
Årsberetning for 

Sulitjelma Historielag 

for året 2002 
 
Generelt 
Styret har i 2002 bestått av følgende: 

Leder:    Kjell Lund Olsen 
Nestleder/sekretær: Wenche Spjelkavik 
Kasserer:  Anne Lise Olsen 
Styremedlem:  Sonja Svensson 
        ”   Bjørg Lund Olsen 

 
Det har i året vært avholdt 1 årsmøte og 3 medlemsmøter og 2 styremøter. 
 
Laget har ved utgangen av året 73 betalende medlemmer. (En økning med 13 fra 2001). 
 
Årsregnskapet for 2002 viser et underskudd på driften på kr 24.230. Årsaken til dette er at det  
i 2002 har blitt gjennomført et kostnadskrevende fotoprosjekt. Deler av den økonomiske 
støtten til dette har blitt utbetalt og inntektsført tidligere år. Laget har en sunn økonomi og har 
per 31.12.2002 en egenkapital på kr 70.000.   
 
Aktiviteter 
Historielaget har i løpet av flere år søkt om støtte til å gjennomføre 3 prosjekter; ”Ordning av 
lokalarkivet”, ”Digitalisering av fotosamlingen” samt utarbeidelse av et ”Register over ansatte 
ved Sulitjelma Gruber, 1887-1930”. Prosjektene har vært prioritert i ovenstående rekkefølge, 
ut fra at hele prosjektet ikke har vært fullfinansiert. I 2001 ble det søkt spesielt om tilskudd for 
digitalisering av fotosamlingen og fikk i den anledning kr 20.000 fra Sulitjelmabanens fond. 
Status for prosjektet er at 2/3 deler av fotosamlingen er ferdig digitalisert, mens bildetekstene 
er ferdig. Det som gjenstår er grundig gjennomgang av alle bildetekstene, med de tilføyelser 
og rettelser som er nødvendige. Dette er et meget tidkrevende arbeid, i tillegg til at tilveksten 
av nye fotografi må tas med. Det må også vurderes å kjøpe inn ny skanner til laget, det er 
brukt privat utstyr til nå.   
 
Lokalarkivet 
En hel del av arkivmaterialet etter fagforeningene i Sulitjelma har vært oppbevart ved 
Arbeiderbevegelsens arkiv i Oslo og ved Arkiv i Nordland i Bodø. LO i Sulitjelma tok i april 
kontakt med de to institusjonene og ba om å få materialet tilbake til Sulitjelma, slik at arkivet 
etter ”Samorg” kunne bli så komplett som mulig. Dette gikk i orden og i løpet av høsten var 
alt materiale tilbake i Sulitjelma og lokalarkivet. Tilbakeføringen tetter store ”hull” i arkivene 
og særlig spennende er det at mange møte- og medlemsprotokoller fra 1907 er kommet 
”heim”. Arkivgruppa har hatt mye arbeid med å få det nye materialet på plass, samtidig som 
arkivkatalogene må revideres. Etter hvert som dette er ferdig blir arkivkatalogene på Internett 
oppdatert. 
 
Under Mons Petter-festivalen 2002, deltok historielaget ved følgende arrangementer; 

Kjell Lund Olsen arrangerte ”tur på gamle tomter” i Furulund, med om lag 40 
deltakere. Arrangementet ble åpnet med lysbildevisning inne på storkontoret. Deretter 
gikk turen fra Storkontoret via Messa og Stasjonsmesterboligen til 



Dampkjøkkentomta. Derfra via legeboligen og firogseksti til butikkbygget. Historier 
fra små og store hendelser i området ”krydret” vandringen. Kvelden ble avsluttet med 
tur på ”verkstedhaugen”, der Thorvald ”Bosti” Hugaas var inspirert kjentmann. På 
turen deltok flere ”utflyttede” Sulisværinger, av de som kom langveisfra kan nevnes 
Gunvor og Bjørn Lillejord. Minner og muntre historier fra alle deltakerne var med og 
gjorde denne kvelden spesielt vellykket.   
 
Ved flere andre arrangement i løpet av MP-festivalen bisto historielaget  med både 
utstyr, bilder og innleder. Det gjaldt blant annet ved lysbildevisning fra 
Sulitjelmabanens siste driftsmåneder, foredrag om Kraftverkshistorien i Salten, og 
lysbilder ved fjellfesten på Hanken.  
 

