Gratis avis!
Bli medlem av
Pressemuseet
Fjeld-Ljoms
vennerl

September 20 19

Ane tok doktorgrad
med løse skrifttyper
Av Jan Erik Øvergård
Hva betyr form og tYykketeknikk for innholdet i en litterær
tekst?
Ane Thon Knutsen er den
fØrste kandidaten ved Avdeling Design, Kunsthøgskolen i
Oslo, som tar doktorgrad innen
sitt fag. Og hun bar i sitt U ·
nike kunstprosjekt, cEn egen
trykkpresse•, valgt A gå tilbake i historien, til formidling
av tekst ved hjelp av lØse typer
som hun selv har designet.
I sin doktordisputas l juni berømmet Ane samarbeidet med
de gamle fagfolkene som holder liv i virksomheten ved Pressemuseet Fjeld-Ljom. Hun har
selv deltatt 1 dugnadsarbeidet
og er fullbefaren med vinkelAue Thon Kmustm i konsentrert arbeid som •IJåndseuerske» i haken ved setteka.ssene. pressemt1see1 Fjeld-Ljom.
Som dm forste i Skandiuavia har 1nm Jeg har stor respekt for fag· 1ng.
folkene som holder liv 1 Pressed o k•torgra d 1· Sitt

l

Blysatsen' lever videre' i kunsten'
Håndsats og maskinsats i bly
gikk ut av bruk som produksjonsmetode i trykkerier for !lere tiår sida. Men dette betyr ikke at teknikken er helt forsvunnet, og bare kan finnes igjen i
museer som Pressemuseet på
Røros. En liten gruppe kunstnere arbeider med utforming
av kunstbØker og andre trykksaker, der de benytter seg av de
gamle teknikkene.
Noen av disse kunstnerne,
deriblant Pressemuseet FjeldLjoms egen håndsetterske, Ane
Thon Knutsen, har samarbelAne Thon Km11sens bidrag 1il pro- det om prosjektet PostedfUnposjekw Posud-U11posud /rekker sted. Kunstnerne har bidratt
linjene fra den kjeme forfnlleren til prosjek-tet med konvolutter

Gutenbergs tid. Resultatet av
disse arbeidene har vært stilt ut
en rekke steder over hele ~r
den, aller sist i San FranciSCO
1 USA.
INGEBORG ANNA
Anes bidrag til prosjektet
har tittelen cOut or Sorts:t og
er en hyllest til kvinner som
på ulike vis har markert seg
innen faget. Her trekkes linjer
fra den verdenskjente forfatteren Virginia Woolf, som var
selvlært trykker tidlig på 1900tallet, til Ingeborg Stuedal som
var håndsetterske i Fjeld-Ljom
omtrent på samme tid.
Lite ante nok Ingeborg Anna
den gang noe om at hun hun-

museet, og veldig takknemlig LANG PROSESS
ror å få være en del av miljøet,
Rent konkret har hennes prosa hun i sin doktordisputas.
sjekt artet seg som en !an~ ~
VIRGINIA WOOLF
raton, hjemme 1 familiens
Hvilken betydning har form egen kjeller, der hun har etabog teknikk for innholdet og lert et arbeidsrom med egen
oppfattelsen av
innholdet? trykkpresse.
Virginia Wool!s
Dette var spørsmålet Ane Knut- novelle cThe Mark on TI_te
sen stilte seg da hun startet på Walb (1917) er brutt opp, til:
sitt prosjekt. Hun gikk til kil- passet, håndsatt. og trykket pa
den ved å gjØre en inngående over 1800 enkeltstående ~
nærlesing av Virginia Woolf. trykk. Trykkene har væz:t stilt
Hun var ikke bare forfatter ut som en imponerende mstalmen hadde også fØrstehånds lasjon i overlyssalen på Kunsterfaring som setter og trykker, nernes Hus i Oslo. Woolf var
og virket på en tid lenge fØr både ufaglært . ~ktrykker,
det fantes sosiale medier på forfatter og femmlstikon. . .
nett og design utformet på
Rescareh på Virgtma
dataskjerm.
Woolf ble vendepunkt for dok- Setting av lØse typer har torgradsarbeidet mitt, det flytpåvirket Woolfs litterære ut- tet fokus fra industri og teknovikling i langt større grad enn log! over l konseptuell feminishva som har vært anerkjent tisk boktrykkerkunst, forteller
innen
litteraturvitenskapen, Ane. Hun lærte seg selv å trykke
som ikke har tillagt dette hånd- !for å oppnå kunstnerisk frihet.
verket tilstrekkelig betydning. De to profesjonene, forfatter og
Jeg har fått tilbakemelding setter/ trykker , har hatt mye
fra lltteraturvitere om at dette med hverandre å gjøre, men på
er et vikig funn som kan bidra den andre side.n har de operert
til en ny forståelse av forholdet metodisk langt fra hverandre.
Vi gratulerer med doktormellom det jeg har kalt hånd
og ånd, sier Ane med et smil.
graden l

Bokkunst
i Bergero
Codex Polaris er en gruppe
av kunstnere som etablerte
seg med base i Bergen i 2013.
De er del av et større nord1sk
og internasjonalt miljØ, som arbeider med kunstnerisk utforming av bØker, ofte i teknikker som går langt tUbake 1
historien.
Codex {eller Kodeks) er et
gammelt begrep for bØker, gjerne håndskrevne. På romernes
tid, det vil si lenge fØr Gutenberg innførte trykkekunsten 1
Europa, utviklet de skrivetavler,
ofte treplater dekket av voks,
som gradvis erstattet skriftrullene. IfØlge Wikipedia var
kodeksen like vanlig som skriftruller på 300-tallet, altså over
tusen år fØr Gutenberg.
Grunnleggerne av Codex Polaris er Sarah Jost, Rita Marhaug, Imi Maufe og Randi
AnnJe Strand.
Mer in.f ormasjon finnes på
gruppens
egne
nettsider
WWW.codexpolaris.eom.

