlesere oppdatert på hva som nlrte
ler selv; Døren til trykkerier stod nnn si at reclaktor Storeng i Fjell· ner seg i dag pd Na~Jonalbiblio
seg rundt forfatteren, om hans
tekct
i
Oslo.
oppe. Forknytt med luen i neven Jjom var en fremsynt mann. InDa t>ressemannen og boksam- bøker, hva andre aviser og blader
gikk jeg inn. Ingen inne. Der var :ierlig og ekte og livets alvor skuli inn og utland skrev eller ml'nte
1 middagshvilen. Maskinen stod e bli kjennetegner på der meste l~.rcn . O lav Myhre henvendte seg
om Falkberget, kom fort på trykk
u.
F)ell-Ljoms
redaksjon
våren
der, er av verdens underverk! Og 1v det Falkberget skrev.
i Fjell-Ljom. Falkberget leverte
settekassene. Det grå bly som hle
I 1902 fnr Falkberget sin fors- 192 l om kjøp av overliggcnde
flittig bidmg til Kvikne for bruk
bøker
av
Haukland
og
Falkberget
til ord; for en musikk! Jeg rrnkk e bok utgitt på Røros. llon dei avisen. Jeg har funnet ut at Fa;~;.
sverrelukren inn for fulle lun'ler; >uterer som forfatter. Olaf O. fm trykkeriet far han tiJ svar: Til
berget fra 1899 ril sin død i 1967
Myres
Pressebyrn.
Kri~tiania
..
Der
balsam og myrra, Derfra stjal j.:g lerg vager å ia cc Naar livskvelden
fikk på trykk ca. 7 50 innlegg av
meg inn på redaksjonskontoret - <jem n komme ut som et selvsten- har dessverre hittil værr Meg
ymse slag i Fjell-Ljom. Der være
stod lenge og lyttet til Hyttelva dig verk. Dermed rok Falkbergets llmulig nt opdrivc mer end er ekseg dikt, små og større fortellinger
semplar
av
aDigte•
,
og
der
er
ve!
som fosset og sang utenfor elet forunderlige vandring i norsk for(senere hele romaner, humorrisoppslåtte vinduet. l haspen larmet
istiske fortellinger skulle gii som
og slo vinden, og uten 3 vite hva
føljetonger i avisen). bokanmel··
jeg gjorde satte jeg meg på re·
deiser, nekrologer, artikler av fordaksjonsknkken - la hoder i henskjellig art. Om Rorossamfunnets
dene og lover meg selv at livet
mange sider. F~lkberger var enskulle ikke være slutt for jeg en
ormt poduktiv. I starren und.:rgang sart her som redakrøt . On
skrev han sine innlegg med tuJlr
stod den virkelige redaktøren Olaf
navn. Senere brukte han J.F. Alle
O. Berg plutselig bak meg. J eg
visste hvem J.F. var. Erter 1967
rumler forskrekker opp. Han grep
benytter avisen med t:illa telse fra
tn linjal, trakk den ur og inn aY
Aasta Falkberget trykke noen av
venstre hånden og slo seg ned med
forfatterens, for det meste humo Reidar Floor (l 907-1 982)
det ene benet over stolryggen ristiske fortellinger som føljetonSom
far
s!
~ønn.
Uttrykker er
Da Kristian Floor døde i 1926,
spurte hvem jeg var og om hva
ger. Fra oktober 1967 og ut året
beskrivende for tre generasjoner hnde den da 20-ånge sønnen R ~.
jeg tenkte å bli i livet. Men jeg ble
1971 gikk der ril stadig føljetOnFloer , På Røros. Kristian Ftoor, dar (1907-82) va:rr ansatt i Fjei:bare stående og vri luen min ger. Det starter med «Kanaljene
sønncn Reidar og sønnesønnen Ljom i ro år. lian hle :~nsatt son~
uren å være i stand til å gjAre rede
nord i Trolldalen• der etter «Kn··
Torbjom hatt samme yrke i til mcskinserrer 1 19H, men brricr~1 ,
for mine fremtidsmåJ..
naJjen i Mu.strøeno, •Solfrid i B1on
sammen 95
og 80 av disse åra i Fjell-Ljom startet allerede fem
Senere
fremhevet Falkberget
stue• , •Johannet Mo• og cSol•.
