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Styret har i 1999 bestått av følgende: 
Leder:    Kjell Lund Olsen 
N-leder/sekretær: Wenche Spjelkavik 
Kasserer:  Per Erik Sletten 
Styremedlem:  Sonja Svensson 
        ”   Bjørg Lund Olsen 
 
Møter: Det har i året vært avholdt 1 årsmøte, 2 medlemsmøter og 2 styremøter. 
 
Medlemsmassen: Laget har i 2000 hatt 57 betalende medlemmer. (En økning med 6 fra 1999) 
 
 
Lagets drift i 2000 
 
Generelt 
Som så mange andre lag og foreninger har historielagets virksomhet det siste året vært preget 
av lav aktivitet i perioder av året. Styret har et særlig ansvar får å få til aktivitet, men også 
aktive medlemmer er en meget viktig ressurs.  
 
En del av de prosjekt laget har prioritert og fått tilskudd til, har ikke latt seg gjennomføre. De 
økonomiske kostnadene med både utgivelse av hefter, digitalisering av fotoarkiv m.m. er til 
sammen så store, at lagets økonomi bør bygges ytterligere opp. Samtidig er mange av 
prosjektene laget ønsker å gjennomføre så spesielle at det vanskelig kan pålegges 
enkeltmedlemmer å på ta seg arbeidet på frivillig basis. For eksempel er digitalisering av 
bildearkivet en slik oppgave. 
Historielaget har satt i gang en debatt om man skal betale for å få oppgaver utført, noe som 
årsmøtet skal ta stilling til. Men laget trenger også en diskusjon om hvordan man skal få til 
større aktivitet blant medlemmene, og hva som må gjøres for å få til en nyrekruttering som 
kan sikre allsidig aktivitet i fremtiden.  
 
Aktiviteter 
Under Mons Petter-festivalen 2000, hadde historielaget fire arrangement. Minnetavlen over 
gravlagte på den gamle kiregården ble avduket søndag 25. juni. Om lag  60 personer overvar 
avdukingen. 
 
Torsdag 29. juni sto arrangerte historielaget et lysbildeforedrag med Knut Støre.  Foredraget 
hadde tittel ”Det tyske politi i Sulitjelma og Indre Salten.” Kjell Lund Olsen var 
arrangementansvarlig, og tiltaket samlet stappfullt lokale på Hotellet. Foredragskvelden hadde 
gratis inngang, og i tillegg spanderte historielaget kaffe på de ca. 35 frammøtte. Det ble stor 
suksess og i ettertid har det kommet mange oppfordringer om å gjenta en slik foredragskveld. 
 



Fredag 30. juni  var det for andre år på rad klart for fjellfest på Hanken (Ny-Sulitjelma). 
Arrangementet er et samarbeid mellom historielaget og Sulitjelma og Omegn Turistforening. 
Fjellfesten ble også i år en suksess med stappfullt lokale. Historielaget v. Wenche Spjelkavik 
innledet til festen med lysbilder fra gamle Sulis, over temaet ”mannsamfunn og 
mannfolkkultur”. Temaet slo meget godt an, og latterkulene gjallet tett mellom Koppartoppen 
og Tverrfjellet. Alt takket være den gode dokumentasjon historielagets lysbildesamling består 
av, samt at de fremste representanter for temaet hadde møtt mannsterkt frem.  
 
I år hadde ikke historielaget ”tur på gamle tomter”.  Dette er populære tiltak for folk flest, og 
historielaget bør kunne arrangere flere slike turer, også utenom selve MP-festivaluka. Kanskje 
kunne mindre grupper av medlemmer ta på seg å arbeide med slike arrangement. Da fikk man 
også større spredning på turene til flere av småplassene rundt om i Sulis. Opplegget for turene 
på Jakobsbakken kan kanskje være en modell for opplegg på Sagmo, Giken, Ny-Sulitjelma 
m.m. 
 
Historielaget på Internett 
Lagets leder, Kjell Lund Olsen, har på eget initiativ laget internettsider for Historielaget.  
Sidene har adresse www.home.no.net/sulis/Histlag 
 
På sidene er det lagt ut en bibliografi over skriftlig materiale som omhandler Sulitjelma, 
navnelistene over gravlagte på den gamle kirkegården er lagt ut, samt oversikt over 
lokalarkivet.  
Som lesestoff er  Carl Fredric Carlsons ”minner” lagt ut, samt deler av Pelle Molins 
beretninger fra Sulitjelma, og til sist en reiseskildring fra tiden før gruvedriften av Paul de 
Chaillu. Vel verd et besøk! For de som ikke har internett hjemme, skriv ned adressen på 
sidene og ta turen til nærmeste bibliotek. Der får du også hjelp til å søke opp sidene. 
 