Trykket på'
avzspapzr

Hele Ane Thon Knutsens
prosjekt ble trykket på avispapir. Jeg gjorde dette både
på grunn av pris og vekt, men
også. inspirert av observasjoner,
og som en subtil hyllest av
pressemuseet og avisindustrien,
forteller Ane.
Avispapiret er jo et dagsferskt materiale og .ikke ansett
som verdifullt for sin egen del,
utover det som står på trykk.
Men i dette prosjektet fikk
avispapiret som materiale og
dets kunstneriske pontensiale
~
skinne, som en refleksjon over
_ _ _ _ _ __ ....,..,...• •....,...__ __
verdiVUTderingen mellom hØyVirginia Woolf 1il Ingeborg Anna og innhold som fremstilt ved dre år senere skulle bli del av Kwwprosjekw til Ane filmes også i innbundet formJJt, her vist
og lavkultur, ånds- og håndStuedal som var håndsmerske i hjelp av ulike teknikker, noen et kunstprosjekt som blir stilt frem av bokbinder JohllTI Solberg.
arbeid, kunst og industri.
Fjeld-Ljom oml rertl pd samme tid så gamle som !ra like etter ut verden rundt.

Middelalderboklfra Kvik nø
Av Per Hvamstad
Her er det såkalte Kvikne-psalteret, som nå er pA Nasjonalbiblioteket, dit det kom i
1881. Biblioteket har noen
få opplysninger om psalterets
historie og har analysert innholdet og kan si litt om framstillinga. Boka er også omtalt
i Kvikneboka a\' Olnv Trygve
Hagen.
Psalrer er betegnelsen på ei
bok som inneholder Snlmenes
bok og nndre oppbyggelige skrifter. Kvikncboka som er på hein
og handskrevet på pergament,
inneholder 3 ulike manuskript
på til s:unmen 38 sider, men
flere sider av de tre tekstene er
borte. Tekstene er fro ulike tider,
den eldste fra slutten av 1100.

Innbindinga er fra middelalderen og e.r det enesre sil-re middclarbeiderbind i Norge, sannsynligvis fra forsre halvdel av
1200-taUer. På permen er det en
ciernotis i runer som viser tilknyttning ril Kvikne kirke, dvs.
den gamle stavkirka fra slutten
på 1100-taller.
Nasjonalbibliotekets protokoller forteller at Kvikne-psalterer
er kjopt for 10 kroner, antakelig
i 1881. «Hidhorer fra Efterladenskaberne efter Sognepræst
A. Rrunbech i Kvikne, der boede
paa Gaarden Vollum samme sted
ril sinDod i 1780», og selgeren
hadde kjopt den av «Fanejunker
Rambech Knoph i Kvikne».
Beskjedent sagt er derte en
svært interessant gjenstand. Men

det er ogsa mange ubesvarte
sporsmål: Er boka et Kvikne·
produkt, er pergamentet lokai
produsert? Hva med skribentene
som det var flere av? SpesiaHster
omtaler skribentene som middels
kyndig i der latinske språk og
finner også flere «rustikke))
(Landsens) kvaliteter. Salme
initialene, åpningsbokstaven i
salmene, omtales som beskjedne
og klossete. Dette kan tyde på
at Kvikne-psnlteret ikke er utfort ved et kirkcsenter med
mange spesialister, men ved ei
landsens middelalderkirke.
Kvikne-psalteret har vært utstilt mange ganger. I 2011 var
Kvikne-psalteret en del av utsttillingen og markeringa «Nasjonens hukommelse».

Eldorado for
en kunstner
Av S tian T ranung
Tek st og tcgnjng
Pressemuseet FjeldLjom er et
eldorrado for en tegner som er
glad i detaljer og levende hisrorie. Det finnes knapt nok et
sted der man finner så mange
detaljer for en tegner å forsvinne
inn i. Jeg arbeider som &ilans
illustratør og grafisk designer,
med en sterk tilknytning ril
Bergstaden. Her er en liten regning jeg føler gagner noe av folelsen av det lille pressemuseum,
det gode handverk og yrkessrolthet som ville være tapt om det
ikke hadde vært for dugnadsgjengen som holder på den gode
tradisjonen med å trykke aviser
på gamlemåten.
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Avishuset i nymal( prakt

tJjdb~~jom.

