
 

 
Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner, desember 2022 

 

Julehilsen til Pressemuseets venner 
 
Aktiviteten til Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner er god og året som vi snart legger bak oss, har bydd på flere positive 

nyheter for vår forening. Ikke minst har vi registrert økende interesse fra ulike hold til å støtte virksomheten vår 

økonomisk. Samtidig får nye miljøer øynene opp for at vi forvalter et kulturminne som både materielt og immaterielt er 

unikt i både norsk og internasjonal sammenheng. Ingen andre steder i Norden, knapt nok i Europa, kan man oppleve et 

komplett førdigitalt avishus som står slik det sto da Fjell-Ljom ble skrevet og trykket her fram til 1975. 

 

STØTTE TIL VENNEFORENINGEN FRA FLERE HOLD 

Vi har vært så heldig å få positiv respons på flere av våre søknader om økonomisk støtte. Årets avis, som også er en guide 

til museet, ble trykket med støtte fra Røros kommune. Istandsetting og tilbakeføring av andre etasje og det redaksjonelle 

miljøet, er støttet av Norsk kulturråd. Dette er et prosjekt som også går videre ut over selve bevaringen, med blant annet 

formidlingsopplegg for grunnskolen. Vårt rekrutterings- og opplæringsprosjekt er støttet av RørosBanken. 

Vi har videre i høst fått støtte fra Trøndelag fylke til å danne en prosjektgruppe som skal arbeide for en mer permanent 

offentlig finansiering av virksomheten i Fjeld-Ljom. Mer om dette nedenfor. Vi har også fått støtte fra nettavisa 

Bornholm.nu, en privateid dansk virksomhet som altså hadde noen kroner til overs og ønsket å bidra. Sist men ikke minst 

har vi fått en bevilgning fra Amedia, de støtter oss med 150.000 kr til rekruttering og opplæring. Og ekstra gledelig er det 

at de er villig til å diskutere å bli fast sponsor av Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner. Dette varmer oss som legger ned 

frivillige timer i avishuset. 

 

PROSJEKTGRUPPE FOR «NORSK PRESSEMUSEUM» 

En langsiktig målsetting for Venneforeningen vil være å få et økonomisk 

fundament for driften av Pressemuseet over årlig post på statsbudsjettet. 

Å få til dette er en langsiktig oppgave, som vi vil forsøke å løse gjennom 

en egen prosjektgruppe. Redaktør Trond Degnes og styreleder har 

arbeidet med dette gjennom høsten, og et høydepunkt i så måte var da vi 

fikk komme til Stortinget og snakke med Tage Pettersen (H) som er 

nestleder i Familie- og kulturkomiteen. Vi ble godt tatt imot og fikk 

forståelse av at Pettersen ser hvilke kulturhistoriske verdier som Fjeld-

Ljom representerer, og støtter arbeidet vårt.  

 

 

Fra venstre: Redaktør Trond Degnes, stortingsrepresentant 
Tage Pettersen og styreleder Jan Erik Øvergård. 



  

«DET KOMPLETTE FØRDIGITALE AVISHUS» 

I vår innvilget Kulturrådet oss 120.000 kroner til prosjektet vi har valgt å kalle «Det komplette førdigitale avishus». Vi 

informerte om dette i vårt brev i august, og nevner nå bare kort at dette arbeidet fortsetter som planlagt. 

Hele miljøet i andre etasje, med inventar, skal så godt det lar seg gjøre 

føres tilbake, slik at besøkende i Pressemuseet kan få innblikk i hele 

avisproduksjonen, fra journalist og redaktør, via setting og ombrekking, 

til trykking. Undervisningsopplegg for grunnskolen er en del av dette. 

 

ÅRSMØTE OG DUGNAD MED BESØK FRA HALLINGDØLEN 

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner vil avholde sitt årsmøte fredag 17. 

mars 2023. Innkalling sendes ut på e-post til medlemmene i god tid. 

Årsmøtet holdes i forbindelse med Venneforeningens vårdugnad i 

avishuset, og vi får besøk av redaktør Lillian Holden fra Hallingdølen 

som vil snakke om lokalavisa som lykkes ved å gå originale veier.  

 

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO LAGER MUSEUMSAVISA 

Et spennende prosjekt i 2023 blir museumsavisa, der Kunsthøgskolen i Oslo skal stå ansvarlig for innholdet. Prosjektet er 

kommet i stand takket være førsteamanuensis Ane Thon Knutsen ved skolen. Hun har også lenge vært et aktivt medlem i 

dugnadsgjengen vår. Ane vil i spissen for studenter og lærere lage ei spennende avis, og samtidig vise hvordan tradisjonelt 

håndverk kan få ny verdi gjennom kunstuttrykk. Grafill støtter prosjektet med 90.000 kr i stipendmidler. 

 

STØTT OPP OM MUSEET 

Vi setter stor pris på de mange som støtter arbeidet vårt, enten dere er aktive dugnadsmedlemmer eller støttemedlemmer. 

Vi håper dere alle kan bidra videre, og gjerne også forsøke å hjelpe oss til å verve flere medlemmer. 

Medlemskontingenten er 300 kr for personlige medlemmer, 1500 for bedrifter og 750 kr for lag/foreninger. 

Betaling: Bankgiro: 4280.05.29020 Vipps: 513265 

Faktura for personlig medlemskap i 2023 følger vedlagt. Dere som alt har betalt kan selvsagt se bort fra denne. 

Bedrifter, lag og foreninger som er medlem får faktura i egen e-post. 

 

Og med dette ønsker vi alle en riktig god jul! 

 
 
Med vennlig hilsen 

 
 

 
 
Jan Erik Øvergård 
Styreleder 

Fra formidlingen til skolen som vi startet med i høst, 
Ragnar Løkken forklarer sjuendeklassingen fra Røros 
hvordan trykkpressa virker. 