i . samme bcd?ft. A visent' Fjell- seks 5r tidJjgere, da han begynte
Olaf O. Berg som en nyttig veiTidelig på årer 1970 begynte cBør
LJom og Arbe1ders Rett not godt som avisbud. Reid:~r Floor ble
leder og læremester !nnen skriveA111sbygge1 1 1917
Børson» som føljetong, som ble
nv deres kunnskaper og arbeids- i Fjell-Ljom hele sitt vrkesal<tivc
kunsten.
liv, fram til han gikk a~ med penØllSket om engang
bli redak- lc:ggerverden til. Den 5. mai kan v:mskelig ar få tak i flere. Jeg sen- fulgt av cc Den nye Bør Børson • innsats i hele forrige arhudrc'
der dem som pakkepost i dag: 1 som slutter i sebtember 1971, o~;
Krisrian Floor, født på Røros sjon i 1974. Han ble hedrer med
tør i Fjell-Ljom skulle gå i opp- en lese i Fjell-Ljom cAv J ohan
eksempl. Av Hauklands oDigte• romanen oFimbuJvinteu gikl: 'Jt i 1877, begynte i typogranærc Kongens
Fort)Cnstemedalje
OI!
fyllelse nær 50 år senere. l 1943 Falkberget utkommer om kort tid
kr. 10, l eksepl av•Naar livs- året. Også imiegg fn redaksjc;- hos Olaf O. Berg i Fjcli-Lj?m i :\lorgcs Veis medalje for lang
ble utgivelsen av avisen stopper en liten landsmaalsfortælling: Naar
kvelden kjemn kr. 5, 8 ekscmpl av nens side og fra innsendere om 1892. Flere av dem soom gJkk i tro tjenste, likeså hed~o:rsmerke
av den tyske okkupasjonsmakt. ivskvciden kjem. Forreljing. BouBjameu kr. 40, Røros 18. mars Falkberget kom fra 1902 ril hans lrere hos •Trokkaren• som var ctte ~O års medlemskap i LO.
Etter frigjøringen i 1945 ble Falk- cen er trykt i Bergs bogtrykkeri
1921. Ærbødigst Kr. Floor. PS. Av død i 1967 opp mot nær 400 ar· kaUenavnet hans på Røros, ble se.
berger spurt om han v1lle vær.: >g utgis på forfatterens forlag.
nerc framtredende personer i RoDa Reidar Floor ble pensjonist,
Johan
Falkbergets bok oBjame• tikJer i avisen.
medredaktør sammen med Olav Joken er på 16 sider, koster 40 øre
Falkberget var stolt over å være rospressen. l tillegg til vo•re dyl<- hadde s~n~cn :rorb}om allerede
kan Jeg skaffe nogen få ekscmpl.
Kvikne. Fra nr. l , 18. mai 1945 >g fås kjøpt i Amneus boghandel
til, men forfatteren ser helst ar journalist eller «bladmann» som tig fagmann, var Berg kjent for sitt arbeidet l FJell- LJom l 12 år . lian
står det å lese i avisen· RedakrMer .os Olaf O. Berg og hos forfatboken ikke kommer i handel. Ds.• han likte å kaHe der. Han har en glodende
samfunnsenga~jemcm, var 19 år gammel da han ble anOiav Kvikne og J ohan Falkberget. eren. Senere i liver ne\'ltCr Falkl dag ville de to nevnte Falkber- gang nevnt •Jeg har skrever mer og noe av dette smitter nok ov~r satt 1 1962, forst o,om lærling, seSenere fra nr. 30, 1945: Olav >Crget i et brev: Liv~kvcldcn er
gets boker i den stand antagelig 1 gjesterollen som joumilisr enn på elevene. Flere av dem ble •e- nere som uclært typograf. l l 'J75
Kvikne, ansv. J ohan Falkbe rget, krevet Storbrakken på Kongens
koste hver et sted mellom 6000 og som forfatter ... N:l i ettertid ser v1 daktørcr i t1llcgg til å urovc rypo- ble .teknisk avdeling i Fjeli-Ljo:n
for folkeopplysning. l en korr pc- ;ruv, som hysre ert halvt hundre
utskilt som eget selskap med n. , _
10.000 !troner. De er svært etter- omfanget. Kulrurkommenrarcr, ·o- graffaget.
riode fungrtc han i denne m!':in- ncnn og to finnlendere... Inger,
traktet av samlere.
nen og utenrikskronikker, intcrj!tEtter endt lærerid ou. Jrbe:d i net Roros-Trykk. Torbjom f <gen.