Av Per Hvamstad
,.
Det har skjedd gledelige
ting med det gamle avishuset vårt. l løpet av vår og
sommer er huset nymalt,
det gjelder også vinduer og
hoveddør. Det unike tekniske og intellektuelle kulturminnet ved Hytttelva tramS&ts og trykk:
står som den perle det er.
P roR.'lCIDuæct Fjcld·Ljom
Avishuset var sliu, så det
""'''" __ , _ , _ _ ___, ____ ,_~-- måue skje noe. Eieren, Stiftelsen
Rørosmuscct, tok affære og
Museene i Sør-Trøndelag avdeling Røros tok ansvar. Arbeidet
er dyktig utfort av Røros MalNok en gang har dugnads- dugnadsarbeidere som kan sorge erservicc og så langt har MiST
gjengen i Pressemuseet Fjeld- for at et .500 lir gammelt hand- brukt i underkant av 300.000 kr
Ljoms venner levert!
verksfag lever videre og tas i pluss moms.
Avisen du holder i hand:~ er et bruk i nye sammenhenger.
Før det konkrete arbeid
Hvilke muligheter har vi for kunne settes i gang, har profunikt produkt, produsert på
gammelmAten med blys:\ts.
:'1 lose våre oppgaver i framtida essor emeritus Jon Brrenne, med
Dagens avis er dessuten vår og blir vi hort? Offentlige doku- long fartstid hos Riksantikvaren,
honnor til de som introdu~crte menter gir viktige signaler. Pa og en kjenn.cr av byg?ingsarven Fjeld-Liom flyttet inn i huset ved Hylle/va 1 1891, for det var huse/ brukt som snekkekrfabrikk
boktrykkerkunsten. Boktrykker- kulrurvernområdet kommer det på Røros, gJOrt grund1ge under-1 .
.
.
.
kunsten i Norge har 500 års nye utredninger b:'lde i kulrur- sokelser og kommet fram til hva ol loftet 1 andre. Dette påbygget sandstemsfarge, semere hvit, lys
\·1
jubileum. De forste bokene kom minne- og museumssektoren. slags farger huset skulle få . På må ha komm.et ette~ 1891, men grønn! lys grå, lys grågrønn ?8
/~
1.519, altsll bare noen år etter Frivilligheten gis også en drøf- nere steder kan den interesserte før 191.5. Bilder VISer upanclt g.runmngslaget har . bevare SlO
nt Gutenberg hadde funnet opp ting. Det er en kjensgjerning. finne såkalte fnrgetrapper. der og umalt hovedbygg, med på ttlsluu lys blngrå. Vmduene som
kunsten. Det var erkebiskopen
Det skjer ogsa en omfattende Bm:nne har avdekket hvordan bygget mOt elva panelt og mulig- har stått umalt, er så grunnet
i Nidaros, Erik Valkendorf, som regional omorganisering, fylkes- bygningen har vært malt til ulike ens malt. Faktorkontoret ble med gul oker og hvitmalt, mens
bygd samtidig. Avishuset er jo gcriktene var gragrønne, seinere
sorger for at «Breviarium Nid- kommune og kommune far tider.
Brrenne har brukt gamle plassert helt på kanten av Hyll· hvite og tilslutt be1ge. Dora har
rosiense» og Mtssale Nidrosi- storre ansvar også for vår sektor.
ense» ble trykket.
Vil Trondelng fylkeskommune bilder og avdekker flere detaljer elva sa eventuelle påbygg matte også va:rr malt flere ganger,
Det er stor stas, men ogs:'l en se det som ekstra utfordring å i husets sammensatt.e historie. , bokstavli.g talt plasseres på pil- mork oker, gra og til slutt svart,
mens
doromrnmmingen
har
skrckkblandet fryd, a stil i en fore tradisjonen fra erkebis- Alderen på huset er usikker. arer ute 1 elva.
Avisen Fjcld-Ljom flyttet inn i
Når ble huset panelt og malt? beige.
500 års tradisjon. Det er alltid kopen og l.5l9 videre?
Etter en del vurderinger,
en tryAAhet a kunne lene seg på
Uanset Statlig og regional 1891 før det vnr huset brukt Brænne siår fast at huset ble
1
en solid tradisjon, men sa pres- strukrur, kulturminnene ligger som 'snekkerfabrikk. Hovedfor malt umiddelbart etter paneling, landet Bra:nne på at avishuset
ser utfordringene p:'l: Vil vi klare lokalt og det lokale samspill m~ men pA huset var pa plass i det ser han fordi panelet under mllue få tilbake sin opprinnelige
a fortsette produksjonen, videre- sikres. Der kan vi vise til syn- 1891. Et hus i tommer, med to rrclyse valør. Det gjelder også f:~rge; sandsteinsfarget linolje.
fore fagkunnskapen og holde de lige resultat: Avishuset er ny· avdelinger med henhoidsvis 2·og. omramminger rundt dør og vin- maling. For maling ble veggene
gamle maskinene opentive? \"i malt; huseier, Stiftelsen Roro~ 3 etasjer, etter hverandre. Men duer, mens vinduene derimot skrapt og rengjort, el krevende Profe~sor emerttus Jon Bræmte
ligger godt an til :'1 kl.t ·c.- opp- museet, og forvalter, Musea i det har skjedd p§bygginger. I har stått umalte ei tid. De er handarbeid. Malerarbeidet ble har fJOr/ grundtge u~dersokelser
og kommet fram tzl hva slags
gnvene vore ogsii i fmmtida. Det Sor-Trøndelag - Rørosmuseet, nordenden, mot øst, ble det satt alts§ fra husets upanclte periode! gjort med kost.
~rænne har avdekket mangel· Insatsen .j 2019 .bidrar .til å farger huset skal få.
er logt ned systematisk arbeid har tatt ansvar. Venneforeningen opp et toetasjes påbygg, som
t:.~.!(:~~-~~~~~1111.11
sammen med Norsk l Undverks- har produsert avis og holde dag inneholder deler av trykke- malingslag. Panelet er grunnet s1kre et umkr tekmsk og 1ntelriet i første, lagerrom og trapp med gul oker og første fargen er lcktuclt kulturminne.
•
institutt, og vi har en gjeng med Trondelags tradisjon levende.
Redaksjon og teknisk produksjon:
Carl Peter Lnkcn- Tore Tondevold · Ane Thon Knutsen
Marit Brandsnes -Jens Hystad • Torbjorn Torgersen
Bjorn Erik Eriksen • Guri Anikki Torgersen
Ragnar Lokken Per Hvamstad ·Jon Erik Øvcrgård
Gunner Tron~:;svvold -Torbjorn Eng • Arvid Rotbakken
KltsJcer: Mnrit Drand~nes • Arbeiderbevegelsens FliS
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Presseh is torie som forsva nt
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Foslandgården
på Nilsenhjørnet
nyttet
Arbeidets
fra Foslandgården på
Nilsenhjørnet tu nye lokaler i
«Øgle•, vis-a--vis
der
hvor
Domus kjØpesenter ligger.
Foslandgården ble revet, på
mest brutale vis, med maskiner.
Hele kvartalet skulle gi plass
for nybygget t.il Rørosba.nken.
Ikke bare Arbeidets Rett måt-

