Årsmelding 2021
Pressemuseet Fjeld‐Ljoms Venner
Årsmøtet 2021 måtte på grunn av pandemien utsettes og ble først
holdt 24. september 2021.

Før årsmøtet holdt Jens Hystad minneord over Torbjørn Torgersen, en
nestor i dugnadsarbeidet, med utallige timer i trykkeriet opp gjennom
mange år. Torgersen ble 85 år gammel.

Torbjørn Torgersen

Styret
Følgende styre ble valgt for to år: Carl Peter Løken og Jens Hystad (gjenvalg). Per Hvamstad, Jan Erik
Øvergård og Ragnar Løkken var ikke på valg.
Jan Erik Øvergård ble valgt som ny styreleder, med Jens Hystad som nestleder, begge for ett år.
Varamedlemmer: Lars Magne Langøien (gjenvalg), Ane Thon Knutsen (ny). Arne Ingar Bækken, Marit
Brandsnes og Tore R. Tøndevold var ikke på valg.
Revisor: Arne Sund
Valgkomite: Arvid Sand, Arne Ingar Bækken og Trine Schmidt, alle for ett år.
Venneforeningen er medlem av Forbundet for norske museumsvenner og i 2021 meldte vi oss inn i
European Association of Printing Museums (AEPM).
Vi er representert i styret for Stiftelsen Rørosmuseet.

Medlemmer og økonomi
Ved utgangen av 2021 hadde vi 60 (52) personlige medlemmer, 4 (4) bedrifter og 2 (0)
organisasjoner. Medlemsverving er forsøkt gjort ved personlig brev til alle landets avisredaktører
med oppfordring om å tegne bedriftsmedlemskap i Venneforeningen. Responsen må vel kunne sies å
være litt skuffende, men honnør til de få avisene som tross alt har svart oss.
Uten betydelig støtte fra midlene som i sin tid ble stilt til rådighet gjennom fondet til minne om John
Solheim, hadde det ikke vært mulig å ha så mye aktivitet i avishuset og Venneforeningen. De tidligere
fondsmidlene står nå på Venneforeningens konto, og blir administrert av et eget forvaltningsutvalg.
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Momskompensasjon og grasrotandel i Norsk Tipping gir et lite tilskudd til økonomien. Ut over dette
har ikke Venneforeningen mottatt offentlig støtte til sin virksomhet i 2021.
Styreleder har imidlertid arbeidet med flere søknader om økonomisk støtte, til offentlig kilder og
lokalt næringsliv. Den gode nyheten på tampen av året var meldingen fra RørosBankens
Næringsfond som innvilger oss inntil 90.000 kr til rekrutterings‐ og opplæringsprosjekt, for å sikre
kontinuitet i kompetansen på trykkeriutstyret.
Forhåpentligvis vil også andre søknader kunne gi uttelling i 2022, og derigjennom sikre økonomi til de
prosjektene vi arbeider med.

Hus og anlegg
Museene i Sør‐Trøndelag (MiST), avdeling Røros (Rørosmuseet) er ansvarlig for vedlikehold av hus og
anlegg.
Det har ikke vært utført større vedlikeholdsarbeid i 2021. Venneforeningen har i møte med
Rørosmuseets ledelse påpekt behov for flere tiltak, blant annet oppussing av toalettet og innvendig
vedlikehold av de eldste vinduene. Samarbeidsklimaet mellom huseier Rørosmuseet/MiST og
Venneforeningen er godt, men med alle de oppgavene som Rørosmuseet har, så kan vi naturlig nok
ikke få innfridd alle våre ønsker til vedlikehold i det tempo vi gjerne hadde sett.