,..jJJe kjøpe Livkvelden, de forever, deltager i debatter tiJ vitole Kongsvinger og Oslo, v~dte Kris- sarte som ansatt i Røros-Trykk til
Neste gang Falkberget kom på
Det var til Fjell-Ljom han kom rakk Anakken, den kostet det
spørsm&l i tiden, kommunestyre- cian Floor tilbake tiJ RCJros i 1899, 1979, da han fkk jobb i tekni,k
m ed sine første famlende skrevne lalve. Også den neste boken doren med sine manuskripter til referater, o.s.v. Sannsynligvis hnr
og fra da av var han ansatt , Fjell- avdeling i Arbeidets Rett. Iler arforsøk pA veien til pegasus. Den ~c Bjamen tol< Fjell-Ljom d<..'t øko- "Vnarsusu og uMoseflycn• måt- han f&tt på trykk over 7000 bidrag
De Dette til dagsaviser. tidsskrifter, Ljom i 27 år. I denne tida \'ar !-Jan beidet Torbjorn helt fram ril han
første var fortellingen «Hytten 10misk ansvar for. Boken urkom te ovisen dessverre si nei.
ved Vesle-KJætten•, den 'mm i
1903, koster 80 ore. OmS:ager foregående bøkene l& for det mes- blader, ju!ehefter. En voldsom både faktor (trykkerilcder), eier i gikk av med pensjon for noen U :ir
.
avisen 16. januar 1899. Samme år var regnet av skoginspekwr Lud- te usolgte. De kunne til nød la produktivitet ved siden av det ste- noen
Fl redaktør id enk årrekke.
f
s1den.
l Retten var han Jedtr 'lV
. · ~r og
1str111n
oor var re a tor ram
.
har han et dikt +P ao ski» og for- ,;ig Saxe. Han fikk 2 kroner av uMosefnycr» g5 som føljetong i re forfatterskapet, og ikke minst Kr
til 1925 da han ble avlCJst av Olav tckmsk avdeling fra 1984 ti; 1995.
tellingen om • Husmands-lnga n );jeii-Ljoms eier for :egningen. avisen, men bolwtgivelse hos Fjell- nær 30.000 brever. Alt skrevet for
Kvikne.
Ame Ingar B.ekken
som går over tre av bladets num- 3åde til Livskvelden og til Bjame Ljom dessverre nei. Selv om Fjell- hånd, penn og bleldc.
mer. l 1900 finner en ikke bidng 'ikk Falkberget hjelp av Olaf Ljom ikke sl seg tjent med l utgi
Hvordan hadde Johan FalkherFalkbergets • bøkern dukket det get utviklet seg som forfatter uten
,,~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ofre opp bidrag av Falkberget, arhjelp fra Fjell-Ljom? En kan også
~
~
tikler, fortellinger, dikt etc. i !).a- renke: H vordan hadde Fjell-Ljom
der.
utviklet seg uten Johan Falkberget?
Falkberget begynre tidlig å liv- Falkberget hadde nok blitt· den for
nære seg p& sm •skriftelige» ar- fatteren han kjennes som i dag.
beide. Da avisen Nybrott i Ale· Men det hele starter i Fjell-Ljom.
sund i 1906 overterre etter redakHans Svmne
ror søkte han stillingen, men en
attest måtte han ha. Han gikk tiJ
daværende redaktør av Fjell-Ljom Diktergasje
boktrykker Johannes Ødegaard. til østerdølen B.B.
og attest fikk han cc Herr Johan Notis fra Fjell·Ljom 18. desem·
Falkberget har i lengre tid og med ber 1891: Efter forslag av P. Aas
atskillig hell virket som tilfeldig vedtok ungdomsforeningen i Os
medarbeider i Fjcii-Ljom.... n Han i sitt siste møte A innsende anfAr srllingen i Nybrott, men dC11 dragende til stortlinget og regjerble av kon varighet. Aret etttr ingen om diktergaSje til øøterdølTorbjørn Floor (19+1Konto nr. 4280 05 40377
går avisen in n.
en Bjørnstjerne Bjømaon.