 
Sulitjelmakalenderen 
Sulitjelmakalenderen som ble gitt ut i høst var den 9 i rekken. Ved overgang til annet trykkeri 
ble kostnadene ved trykking redusert med  8.500 kr ( 32%). Salget av kalenderen har gått som 
normalt for tidligere år. 
 
Historielaget på Internett 
http://home.no.net/sulis/Histlag 
Siden historielaget har 70 prosent av sine medlemmer bosatt utenfor Sulitjelma, er Internett en 
flott måte å kunne nå mange av medlemmene på. Det er derfor lagt ned mye arbeid i 
nettsidene, blant annet er Sulisbibliografien blitt løpende oppdatert, flere nye artikler er lagt 
inn i ”nettbiblioteket” og lokalarkivsidene har blitt oppdatert med mange nye arkivkataloger. 
 
Lokalbibliotek 
Laget har vedtatt å gå til innkjøp av eldre og nyere litteratur om/fra Sulitjelma til et 
lokalbibliotek i tilknytning til lagets lokaler på Storkontoret. 
Følgende bøker/hefter er anskaffet i 2002; 
 
 Forfatter Tittel 

Brenne med flere Erindringer av tre politimenn gjennom 50 år 
Diverse forfattere Fauskeboka 1996, -97, -98, -99, 2000, 2001, 2002 
Johan Berg Mikalson  Hans Berntsen, agitatorveteranen 
Frøydis Einset m.fl. Krigsminner 
Eyvind Viken Pioner og agitator 
Edvart Bull Renhårig slusk 
Rudolf Berg Sulitelma aktiebolag 1891-1916 
Ranka Knudsen Uroa fra Afrika 
Mauritz Eriksson Flyktninger i fjellet (Gave fra K. Støre) 
Ragnar Arntzen En gruveby 
Håkon Evjenth På langferd i grenseland (Gave fra K. Støre) 
Bodø og omegn turistforening  Jubileumsbøker og årbøker (Gave fra K. Støre) 

  
Bøkene kan lånes av lagets medlemmer ved henvendelse til leder/nestleder. Vi viser også til 
Sulitjelmabibliografien på historielagets sider på internett. http://home.no.net/sulis/Histlag/  
Her får man også en oversikt over hva som finnes i historielagets egen boksamling. 
 
Fotosamling 
Samlingen økte også i 2002 . Fotosamlingen er nå lagt inn i en database og digitalisering 
(skanning) av selve fotografiene pågår.  



 
Gaver til laget 
I løpet av året har historielaget mottatt følgende gjenstander, foto og skriftlig materiale. Fra; 
 

Knut Støre, Bodø; En rekke bøker samt eiendeler etter postekspeditør Ivar H. 
Magnusen, som var ansatt ved postkontoret i Sulitjelma rundt 1914. Av eiendeler 
nevnes postverkets uniformslue, snippeske med snipper, spaserstokk, portrettegning av 
Magnusen, husholdningsregnskap (bilag) fra hans tid i Sulitjelma. (Ivar Magnusen var 
Knut Støres onkel) 
 
Aagot Engebretsen, Sande; Fotoalbum med bilder fra en reise til Sulitjelma og 
opphold her i 1936. Dette året gikk Sulitjelma Gruber over fra svenske til norske eiere. 
Bildene viser det svenske styret og representanter for eierne, samt norske interessenter 
og bergverksekspertise som reiser til Sulitjelma for å møtes her og forhandle om 
overdragelsen. (Aagot Engebretsen er datter av ingeniør og senere overdirektør ved 
Sulitjelma Gruber, Kjell Lund)  
 
Lars Andersen, Bodø; Amanda Edvardsens jordmorkoffert med tilhørende innhold.  
Amanda Edvardsen var jordmor i Sulitjelma i årene 1926-1961. Det fulgte også med 
flere notisbøker med fortløpende oversikt over alle fødslene Amanda Edvardsen har 
vært med på i Sulitjelma. (Amanda Edvardsen var Lars Andersens bestemor) 
 

 
 
 
Kjell Lund Olsen  Wenche Spjelkavik  Sonja Svensson 
Leder     
 
 
 
Bjørg Lund Olsen  Anne Lise Olsen 