Innkjøp 
Etter forslag fra medlemsmøtet 27. februar 2000, ble det vedtatt at laget skulle kjøpe eget 
lysbildeutstyr, innen en kostnadsramme på 10 000 kroner. Wenche Spjelkavik og Kjell Lund 
Olsen fikk i oppdrag å stå for innkjøpet. I juni fikk laget tilslag på en ett år gammel Leica-
fremviser til 8 000 kroner, nypris er ca 16 000. I tillegg ble det kjøpt inn et stort lerret. Til 
sammen kom anskaffelsen på 10 510 kr. Fremviseren har vært i bruk ved flere anledninger og 
viser seg å være både stabil, driftsikker og har høy kvalitet.  
 
Prosjekter 
Digitalisering av bildearkiv har stått i stampe. To av lagets medlemmer har ført inn ca. 500 
arkivkort i database, men så har det hele stoppet opp. Laget har fått inn et tilbud på sckanning 
av bilder og cd-brenning av tekst/bilder. Prisen ligger på ca. 50 000 kr. og dette er langt i 
overkant av hva laget per i dag har muligheter til å gjennomføre.  
 
Lokalarkivet 
Arkivet har i en rekke anledninger kommet til nytte, og historielaget har hatt henvendelser fra 
både kommune, forsikringsselskaper og foreninger om fremskaffelse av viktig kildemateriale. 
Det viser at lokalarkivet både var en riktig og viktig satsning av laget. Dessverre gjenstår ennå 
finsortering og oppsetting av arkivet i arkivkatalog. Lagets Internettsider har med en liste over 
arkivskapere (de som har avlevert materiale). 
 
Historielagets lokaler på Storkontoret 
I år har vi for første gang hatt en student, Marit Sigvang,  som har kunnet nyte godt av vår 
”lesesal” og arkivhvelv. I forståelse med Arkiv i Nordland er arkivmateriale ”lånt ut” fra 



Sulitjelma Grubers bedriftsarkiv i kjelleren og oppbevart i vårt arkivvelv mens studiene har 
pågått. Dette gjør det betraktelig mer behagelig for den som skal studere arkivmaterialet i 
kjelleren. Dessuten har historielaget to datamaskiner som kan benyttes, Pcene er avlevert etter 
avslutning av to ulike prosjekt;  ”Bygdepolitisk program i Sulitjelma” og ”Sulisprosjektet” .       
 
Minnetavle kirkegården 
Arbeidet med å rekonstruere navn, fødsels og dødsdato over gravlagte på kirkegården ble en 
meget arbeidskrevende oppgave. Samtidig skulle et gammelt gravkart ”justeres” og navn på 
gravlagte knyttes til kartets graver. Wenche Spjelkavik og Kjell Lund Olsen endte opp med 
ansvaret for både navnerekonstruksjonen og selve tavleoppsettingen. Med hjelp av folk fra 
Salten Kraftsamband, Fauske Lysverk og ikke minst Bjørn Olsen i menighetsrådet, var alt 
klart til avduking søndag 25. juni. Om lag 60 personer møtte opp. Kjell Lund Olsen sto for 
overleveringen på vegne av historielaget, hans tale i den anledning er senere gjengitt i 
menighetsbladet for Fauske. Fra Velferdsfondet som sto for den økonomiske realiseringen, 
møtte Håkon Borge.  
 
Minnetavla har vært meget godt besøkt gjennom sommeren, derfor kan man allerede etter 
første ”sesong” konstatere at historielagets og velferdsfondets gave til menigheten ved kirkens 
100-års jubileum har imøtekommet et behov hos folk fra fjern og nær. 
 
Navnelisten over gravlagte er også lagt ut på historielagets Internettsider. 
 
Mamma Sulis 
På nyåret mottok historielaget en henvendelse fra Ketil Hugaas som ønsket å samarbeide med 
historielaget for å gi ut ei visebok, av og om Mary Hugaas. Medlemsmøtet 27. februar ga sin 
støtte til forslaget om at historielaget sto som utgiver, mens Ketil redigerte innholdet og sto 
for jobben med å skaffet økonomi i prosjektet. Wenche Spjelkavik sa seg villig til å stå for 
kontakt med trykkeri, korrektur m.m. Hun har også samlet inn og produsert bildene i boka. 
 
Boka oppnådde å bli fullfinansiert, og etter avtale med Ketil Hugaas ble det enighet om at 
fremtidige inntekter fra salg av boka skal settes inn på en konto som disponeres av 
historielaget. Det ble også enighet om at kontoen skal brukes som ”fond” for nye 
bokutgivelser om tema fra Sulitjelma. Det vil si at det kan gis lån til trykking av seriøse 
hefte/bokutgivelser. 
 
 
Kjell Lund Olsen  Wenche Spjelkavik  Sonja Svensson 
Leder     
 
Bjørg Lund Olsen  Per Erik Sletten 