Ragnar Løkken er rørosing og
aktivt dugnadsmedlem i Venneforeningen til Pressemuseet.
Fjcld-Ljom, der han også sitter
i styret.

Før han ble pensjonist, var
han mangeårig typograf i Arbeidets Rett, Røros-avisa der
han begynte å arbeide i gamle
Foslandgården på NilsenhJØI'net, mens produksjonen ennå
foregikk med settemaskiner og
blysats. Ttlsvarende utstyr som
det som er bevart i pressemuseet. Ragnar var med hele
veten frem gjennom utviklingen, tU heldigital produksjon.
Ragnar har i alle år også
vært en ivrig !otogral, og takk-et være ham er mye a.v pressehistorien på Røros blltt dolru·
mentert.
I denne og kommende utgaver
av museurnsavisa vil vi bnnge
noen glimt fra Ragnars fotoalbum.

Bildene blir også lagt ut på
neLtsfder.

p~u.seeLs

Øvust: Vinzulig idyll ved Nilsenbjornez mros Foslandgården fortsatt sto. 1 dag ville kanskje gdrdm blitt reddet, ntro i 1910 mmte man at Bugstadm var bedre
tjroz med at Rørosbanken ftkk sanert btlt kvartalet og bygge nytt.
Til vmstrt: Foslandsgårdm rives.
Til høyre: Spiserom fantes ikke
1 Foslandsgtlrdm. Det var å ta 71U1tpausa ved arbeidsp/.assro. Dagm
før avisdag startet vi arbeidet kl
2J på kvtldro, og holdt det girode til sju neste morgm, da av1sa
skulle gå i trykltrn. Matpausa ble
tatt klokka tre om natta. Kaffe
ble kokt p4 propgnapparat i
trykkeriet. Her bar KArl Ole
• Kalle• Sollie f tnma fram mateska og fått tmll}lJ p4 nattas flrrte
ktzffekoJPp

te Vlke, men også nere forretnlnger og den tradisjonsrike Røroskafeen.
Foslandgården var en av de
siste sentrumsgårdene som ble
revet på Røros, og riving hadde
nok Ikke vært noe tema, om
denne gården fortsatt. hadde
stått der i dag.

l
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lntimkonsert i pressemuseet

Stopp pre~~en
-~tort vol~en
wg vedlikehold a.v de gamle ma.Tcb t og foto: Jun K f')vcrgl\rd Lydhørt. JlubiUt wn
'1\ m cr 110m uldrl rør h ur væ rt. A
Kon.scr·Lcn vnr på alle vis vel- :.JU~Icllc, ~>a uc tOn.:,<l~~ .ltall bebøre l de t. lrnillsjonsrlkc nvls- lykket., dor· de medvirkende bØd uy.ws 1.11 u mgc ucn UVJ.:K:ll au

ua leser.

h u.sct. vc..-d lly ttclvu, troUbundt på verker av J . S. Bach, Paul
e n tu llrlk fon1u mllng und er d ou Colet.t.l, Honning Kraggerud og
Apno ti ngen l IIHU"!I. Oug nndN· Ucltor Vllln-Loboo. De flr•c musig Jengen frn Venneforeningen kerne rant. seg goc.Lt. Ul rct.t.e 1
lll Vrc~mul!Cd h adde rydd et. de noe spesielle konscr1.1okalcne,
JIIOSS til klusslsk c musikere 110111
IUldde et lydbør1. publikum
vur ru\ ltpros l ror blndel:.c m c(l den d:rpyc halvUmcn som kon-

~~ylelt.'<ier ior Venneforerungen b1l Pre.ssemusccL l•'Jeld.UJom, w.kltc1. mu.si.Kcrnc og bra
oem nvor sm g<~.ve .som nat.w·ugVIS var t.ryKKSaKer tra egen proauksJOn. Alle muslkcrno ukk
hver·t. SlbL .sett med Ex libriS·
bokmer·ket· som var trykket. på.
muscct.s «vinge.. Denne vesla
t.rykkmasltinen håper man for
pvrig å kunne benyt.t.c Oiså t.il
andre mlndre trykkeoppdrag,
og dct·lgjennom kanskj e også
skaffe vcru1oforeningcn noen
kjærkomne inntekter.
Styrelcdor Hvamstad. oppforcl-

O«

Vlt\terfcsh p lll l Uc.r g:stJuiN I,

Kjersti Rydsnn, cello, Ceclllo LØ·
kcn IICI:i6Cibcl1{, fløyte, og And·
rens og JIJils Crlmstad, bl'llt..sj ,
bod på klnsslskc toner l nvlsloknlene. der knnstrlngen fra
gunuo oottomnskinel' og den rytm1skc dunkingen fra t.rykkot·lot
ellers er do lyder som ~økende
bllr møtt med.