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Da FJe -LJom ble født

Side 3
vel, for Fjeld-Ljorn fikk et jevnt

~:;::;~~~~:;r;

Redaktører i Fjell-Ljom
fra starten i 1886 til i dag

nene lever jo heller ikke av bare
stellet: i det hele ~talte meg ikke, politikk, de vil jo også gjerne
og fr·il~nt. som )eg var begynte selge. Kort, Fjeld-Ljom gikk
Merk:
også rmungen mellom bladets frem og gamle Fjeldposten oppo
I enkelte perioder har avisa. hatt to t'eda ktører samtidig
«presidentskap» og meg gansko i «Ull'iken» -aylmet hen og krepstrak:s.
erte.
Olaf O. Olsen (Berg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1886-1890
At jeg sammen med et par
Ivar
Sæter
1890-1891
andre likesinnede straks elter· var
Som menn der tok kraftig lak
Rasmus
stem'~k·::::
:::::
:::
:::
:
:::
::::
:
:
1891-1892
i
med
ved
bladets
start
og
senere
med og fikk i stand det store,
,_ _
Olaf O. Olsen (Berg) . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 1892-1897
senere så navngjetne Rørosmole VJr=um.het må. spesielt nevnes
Johan Langen ............ . ....... ... ..... 1897--1900
som et mottrekk mot g1·unnlovs Eilif Hofstad i Ålen og senere avOla Storeng . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900-1904
mennenes samtidig arrangerte dode Ole Strand, Os. Og ikke
Johs
I
.
Ødegård
.
.. . • . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1900-1906
hoyremøte, hvor da. kaptein Al- lerlge etter kom også Thore MyrCharles Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906-1907
bert J acobsen, stortingsmann vang og Ivar Sæter med staute
H. Did:rilæen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1908--1909
Hektoen, And. Bergan og flere frihetselskende menn som tok
Ludvik
Raan.ess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1909-1913
så djervt opptrådte mot høyre· kraftige tak i med og som alle
Kr. F1oor . .... . . ......... ... . . . . . . .. ... . . 1909--1925
taler·ne Ludvig Daae, forstander ved en a.nledning som denne skal
Olaf Strømmevold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925
Middelfart, redaktør Dons m.fl. og må. minnes med ære og takk
0/,w O. Bug
Olav Irvikne . .. . ... .. .. .... . .... . .. ... .. 1925--1943
gjorde jo stillingen mellom blad· for godt virke. Og en ~g til mA
(Avisa stoppet av Nazi-myndighetene resten av krigen)
eierne og meg 1·kke bedre At .
nevnes som en rosverdig faktor
Olav Kvikne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1945--1958
På vårpart:en i 1883 trengte FjeldMed pressen var det ikke syn· samtidig fikk besøk av nun.' gam!J
ege hvori
. or fjeldbygdenes lokalpresJohan F'al.kbergct . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . 1945-1948
postens eiere sårt en trykker. Den derlig rart bevendt på Røros den venn skolebest. Hans Vexelsen, se fikk et så godt støt fremad:
ansatte trykkeren hadde stukket gang. De eldre på. Røros husker
U d
o
Arnljot Eggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1948--1956
av både fra avis, kone og barn. ennå den gamle boktrykker Hal- som i et par utmerkede f oredrag fj~b;;:nen var
:Oed. d g
Olav Stokke .... .... .... .... ... ....... .... 1956--1957
Aviseierne kom i kontakt med vorsen og den måte den journa- tok fatt i den gamle «gjengangenes ~g om
en
Arvid Andersen . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . 1957
Olaf O Be
· T
dh ·
listiske virksomhet under hans ere:. falt mine herrer heller ikke ~g - k~kJe mer ~nn n~ Jlrnulf Grut ··· ·· ..... . . .... . .. ... ... ..... 1957--1958
rg l ron eun, og
ri ktig smakelig, og resultatet Lie som en fylking fremst l arbeidet
.
John Fossum .. . ...... . . .'. . . . . . . ... . . . . . . 1958-1969
han kom til Røros for å. ta seg virke fikk sitt utslag. Etter hans
for fedre! dets
1 På Tyns t
· .
an
ve ·
av trykking g ene alt d t t k død fortsatte ,,;~ksorn.het· en så da ogsa·, etter en d el s k a.rpe rtv·
. e
Arne
R. Dahl
1969-1971
o
rs
e e ·
....
