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Forfatterparet Jan Erik 
Øvergård og Annikki 
Torgersen debuterer med 
romanserien ”Rosemalt”. 
Rørosvennene lanserer se-
rien på Røros 17. august.

BJØRN TORE HINDKLEV

Øvergård har fartstid som journalist 
både i Fjell-Ljom og Retten, og er også 
inne som eier i Rørosavisa. 

Han er opprinnelig osing, men er 
altså ofte å se på Røros, og når han nå 
debuterer som forfatter har forlaget 
Cappelen Damm lagt lanseringa til 
bergstaden.

Avismann på Røros
Øvergård begynte som journalist 

i Fjell-Ljom i 1973, før han havnet i 
Østledningen på Tynset i 1976. I 1982 
var han tilbake på Røros som journalist 
i Retten. Og nå kommer han tilbake 
med første bok i bokserien ”Rosemalt” 
som han skriver sammen med Annikki 
Torgersen. Romanseriens forfatter he-
ter dermed Annikki Øvergård.

- Brorparten av handlingen i serien 
foregår jo «uta stena», men vi kan vel 
røpe så mye at vi også sneier innom 
Røros, sier Øvergård, som tilbringer 
ukene fram mot lansering på setra.

Svinger innom Røros
- Serien henter hovedhandlingen i de 

første bøkene fra Nord-Østerdal, men 
vil også svinge innom Røros etter hvert 
som handlingen utvikler seg, røper for-
fatterne uten å kunne gå mer i detalj. 
Men når det gjelder detaljnivået og 
bakgrunnsarbeidet til serien har de to 
mye å by på.

- Vi forsøker å være mest mulig histo-
risk korrekt i serien, selv om det er un-
derholdningslitteratur, sier Øvergård. 
De to har drevet mye research i for-
bindelse med serien og mye av bak-
grunnsinformasjonen finnes på egne 
nettsider, rosemalt.no. 

- Der ligger det også flere videoer, 
blant annet et intervju med forfatter 
og historiker Amund Spangen hvor 
det kommer fram at dekorasjonen i 
Røroskirka har hatt stor betydning for 
rose- og dekorasjonsmaling langt uten-
for Bergstaden, forteller Øvergård.

Lansering og omvisning
Forfatterne vil være til stede under 

lanseringen i Domus kjøpesenter lør-
dag 17. august, der det blir anledning til 
å få signerte eksemplarer av den første 
boka i serien. Lanseringen følges opp 
med en omvisning i Røros Bergstad og 
ender til slutt opp i Røroskirka.

Forfatterpar. Jan Erik Øvergård er tidligere journalist i Fjell-Ljom og 
Retten. Nå debuterer han og Annikki Torgersen med bokserien ”Rosemalt”, 
som også tar turen innom Røros.

Lanserer bokserien 
”Rosemalt” på Røros

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

07 Toyota RAV4 2,2 D-4D 136 hk, diesel, manuell, 4x4, fem 
seter, 118.000 km, antispinn, alu. felger, el. speil, el. vindus-
heiser, 6 koll. puter, ABS, Air condition, el. bremsekraftford. 

Kr. 219.000

Toyota RAV4 2,2 D-4D  2007

Tlf. 982 94 990