scr·t.en pt\glkk. I alt seksti personer var tll sLede.
Venneforeningen t.U Pl-c&emuscct. l"Jcld-Ljom. som st.o som
arrnngpr Sllmmen med Vlntcr!est.splll l Bergstaden, hadde !orut for den åpne dagen, med
kortscrt., haLL dugnad l flere dager. Den lvr·ige og fliLtlgo dugnadsgjengen sør·ger ror nØdvcn-

.,

.•jcrsti Rydsaa og Cecilte Loke11 Hesulberg foran avishuset, etter
smnler 60 tillmrere.

tenker p:\ J ohan F ull-·
~rl!'!i ~m en rom:uuo rfaUc r.
l\l('n h un ' 'nr St mye mer. Sjol

l1ar 1\jt•nt til :ll d\'t
fi\ntc· en rekk'' :\lrkt' dtkl. Ult'n
dt't \':l.r C not d,\ F.lln Grut" bl<'
~tJort l '
n.•r:k;oom pl t' klip!l·
ariti' t'nt R·m'-~' Llo~nc. M.Jlllet
hu~ ._, Odd Erltt~ Sk.i•'l:."" 'ld
.\ndN"S S.'\.kns. lll, :lt dd bll'
t4 ~ lea 11\1\~l.mlmg :\\ dt~
Jlktenc Santmt'n ml'd. Q\rl
l,nunt:a Lun\1 h"~·n b.~,~t~
li<' ~ ct n1<1~. mmcl..ig arbl'ld
Ml\l~'\!

l~.~ ~l.inst ~. !( \ ;t'.n' H:Ub

.§, nnt~ :;: re lo':\1 IX'r'\,"t't--blbl!ll·
gran lut ,j~ A ~ (.'PP ~~~~

*' '''"' rom s '-tlle bli d~n s.nd-

~

J

~.