ninger åt je
. k
1sær. Her hadde en flokk fnhets·
Jens Olai Jense~· : ::: :.:::::: : : : : : : :::::::: 1971- 1976
niske i Fjeldposten. Olaf O. Berg omtrent uforandret av hans enke lrakt ~ed glsksa. optpAm.Jt 11 on- begeistrede og fedrelandselskende
Øyvind Næss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1976
se ape ·
en av
kvinn
• ·k
skulle bli en markant skikkelse på og døtre. Imidlertid tok veto·
herrene
f
·
sted unge
er og menn, pavir et
(Avisa konkurs - åtte års opphold)
på. Røros. PA folkemunne gikk mennene seg av saken og overtok ets besteor øvntg ulæenav
• av Bruns Folkehøyskolebevegelse
Per Bergsvendsen
. ...... . . . . ...... . . . . . 1976-l!Y79
ha.n under navnet cTrøkkaren:.. pressen for å lede den i god
og mes pop re menn f v nh ·
ed 01 H k
i
for anlednin
sl
å .
ra o e~m, m
e e toen
Kjell T. Olsen . . ..... ........... ... .. .... . 1987
Han hadde
skarp
.._, grunnlovsmessig ånd o0a- tone. En gen
seg P sm
stifte
d msf
·
en
penn, n<LUepengepung og lovte sine pekuni- spissen
t ung 0
oremnGudora.nd Grøt . . .
1987-1990
los vil noen si, han var glødende ung mann ble engasjert for å fo- ære støtte i tilfelle jeg ville ofre gen Fram, som den
utfol·
Roald Møller
1990
Venstremann og han var lære- restå det tekniske under veto- meg f
k
ti
d det en blomstrende Vlrksomhel,
Asbjørn Forsetb . . . ......... . . ........... . 1990-1992
mester og inspirator for dem som mennenes konservative ledelse,
or onserva smens go e
ed beg · trin
tte
Erling Sven Busch . .. ....... . . ... ... ... . 1993-1994
som
blant
annet
o-ikk
ut
på
å
sak'
influerte
ikke
på
resultatet.
foulg
~so_.r:
m
d
CIS
g
~
rsenere drev i avisbransjen på Rø-.,.
6 ....., a v ung ommen og 1 an·
Einar Galaaen
1994-1995
Med støtte fra et par fri.hots- dre bygdelag. Og interessen gav
ros. Han startet Fjell-Ljom i fortsette det gamle tradisjonelle,
Bjørn
Kvaai ... . . . .. . . .. . . . . ......... . .. . . 1994-1998
1886 og drev den fram til 1903. bå.de hva utstyr og innhold an· menn innkjøptes for 1000 kroner seg luft i blant annet også ved
Bjørn Tore Hindklev ..... ... ... . .. ... ... . . 1995-1998
Ved 25-årsjubileet i 1911, skr'ev gikk fra salig Halvorsens dager. som lånt driftskapital - litt type· mange og gode innlegg i bladet.
Inge 11orten SDledås .... .... . . . ........ .. . 19.98--2002
han en artikkel i avisa om oppMen en morgen var den unge materiell og en gammel håndSom lokalorgan for Røros tok
Jon Høsøi.en ... . ... .. ........... .. .. ..... . 1992starten og den første tida i Fjell- mann - uvisst av hvilken grunn pr~ - og med dette startet så Fjeld-Ljom seg av mangt og me·
Ljom. Den gjengis her i sin hel- - forduftet. Han rømte både fra f~ Jan~ar måned 1886 bladet get som ikke var som det burde
Kilder:
være.
Innbundne årganger av avisa på Røros Folkebibliotek
het, i en noe modernisert språk- vetomennene, kone og barn. På FJeld-LJom.
Hg drakt:
telegrafordre fra Trondheim om . Som man ~ f orstå, var det
La. v<.ere og la det ved en anArne Ingar Bækken: Rørospressas historie
Fjeld-Ljom,
øyeblikkelig å få en mann opp- ikke rare greier å ~ne med, ledning som denne sies, at den :...-- - - · - - -- - - -- - - - - -- - -- - - - '
mandag 2. janua r 1911, 23 år
over, falt det i min lodd å over- der oppe på loftet 1 Re~mers~år- ungdommelig fyrrighet kanskje
l vetostridens dager var det liv ta virksomheten etter rømlingen. den på Ha~~· Men med fnskt ikke alltid var så hensynsfull som
i den politiske bevegelse. Det Hyggelig var det ikke nettopp å mot og fr~Jdighet, kastet bladet den burde ha vært, og at en
gnistret og kokte, og partene stod overta virksomheten i gamle
se&: opp 1 konkurransen m~d smple mer pyntlighet i form og
skarpt mot hverandre. Fjel~pootens defekte coffiein» i «FJeldpos~:., som selvfølgelig utllrykk kunne ha bragt et kan- Rørosa.visene ble etablert som ta· gen, da. ArnJjot Eggen begynte
Blant de frilynte staute fjell- den f orfatning dette befant seg fortsatte vrrkso~eten og ~ra nå skje . vel så godt resultat. Imid· lerør for hver si politiske retning. som læregutt i Fjell-Ljoms rebønder var jordbunnen ikke syn- i den såkalte cPrestgården» - u~om fra «Ulriksgården» 1 Aas- lertåd tør man nok vel kunne si at Debatten i spalten var frisk, og dak:sjon. I Arbeidets Rett hadde
derlig bekvem for de konserva- senere Myregården - på Flan- vei ten.