Dugnadssamlinger, frivillig innsats
Pandemien gjorde at nok en dugnadssamling i mars 2021 måtte utsettes. Av samme årsak måtte
også de planlagte aktivitetene i begynnelsen av juni begrenses, og det tillyste årsmøtet ble vedtatt
utsatt til høsten.
En noe redusert dugnadsgjeng, alle
fullvaksinerte, var samlet 3.‐5. juni, for ettersyn
og vedlikehold av maskiner, og setting av stoff til
høstens avis.
To sider av museumsavisa ble satt ferdig og
brukket om i løpet av sommeren, slik at vi lå
godt an til høstsamlinga, da avisa skulle trykkes.
På bildet:
Dugnadsgjengen i juni: Ragnar Løkken, Jens Hystad, Gunnar Tronesvold,
Torbjørn Eng, Arvid Rotbakken, Tore Tøndevold og Carl P. Løken.
En lokal dugnadsgjeng, rekruttert blant tidligere ansatte i Røros‐avisene og andre interesserte, har
også i 2021 lagt ned et betydelig antall dugnadstimer i Pressemuseet. Ragnar Løkken har arbeidet
mye med opprydding i settekassene og annet materiell i setteriet, samtidig som han jevnlig er i huset
og har et våkent øye for alt som bør passes på og gjøres. Den lokale dugnadsinnsatsen for øvrig har
vært konsentrert om andreetasjen, der registrering av inventar langt på vei nå er fullført. Tanken er
at dette arbeidet skal videreføres i retning av en tilbakeføring av avisekspedisjonen og
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redaksjonslokalene, til mest mulig slik de var fram til 1975. Vi er i løpende dialog med huseier
Rørosmuseet også om dette arbeidet, og har søkt Kulturrådet om støtte til et prosjekt kalt «Det
komplette førdigitale avishus». Lokale deltakere i dugnadene har vært Trine Schmidt, Einar Galaaen,
Jon Ola Kroken, Ragnar Kokkvoll, Lars Magne Langøien, Arne Ingar Bækken, Annikki Torgersen og fra
Venneforeningens styre Løkken og Øvergård.
En rapport om offsetproduksjonen som fant sted i de samme lokalene i perioden 1975‐79 er
utarbeidet av Ragnar Løkken og Jan Erik Øvergård i samarbeid med Odd Gullikstad. Han arbeidet som
typograf i huset i denne perioden. Denne rapporten, som mye annet av materialet til
Venneforeningen, er fortløpende blitt publisert på foreningens nettsider www.fjeld‐ljom.no.
Samlet dugnadsinnsats er estimert til ca. 800 timer, noe som tilsvarer arbeid for 300.000 kr etter
normale satser for verdifastsettelse av frivillig arbeid.

Høstsamling med seminar og årsmøte
Endelig kunne vi så i dagene 22. til 25. september samles til den første ordinære dugnadssamlingen i
det som etter hvert skulle vise seg å bli en pause i pandemien. Samlinga skjedde omtrent på dagen
som myndighetene åpnet opp samfunnet for normal aktivitet igjen.
Høstdugnaden samlet en fulltallig dugnadsgjeng, og vi kunne også ønske et par nye medlemmer av
dugnadsgjengen velkommen: Tor Ivar Bjørnå er pensjonert typograf/it‐arbeider fra Dagbladet og
tidligere kollega av mangeårig dugnadsarbeider Torbjørn Eng. Petter Bratland bor i Harstad der han
driver et lite trykkeri basert på tradisjonelt boktrykk.
Høstens museumsavis ble brukket ferdig og trykket, som vanlig ikke uten tekniske utfordringer, men
selvsagt løste den driftige dugnadsgjengen alle problemer også denne gangen.
Marit Brandsnes, til daglig lærer i grafiske fag ved Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole, stilte sammen
med tre av sine elever som hjalp til med å dokumentere både dugnadsarbeidet og seminaret på
Bergstadens Hotel fredag ettermiddag.
Seminaret hadde tittelen «Dialog i det offentlig rom – før og nå»,
med bidrag fra bl.a. redaktør Nils Kåre Nesvold i Fjell‐Ljom, NRKs
nye korrespondent i Washington DC, Lars Os, nevnte Marit
Brandsnes og Liv Maren Mæhre Vold fra nettavisene
Tynsetingen/Alvdal midt i væla/Folldalsportalen.
Fyldig omtale fra både dugnaden og seminaret finnes på våre
nettsider www.fjeld‐ljom.no.

Lars Os fotografert i
Pressemuseet sist sommer.
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Styret takker alle samarbeidspartnere for samarbeid og innsats i 2021.

Røros mars 2022

Jan Erik Øvergård

Per Hvamstad

Jens Hystad

Styreleder

Styreleder 1.1‐24.9.21

nestleder

Carl P. Løken

Ragnar Løkken
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