<'ll

:n d nnt'! dfi.'t....,amlln-

l

~~~' ~ '~'~'~ ' ~'~ '~ ' ~ ' ~,~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ , ~ ~ ~ /~
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lange arbeidsdager l mprke gru- '
veganger, IU$lrk-etid og uvær. ~

t
,
\

run- ~ Fjeld-Ljoms Venner

sjpl har 1eg ikke minst
net glede 1 hans mange salmevers ruengltt i både Chnstianus
s extus og Nattens Brpd. Ikke
bare har han måttet studere
skriftspråk-et på den tiden
handlingene i disse boltene fore-

~m.~'F'

\
DeL Sk,Jt'r i bok"'8, Johan Ft\ lkb..~l S.."\lnlt'\11! dikt. 1\'dlg\'rt
tn- Kllh Grue.' og Carl L:mriu
Lund·I,~rscn Her t'r d~t utlil't
rundt 250 dlk:t, de fl~h.' ml.'\'
cllt'J" m1ndn' jllcmt. t: tillegg W
nl do: har tatt mt'd de 85 diktene l \·ers fra RugelsJ.X'n \11'(
Wldre dikt. u~l.t l 19tH. ht\t dt•
~\ bortimot 170 •gjemte og
glcmw• drk-t Dikt som \1\r blllt
pu~rt en ~r.u1~ i :wi~r. bla der. hcitcr l~ bo.'kcr. men , nt
l kkt- '':U' l s tt ml'd 1 dikts:un11 11~"\'ll .

som

Per
sam- Styre/eder i Vemu:formingm til Pressmmsut Fjeld-Ljom,
lJan
takket
musikerne
Kjersti
RydHwzmstad, ,;ar full av lword da
saa og Cecilie Lokm.

----------------------------som dikter
~

su h tm at h t\11 n ok h adde skre' d mer som jour•u\llst e nn "o m
Corfn t tcr. A ltt\r 'l o~\ CAtl \'l
ko•tk rcl. IM-\ l'l l" lit. hnn 0~1
\ lir en s tor l,yr lk C'r med o m futtcndC' t>rodu k~J on .

kunsertm

l

l

l)(' nest~

vellykkede

ret de mange tilstedeværende ningen har ingen offentlig øko- med trykking av avls på det
på konserten om å tegne med- nomisk støtte og er således av- gamle utstyret en gang i året.
1
lemskap 1 Venneforeningen til henglg a.v frivillige bidrag for
Pressemuseet Fjeld-Ljom. Fore- å kunne fortsette virksomheten

Amlrc.u us Clis Gmnst",l. brp.gr pJ br.ttoJ, sk11plt' toner som ,zltfn Kjusti RytiS•III, cello, og Cuilil' Løken Hcsselberg, floyre,
( lir lt11r t!.trt J IJert 1 Jl' gllmlc oJt:tsloklllmt.
spill for.r11 gumlt trykktmaskina.

Johan Falkberget

dm

gikk.men han .mA ~gså ha satt
seg grundig mn 1 salmediktningcns egenart, hymnologi.
Slik de blir gjengitt i denne 00-

ken, losrevet frs bøkenes lopende fortelling og drnmatik.k.
k-ommer tnnholdet og k\'alit~
ten i \"ersene bedre fram. Et
gudt eksempel på det, er dette
H!rset fra Nattens Brpd:
Allen; :lE' da Falkbe~t ga ut \"l.rtcre en god del, kommer vi. så
\\~rs l'nl Ruge.lsj\ll'n i 1925. ble lik~n·l m\'nnere både rut'nneshans J.y-rt..~ fonn gudt mott:\lt. k~t og ftlrlatteren Falkbc~t
~~-'l'lt'ndt' som den '~r N gscnnom disse:> dikt~ne ~ f<'lgm:U\g\' mlikr
Sjol \1\J' han ~r J>t\ mtll\ge m:\lt>.r hans utnk·
langt mer knU·k t>g ''\r' ld~ li~ oom prosUorf:\ltt~, m~n
litislre og ~llgt<lse
1 hil om h:m 'ar god no: rom Qb~\ h:\11$
lyriker ~{;U~"\' dikt kom derfor \"Okst~r og h:U\S ~aldn lcn..,.~r enn hl å bh bren~
l O\ nen Likt'Wl, htUl skre\· g
S~Cndt~ 'eld tg m:Ulg\' dikt :>om
Her fl!ll\l'r n dikt. prol~r og
'\lill 1'11 t~ kk i l 'l~t ~' tlO år, wr.s hl alt frn :ll'beld~~ngdommcn - •n :\It$.\ lkkc bl~ t.:ltt med men. Ri't\.'\S kirlæ. den norske
t dt- t<> dikt~mlin~'I~ som han ~ernh:ulens hundn>-.\n>juhl•un ..
~":\. \It l l'lll lt'\'etid.
til slit~'re O',! gOOt' menn('Sk"('r
h~ut har mN 1, og til stiitdsen
Dt•t nl<'Stc :\\ dtm ~ nA S\mlct ~w R:\l(l$l'n~· O~ n,\turligdE.:me ' ·c-.n og undE>r.:;tn'. r ds., <'n t' t '~<' di..'ct O'll Uv o.,;
lUt difhrt~-n <>g .sp<-nm 1ddc'l len~.e-t l ~·t u~c.st•"•ldt lldm~!l.
h :\S t..mkcreu Fal1...~J&~t S · mt'll suntid: . ;. ik.! <' n~"t,
i.lOu k>.U1tcttn pr\ dlktcnt- K;n ha..-.s t;INe o\"er nat~ns und-

Hist

uJj

Dr.i.i.s St...J,

Iug H~~t:IMS En~lt snd Bern
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Urganisa.sjnnsnr. 998 58i 6ll
Jl ennejorel1ingen er åpen for alle interesserte .som t:il

~
\

\

.stolll.' Pressemuseet Fjcld-Ljom

\
'

~

,
\

l
\
'

!
~

'\
'
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Tbj børtt .:t .k: l..r.arns Or.I.
.!.t'r ~om
fr.t Herrrns l'!,m ,\fur.d
i llt"nrol'.s P..!n:c-L:mJ.

p erson1•1g me dl em k r JOO ,Foreninger, lag
kr 750,Firmaer, bedrifter kr 1500,-
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på Rero.s

~

Yl rt formål er 3 s orge for at d e t også i framt id a k an
t t') kke-, a ,•is på gammel måten med blysats. Det bet)T
at d e t gamle u tSI ) r e t må h o ldes vedlike og suppler es
O!; ' i må sorgc for at vi har en dugnadsgjeng om
kan sitt fag og kj e nner maskinene.
Yi arbeider ,; d e r e med å b ygge opp ei samling med
t~ knd•. ut~T som ,;ser utviklinga knyttet t il
produksjon a\ a,;, i bly.
E n ' iktig oppgave '!.r å i.n.nrede annen e t a je,
::-l..sp<'dJ5jon og redaksjon. slik det \-ar d e siste åra
I jf'lei Ljom ble produsert i det gamle a,;sbuset ved
H' ttelva..

Et tmil.t

teknisk og intelek tuelt k ulturminne'&-snk ri r Mttside: ~.fjeld-ljom.no
~k Roros og c~m~t F jeld-Ljom•

'
Slik h!l.ns li.s::.-yn og ronst- ,
- ~t kom.pldt a'ishllS
