
 

Årsmelding 2022 

Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner  
 

Årsmøtet ble holdt på Vertshuset fredag 18. mars 

og innledet med et foredrag av medlem av 

dugnadsgjengen, Torbjørn Eng: «Norsk typografi 

1800-1900 – kunstferdig og utskjelt». Foredraget 

var basert på boka Torbjørn har gitt ut med samme 

navn. 

Jens Hystad holdt minneord over Tor Hermansen og Kåre Møller, begge nestorer i 

dugnadsgjengen, som hadde gått bort siden forrige årsmøte. 

Pressemuseet Fjeld-Ljoms æresbevisning ble i forbindelse med årsmøtet utdelt til følgende 

personer som i mange år har gjort en betydelig innsats i Venneforeningen: Jens Hystad, Per 

Hvamstad, Carl P. Løken og Ragnar Løkken. 

 

Styret 

Følgende styre har fungert i 2022: Jan Erik Øvergård, Ragnar Løkken (gjenvalg), Marit 

Brandsnes (ny), Jens Hystad, Carl P. Løken (ikke på valg). Styreleder for ett år: Jan Erik 

Øvergård. Nestleder for ett år: Jens Hystad. Varamedlemmer: Lars Magne Langøien, Ane 

Thon Knutsen (ikke på valg), Arne I. Bækken, Tore R. Tøndevold (gjenvalg), Eli Høye Neby, 

Beate Møller (ny). Revisor: Arne Sund (gjenvalg). Valgkomite: Arvid Sand, Arne Ingar 

Bækken og Trine Schmidt (gjenvalg). 

 

Medlemmer og økonomi 

Ved utgangen av 2022 hadde vi 68 (60) personlige medlemmer og 4 (4) bedrifter. 

Dugnadsgjengen fotografert en solrik dag i mars 2022



Aktiviteten i Venneforeningen er fortsatt i viss grad avhengig av midlene som i sin tid ble stilt 

til rådighet til minne om John Solheim. Deler av disse midlene forsøkes nå styrket gjennom 

aktiv forvaltning. Takket være tilskudd fra flere hold har vi begrenset uttaket fra de oppsparte 

midlene i 2022. Rørosbankens Næringsfond støttet oss med 90.000 kr på tampen av 2021, 

midler som er benyttet til det løpende rekrutterings- og opplæringsprosjektet i 2022. Norsk 

Kulturråd har støttet oss med 120.000 kr til prosjektet «Det komplette førdigitale avishus». 

Midlene brukes i hovedsak til andre etasje, med tilbakeføring av redaksjon og ekspedisjon til 

slik det var fram til 1975. Et prosjekt som går over to år og avsluttes i 2023. Røros 

Kommune støttet oss med 5.000 kr til trykking av årets museumsavis, som også er en guide 

til museet og samlingene. På tampen av 2022 fikk vi gledelig tilsagn om støtte fra Amedia, 

150.000 kr, som vil gå til arbeidet med rekruttering og opplæring for å sikre at vi også i 

framtiden har et operativt trykkeri. 

En hyggelig gest fikk vi også fra utlandet. Nettavisa Bornholm.nu har støttet oss med 5.000 

kr. 

Museumsavisa skal i 2023 lages sammen med studenter og lærere ved Kunsthøgskolen i Oslo. 

Dette prosjektet er støttet av organisasjonen Grafill med 90.000 kr som i hovedsak vil gå til å 

dekke reise og opphold for studenter og lærere. 

 

Hus og anlegg 

Nytt brannvarslingsanlegg er installert i 2022, med varsling direkte til brannvesenet. Toalettet 

i avishuset er renovert i samarbeid med håndverkere fra MiST/Rørosmuseet. 

Venneforeningen, med Ragnar Løkken i spissen, har stått for det meste av det praktiske 

arbeidet. Ellers er det foretatt en del registrering av inventar og rydding i andre etasje.  

 

 



Dugnadssamlinger, frivillig innsats 

Vi har hatt tre dugnadssamlinger. 16. til 18. 

mars 2022: 12 tilreisende deltakere, samt flere 

lokale. 29. juni til 2. juli: 8 tilreisende og 

lokale. 14. til 17. september: 12 tilreisende og 

lokale. Totalt er det lagt inn rundt 1000 timer i 

frivillig dugnadsinnsats i forbindelse med 

samlingene. I tillegg har det også vært en del 

lokal dugnadsinnsats utenom dette. Arbeidstimene har som vanlig gått med til vedlikehold av 

maskiner og trykking av årlig avis. Opplæring av «rekruttene» våre går inn som ledd i dette 

arbeidet. 

 

I forbindelse med samlingen i september hadde vi et godt besøkt seminar i Smelthytta: 

«Driftige trykkere før og nå», med foredrag av Ragnar Kokkvoll, Henrik Grønn og Maria 

Viirros. Fyldig referat fra dette, og annen aktivitet, finnes på nettsidene www.fjeld-ljom.no.  

 

Styret takker alle gode krefter for innsatsen i 2022.  
 
 

Røros mars 2023 
 
 
 
Jan Erik Øvergård  Jens Hystad   
Styreleder               Nestleder 

 
 

Carl P. Løken  Marit Brandsnes      Ragnar Løkken    
 

Maria Viirros, Arvid Rotbakken og Bjørn-Erik Eriksen 
jobber med istandsetting av pressa fra Lillesandsposten. 