.
.
bladets virke bar vært ikke uten særlig lederskribenten var ikke Kåre Prytz tatt fatt på reda.ktørtive borgeres såkalte cgrunnlivs· derborg, da jeg våren 1883 kom
Selvfølgelig vakte begivenheten resultat. Skogsaken for å nådige mot hverandre. Nå.r det oppgaven. Møtet dem i mellom
foreningen som under si.gnatu- til virkeplassen.. lmidJertid tok stor oppstandelse blant bestebor· nevne et eksempel Forholdet sto på som verst om et viktig beskriver Eggen slik:
ren «Kristendommen i fare:. had· jeg fatt og fikk da. bladet ut - gerne. Det var jo en anmassende mellom Rør'Qs verk og staten i Fe- tema, levnet de ikke hverandre
ei Arbeidets Rett var reda.ktø-de til formå.! å verne om kongens vesentlig i samme slåkkelse og frekkhet, noe uvanlig slik å trosse mundsb:aktene, leilendingsforhol- et fnugg av ære, hamret løs med ren ein enno yngre rysspinne enn
etter deres mening grunnlovsmes- format som tidligere bragt.
og gå andre veier enn hva sta- det og meget annet. En feide både vektige argumenter innpakket i eg. Etter gamal tradisjon mAtte
sige rett til å sette seg opp mot
Men sant å si - ordningen og dens ledende besteborgere på· langvarig, hard og bitter. lmid· en gntig, men elegant språk· vi smAkrangle litt i spalten. Men
pekte. Bergstadens handelsstanj lertid bar nå den sak fått sin av- drakt. Av ogrtil kunne nok språk- det kunne og bli reine holrnganmåttc forplikte seg til ikke p a gjørelse, et resultat i alle fall. Om bruken nærme seg ytringsfrihet- gen i somme politiske spørsmål.
noen måte å støtte den radikale heldig eller mindre heldig skal ens grenser, men mange av re- Etter A ba slegi kvarandre r hel
pressse, og .i den første tid sil her være usagt. Kronskogsaken i daktørene var mestre i fornærm- med sylkvass polemikk, gjekk vi
man der1'or tkke en annonse fm Tolgen Ekeens. K,)rt sagt, Fjeld· elser overfor meningsmotsta.nd· på Kaffestuggu og åt betasuppe
forretningsstanden i den nye avis. Ljom har i disse 25 år den har erne, likevel uten å gå over stre- sam-an .. .. :o
Krerrunerannonsene gikk til Ul- virket, hevdet sin posisjon, gått ken. Slik var det også etter kririkgården, hvor en av byens sak· frem smått om senn.
førere forrettet som bladstyrer i
Bladt:t og trykkeriet er for - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - vetomennenes tjeneste,
Jeng1;t flyttet fra det lille rom· Da. 2,5 mill. kr var for lite
Verdensrekord:
Fjeld-Ljom utkom regelmessig mel i Reimersgår"den til en egen for RoJ:OS verk!
Hopp på. 30 meter
lo ganger ukentlig. Den var rak- gård og mer tidsmessig· lokale og
16. november 1891 stod der i Fjell-Ljom 10. mar.s 1891; Brev
rygget, grei, frisinnet og - la ombyttet det primitive materiell Fjell-Ljom: «Et belgisk kompani fra Trondheim ved Peter Hofoss tilstå det - mang en gang med mer moderne greier både har gjort bud på. Røros kobber- stad: Amtskirennet blev avvikkans kje vel så hens}'T\sløs.