~e."Ncnling g:m,g på png tur ~
Kontakt R.oro<;mu.~t.. pi tlL -; ~!O 61 -:o
nst. er h3Jl '\'elldt mot lyset,_:., _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , ogs:\ som 1~. Og for å holde o..~ Ill lyset; denne boken bid.r$r tJ å laste et enda k!.:uere mer nær.ne.."'e inn pl :nenn~~
lF O\~ sl!sd.~e-ten til ro.:-- J~ F:l!kberget. det en~er
ia:·e~n Jolun FaL...'-be~t. men te, opplys;e, relig<
• ~.
k:lr.Sl e t.:~l'$t og !ren~•: n KOr.l- vemJl!ge. kun.::..s.bp:..--tke og
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Typografene
i Fjeld-Ljom
streiket i 1918

Tiinne~
ville lø~rive ~eg

Do

fro Sverige
Av Jens Olai jensen
De svenske aksjonistene ville
Tidligere redaktør i Fjell-Ljom møte kommunalminister Nordli
Våren 1972 : Det var opprørstil- for å drøfte en felles . fra~tid
stander på svensk side ved gren· l m;d Norge, noe de fakusk fikk.
cTænnæs vil lØSrive seg fra Pa «svens~e flaggans dag» kom
Sverige», skrev Fjell-Ljom i et svenske av1ser ~ed nyheter om
stort oppslag 27. april. «Sam- Nylens. be~øk! Oslo. Det var
hØrigheten med Røros og Norge med v1ss uoru de berettet om
er større enn med vårt eget den dristige svenskens streben
land», proklamerte kommunal- etter å la store gr;nseomr~der
· · komme over pa norsk s1de·
kamrer Gøsta Nylen. Han var IgJen
som folk flest i harnisk over Hva statsråd Nordli sa, vet jeg
sentraliseringspolitikk ikke, men det var neppe mye de
svensk
og planer om sammenslutning fikk ut. av. møtet. •
Ak
med nabokommuner i Hærjeda·
. SJOrustene pa b eropt~ seg
al
•
l
1809 k
len. heten. vakte stor nasjon ogsa grunn oven. av.
l kram·
og mternasJonal oppmerksom- peh mot sent.ra?sertng, og evd
01 f P lme
oh ad
h et.
e at statSmtn!Ster
Det var turistsJ'ef KJ'ell Larsson respekterte paragra~en vo~ et
står: «Kongen skal mgen tvmge,
l. Fiinasdalen som kom med ny·
eller godta at noen blir tvunget».
hetstipset. Jeg var relativt ny i En rekke små kommuner støttet
Fjell-Ljom og hadde lite kunn- aktivt Tannas-opprøret,. men til
skap om vår svenske nabokom- liten nytte.
•
mune. Men turistsjefen tok
rollen som guide, og var klar på
Fjell-Ljoms store nyhet skapte
hvem jeg burde møte: Gi:ista oppsikt verden over. Historien
Nylen og andre aktivister.
gikk via nordiske riksaviser til
Her var det krutt å hente for internasjonale byråer, som større
meg som ung redaktør, brenn· meldinger fra land til land. Ikke
ende engasjert som jeg var i fjell- alt var korekt. Fjell-Ljom kunn:
bygdenes ve og vel, og små kom· ske, som lenge hadde bodd 1
muners rett til å bestemme over
egen framtid. Gi:ista Nylen tegnet katastrofebildet for meg:
K
Tiinnas med sine 1600 innbygg-

!'ly

Canada, ble kjent med saken
der: «Der kune jeg lese at Hiir·
jedalen allerede var bliu norsk»,
fortalte han. «Så jeg trodde jeg
reiste · til hjemlandet Norge, når
jeg nå skulle en tur til Funiis·
dalen».
~
~
RIKETS SI KKERHET
(
Opprørsgeneralen Gøsta Ny
/
"-zs O/ar· J..
"~Iss~z.
len ble i enkelte kretser sett på J~•
~· siste redaktør i FJ'ell· LJ'om mt:11s avistm var i lo·
som en landssviker. Han ble kafme ved 11-lyttefva
truet med å bli ekskludert fra
det svenske hemeverneet, men
som markerte sitt ståsted som
fikk fortsette. Oberst Lars Bratt
l klar motstander av norsk medlemsskap i. EU (den gang EF):
i Østersund HV-distrikt fortalte
Han var. stden redaktør bl..a. l
til FJ'ell-Ljom at han tok oppA b d
Østlendmgen, Hamar r Cl .errøret svært alvorlig, selv om han
blad.• A-pre~sens Oslo-reda~SJOO
ikke betraktet Nylen som ~n
il l
O l d A b de
trussel mot Svert'ges sikkerhet.
og t sutt l . PP an
r Cl r·
Jens Olni .Jenssen er nå pcnsjo· blad 1994 2012
·
·
. .
I svenske bygdesamfunn ble n.ist, men fortsatt aktiv skri- Jenssen har og.så .vært akttv l
opprørsgeneralen en folkehelt, bent .
.
• pressens orgarusasJoncr og han
skal vi tro reak>sjoner so:n ~om . Jenssen har vært s.em~rr-~d- var medlem av Nors~ r~daktørfra ulike hold. Eller for a sitere gtver ved Høgskolen 1 Gjøvik/ forenings h?vedstyre 1 u år.
en svensk pensj~nist, 8? . å~ NTNU. Han er lærerutdannet, I denn~ artt~elcn tar han ~rem
gamle _Johan Sondm, gjengt.tt ! men ~ar i ~rev is a.rbei~et .i a':,is- et av sme ~tnne.r fr? den uden
Fjell-LJom: «Jeg kommer til a branSJen. Sm karnere 1 sa mate d~ han ~rbe1det 1 avishuset som
leve fem år lenger etter denne ~ta~tet ~an s.o~ ung redaktør na er blm ~ressemuseum. Jensaksj.onen: Dette er det me.st fan- 1 FJell-Lj~m udlig på 1970-tallet,,se~ var • Siste re~aktør mens
tasuske J.eg har opplevd 1 ka,m-1 der han gJorde seg bemer~et som av•sen enna holdt til ved Hytt·
pen for a redde bygda».
en av de Hl redaktørene 1 landet elva.

Re da ktør

Jens Olai•
Jenssen

l

fJ·ell-· ~ om·m. un~n
To
· ·nno·· ~
!'-"
lø~ri'&/e ~e
· g

~

fro . ~~'er•·ge'

. , •• ,
ere skulle gå inn i en større enbet med Hede, Hogdal, Lillhar·
Y
~
Y
~
~~
dal og Sveg. Harjedalen, som
r kommunalka~rer Glist a Nyleo
var norsk fram til freden i i&m.bJrigbeteo m ed Røros og Norge øterl't', .ie.