Cor avisen og aksidensa.voelingen
verk stor t kr 2.500.000. Foruten let i Blyberget i byens nærhet.
Som en uavhengig presse hugg lil:a;om forretningen en Lid om· at budet anses lavt, og del ønske· Der blev satt ny verdensrekord
den løs på alt morkent og mose· fattet papir butikk, en del forlags· lige i at verket forblir på norske i lengdehopp, i det Gustaf Bye
grodd, for s likt manglet ikke på virksomhet m.m.
hender, stiller der sig vanskelig· hoppet 30 meter og stod. «Dette
Meget hEr i løpet av 25 år for· heter fra Angelske stiftelser og var et hop hvis lige aldrig før har
Roros den gang, besteborgerlig
styrt som stedet var av de med and'ret seg - ikke minst på det Hjortske stiftelse på Røros.
været seet.:.
sine mange privilegier og rettig- politiske området. Partigl-upper·
heter utstyrt!! Røros verks mek ingen er el1 annen enn i 80..årene. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tige partlslpantsk:ap.
Det er hD idlertid a håpe at bla- benytte anledningen sende min løft, som gjordes i de Ar jeg hadde
Folk ble liksom litt konfuse, del f remd eies må hevde sin tra- personlige takk til bladets mange anledning være med i arbeidet.
uvant som man var til en s lik disjon (>g finne sin virkepi~IS på venner, spesielt da til mine kolleMed ønske om et godt og hellfripostlighet like overfor «Stor· rette s·,de i arbeidet for frihet og giale venner, som sto i fylkingen bringende nyttår!
in gene». Men det almenne folk fremsi <ritl og idet jeg gratuAerer unde1· det mange ganger både
Tr.heimf Volda nyttår 1911
målte visst like det nye blad like- bladet. med jubileet, må jeg .få tunge, men også glade og muntre
Ola! O. Berg
folkeviljen , r·epresentert i storlingssalen.
På Røros va.r flokken - do
kristendomsbekymrcde vetomenn
- ikke slor·. Den bestod av top·
pen a.v bergverkdriftens adminis trative ledelse, direktør og overstiger. Dertil korn s tedets presl,
apote ker, en sakfører, stedets totre embe tsmenn og et par forretningsmenn. Det var det hele. Men
var C!okken ikke stor, var den så
meget ivrigere i s ittt virke. Det
gjaldt JO å redde fedrelandel og
rømsingene for den gode sak:
Unionskongens vetorett overfor
Stortingets radikale strømninger
under Johan Sverdrups ledelse.
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Muntre historier

--------------------------------------------------------~----·--------------------------------ccStyggordJt i satsen
itte ha sett full linja i vinkel ha· vei når je skull på arbe om mår· det. Og vi va så takknemlig førr olen, Tore Hummelvold o1i 'n Jens

10 ~

Ingeborg Anna. har så. mange
episoder å fortelle fra sine arp& gata. med. den, så vi mAtt be beidsår i Fjell-Ljom, at vi bare
bl.de.kjere og vaklærl før 'n Kre- kan ta med noen bruddstykker:
IJtia.n. i'lool' forbarma å over 088 cKaran får med andre styggog b& •n Johannes virrA. f()).Ju.
strek og. Hvis f.eks. nåen tå oss
mAtt ut et nødvendig erend og
•·

fra &Ide 1.

kaen, så. va dem der med en gong råen. Nei, det hendte altførr titt
og sett stygge og fæle ord, slik at MOen vso. så djup at det itt
al 'n Floor kom ned tå lofta o•Y nr1tta å gå sa. je mAtt kaste mi
va lesssoDl morsk da han lurt: framover, pÅ, magaen og dra føten
på ke vi slo og tenkte på ti nr· ctte mi 'oit førr bit.:..
bestien:..
JJ cOm , Jet va en bra arbes plass
«Du må itt tru det va brøy'..n. ellers, r a.cne du? Ja - jc må sei

freoger flere goJe t'enner 8t' Prettel nuteef

kvar gong det vart retta på itt Floor. Vi setterskan fikk pAJegg
hell anna med husom og slikt frå 12 krona te 15•.
bortover. Men vi streika i tri daga
en gQng. Det va enda wtder cA!~r Olav Kvtlmo
byggstyre» som vi kalte styret
den gongen. Det va 'n Anders
Re.ilan, Lars Støvne, Soland Ren·