>
Bri:imsebro 1645, skulle bli en
'
.
storkommune. Det var helt hår·
Føntc forhstotlliugdwut:okt
reisende, mente Nylen, som satte
m ed den uorslkc r egjering
sin lit til at norske myndigheter
ikke helt hadde glemt sin historie, at Tannas egentlig tilhørte
Norge.
FOR MANGE AKADEMIK-

ERE
«Harjedalen har i dag bedre
forbindelse .med Røros gjennom
Røros flyplass som innflygingsplass for området. Fjellområdene
hører i hop. Emigrasjonen til
Norge kan gjøres mulig med en
grensejustering», mente han. Og
la til: «Det sitter for mange akademikere i Riksdagen til at våre
problemer kan bli forstått. Sånt
sett har jeg inntrykk av at sit·
uasjonen er langr bedre i Norge».
Nyheten i Fjell-Ljom hadde
historisk sus over seg. Også Dagbladet fattet stor interesse for
det svenske opprøret, og kjørte
fram saken i et større oppslag
på første side. Dagen derpå
hadde Gosta Nylen besøk fra
svensk TV l og 2, NRK og en
rekke svenske riksaviser. Nyhet·
en ble nok oppfattet som en
smule kuriøs, men deo fikk også
stor plass i en rekke nordiske
medier

Den økonomiske situasjonen
under første verdenskrig var
vanskelig for arbeidere og ar·
bcidsgiverc. Mot slutten ov okt·
ober blir det typogrofstreik i
Kristinin, den brer seg også til
Roros. Mandag 28. oktober mel·
des det at Dovre og Fjdd-Ljjom
er rammet nv streik.
Typografene i Fjdd-Ljom hor
lagt ned arbeidet. Krnvet fra typografene var et påsEag på 5 kr.
pr. uke for setterskene og 10 kr.
for svennene.
Trykkerieierne på si side viste
til at de hadde gitt et dyrtidstilegg på 100 % til svennene,
mens setterskene hadde fått
150 %
p~sJas
' '
u
· T 1'1budet f~
'" c 1'er•
ne ble derfor 3. kr. pr. uke for
svennene, slik at ukeslønna ville
bli 48 kr. for svennene og 40
for scttcrs kene, med 5 kr . 1· u·11·
egg for familieforsørgerne. Typ·
ogr", fcnc holdt på Sl. tt. Et plnn.
"
"
lagt forhandlingsmøte lot seg
ikke g}'ennomførc før helga.
Mandag 28. oktober møtte ikke
f
typogra ene opp, men avisen var
ferdig satt og kom med sine tradisjoncle 4 sider. Men resten av
uka kom avisen ut bare med 2
sider, før det onsdag 6. november på nytt var en vanlig avis.
Flere opplysninger får vi ikke
om streiken. Folk som kjenner
typografenes historie på Røros,
kan fortelle at det fins ingen ting
i prorokollene om denne streiken.
Ganske enkelt fordi protokollføringa på den tida var svært
mangelfull ..

Fje ld-Ljom
har fått
nye nettsider

( Vi bnr lått nye nettsider
Selv om Venneforeningen tU
Pressemuseet Fjeld-Ljom fØrst
og :fremst or en forening som
arbeider for å ivareta gamle
~
trad1sjooner og kunnskap om
.~ ·
teknikker som ellers ville gått
i
glemmeboken, forsøker vi også
På forsomme ren 1972 hadde FjelP.Ljom flere oppslag .om dm svmske kommunm som ville løsrive seg fra Sv erige
å fØlge med i den nye verden.
Nettsidene vå•re, www.tjeldljom.no, er nå oppdartert med
nytt design og innhold, og
Håkon Soli, av mange bedre ~mticlig rtilpasset lesing på mokjent som «Baronen» var en ,btltelefon, som stadig flere
Av Håkon Solli
"
flittig skribent med mange bi- bruker.
En skaskutt stær stl ensom satt
drag til Fjell-Ljom opp gjennom
Innholdet på nebtsldene opppå bladløs gren, den var forlatt Dit fløi de andre stær stl glad.
sine aktive år.
dateres gjennom hele året, og
.
ikke bare l forbindelse med utav søster bror som /lyve kan Om nye reir og vår de k vad.
fra gi"else av
is
......
fra vinteren til fremmed land.
R Han skrev fortellinger
..
•
museumsav en P ..
.
øros
og
gruvemt!Jøet,
~om
han
høsten.
Her
legger
vi
også
ut
Tilbake satt en skaskutt stær
kJente godt fra eget vtrke. En ar~lkler som blir for lange tU
Den satt med brekt og blodig i en av høstens nøkne t rær.
kunnskap som han også utnyttet å trykke 1 a ·
_.!kl
ving
I smerte dyp den la tlsist.
·d
t
h
.
v.uren, og a.. er
1
e
.mange
arene
.an
vuket
som
som
utdyper
innholdet
og pep så sårt i høstens vind.
sitt hode ned ptl frossen kvist.
1 artikJmvtsc~ for tunster som tok ler som står på trykk.
Den kunde ei som andre fly
turen til Røros.
Vi er også på Facebook.
hen over skoger, fiell og by.
En ttlre i dens øie stod,
Så, !Ølg Fjeltl-Ljom også på
Gjennom familien til Håkon
der brant en liten stjerneglo.
Solli har vi fått tilgang på mange nettet: www. fjeld-l~om.no
Sørgmodig og fortvilt den så
Så suset høstens vind sin sang
av tekstene hans,og tillatelse til
Facebook: ' SØk på «Pressemot syd hvor himlen hvelvet blå. i svarte 11etter kold og lang.
å gjengi smakebiter av dette i museet Fjeld-Ljoms venner» og
museumsavisa.
lik gruppen!

~Baronen~

Skaskutt

BLI MEDLEM!

Pressemuseet Fjeld-Ljbm&venner
VIPPS 513265
Bankgiro 4280.05.29020 300 kr

Venneforeningen til Pressemuseet
driv~ pl dugnad, medlemskontin·
genten glr uavkortet ti l A drifte det
unike museet som hvert å.r lager
avis pl gammeimlten.
Støtt arbeidet med ditt medlemsskap.

www.fjeld-ljom.no

Når du tipper
Husk å gi Pressemuseet
F]eld-Ljom grasrotande/en'
Org.nr. 998 587 611

