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Generelt 
Styret har i 2003 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 2 styremøter. 
 
Årsregnskapet for 2003 viser et overskudd på driften på kr 11.939. Laget har en sunn 
økonomi og egenkapital utgjør per 31.12.2003 kr 81.361. 
 
 
Aktiviteter 
 
Lokalarkivet 
Lokalarkivet har ikke hatt større tilvekst eller vesentlige endringer i løpet av 2003. Arkivet har 
hatt jevnlige besøk av Bjørg Evjen, som er engasjert av Fauske kommune for å skrive 
kommunens hundreårshistorie 1905-2005. 
Det viste seg at det ikke var mulig å skaffe reservenøkkel til de store ståldørene til arkivet. 
Tap av den eneste nøkkelen som finnes kunne i så fall ha blitt et stort problem. Terje Johansen 
Skaugvold har derfor håndlaget en reservenøkkel som virker helt perfekt. 
 
Fellesturer 
Det ble på siste årsmøte nedsatt en turkommite og laget gikk til anskaffelse av en stor 
turkaffekjele for koking av kaffe på bål. Komiteen arrangerte en fellestur til Hellarmo på 
forsommeren. Vi var litt uheldige med været, men de frammøtte hadde likevel en hyggelig 
ettermiddagsstund på Hellarmo med koking av kaffe og grilling av pølser. 
 
Mons Petterfestivalen 
Under Mons Petter-festivalen 2003 avviklet historielaget flere arrangementer. Samlet sett gikk 
disse med kr 5.510 i overskudd; 
 

”Bakkenfest”. For å forsøke noe nytt ble det arrangert en tilstelning på festiviteten på 
Jakobsbakken. Her var det lysbildeframvisning fra gamle dagers ”Bakken”, det var 
lykkehjul, kaffe og kaker, trekkspillmusikk og allsang. Arrangementskomitéen var svært 
spente på frammøtet, men det var over all forventning. Ca 70 betalende og flere som 
måtte snu i døra på grunn av fullt hus. Stor stemning og dundrende suksess. 
 
Foredragskveld med Bjørg Evjen og Marit Sigvang. Evjens foredrag hadde tittelen 
”Krigen i Sulis - fra NS til Landssvikoppgjøret ” og var basert på funn i forbindelse med 



forskning rundt hennes oppdrag med å skrive Fauske kommunes historie. Sigvangs 
foredrag hadde tittelen ”Verksledelsens kontroll over gruvesamfunnet” var basert på 
hennes egen hovedoppgave i historie fra 2002. Kafeen på samfunnshuset var fylt til siste 
plass. 
 
Tur på gamle tomter. Årets tur gikk til Granhei. Det ble satt opp båtskyss fra Sandnes og 
ca 30 personer var med på turen som gikk over Langvatn og inn bukta ved 
Tangenhammar’n. Her var det servering av bålkokt kaffe fra vår nye turkjele. Området 
rundt ble befart i fellesskap. Vi så tuftene etter tidligere bosetning i området, vi så 
hoppbakker, veier, broer, kaier, kvartsbrudd, skytebane og linbanetrasé. En spesiell takk 
til Ernst Evjen og Einar Lund, som var invitert med for å krydre turen med historier fra 
området. Ernst Evjen fortalte fra tiden med roing av Sagmo- og Bakkenarbeidere fra 
Stasjonen i Charlotta til Granhei og retur. Einar Lund fortalte fra hopphistorien. Turen ble 
avsluttet med båtskyss tilbake til Sandnes. Dagen ble på alle måter en suksess. 
 
Ved Sulitjelmabanens dag deltok historielaget med både utlån av utstyr (lerret og 
diasframviser) samt framvising av utvalgte lysbilder fra lagets egen fotosamling.  

 
Sulitjelmakalenderen 
Sulitjelmakalenderen som ble gitt ut i høst var den 10 i rekken. Ved overgang til annet 
trykkeri i 2002 ble kostnadene ved trykking redusert med 32%. Prisen på trykkingen har for 
2003 holdt seg på samme, lave nivået. Salget av kalenderen har gått som normalt for tidligere 
år. 
 
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 2003; 
 
 Forfatter Tittel 

Åsmund Brekke Fra små kår til kongepokal 
Harald Grundström Lapska songer. Nr 1. 
Pelle Molin Pelle Molins samlade skrifter 
Thor Bjerke Sulitjelmabanen 
Marit Sigvang Verksledelsens kontroll over gruvesamfunnet … 

  
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 en hel del også i 2003 . Historielagets database omfatter 2.821 registrerte foto. 
I tillegg kommer ca 400 fotos som ligger klar til innlegging i databasen. 
 
Gaver til laget 
I løpet av året har historielaget mottatt følgende gjenstander, foto og skriftlig materiale. Fra; 
 

Kari og Sverre Lie; Særtrykk, avisutklipp, fotografier etc. samlet av Bjarne Lie. Bjarne 
Lie var kontorsjef ved A/S Sulitjelma Gruber fra 1942 og fram til sin død i 1957. 
 
Halvor Salbakk; Halvor Salbakk har intensjoner om å overdra sin egen store og 
omfangsrike utklippsamling til Sulitjelma Historielag. Foreløpig har han overlevert 10 
store ringpermer med kopier av avisutklipp fra perioden 1983 til 1989. 



 
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 blir Sulisbibliografien løpende oppdatert, flere nye artikler er lagt inn i 
”nettbiblioteket” og lokalarkivsidene har blitt oppdatert med nye arkivkataloger. Ideen bak 
nettbiblioteket er blant annet å gjøre tekster og skrifter om Sulitjelmas historie, som bare noen 
få personer har kjennskap og tilgang til, tilgjengelig for alle og enhver. 
I denne forbindelse ønsker vi å komme med en oppfordring til de av lagets medlemmer som 
disponerer datamaskin med internettilgang. Vi ønsker hjelp til innskriving av artikler og 
småstykker for utlegging på nettbiblioteket og dette arbeidet kan skje på følgende måte; 
De som kan tenke seg å delta i dette arbeidet må først melde fra til historielaget. Dette kan 
gjøres per epost til adressen historielaget@sulitjelma.com. Når historielaget mottar en slik 
melding vil vi sende kopi av et utvalgt manuskript til deg per post. Dette manuskriptet skal du 
skrive inn på vanlig måte i et tekstbehandlingsprogram på datamaskinen og du kan bruke den 
tiden du vil. Når manuskriptet er ferdig innskrevet sender du datafilen tilbake til oss på epost. 
Vi vil da straks bearbeide (kode) teksten og legge den ut på internett. Eksempel på 
manuskripter kan være jubileumsberetninger for forskjellige lag og foreninger. 
På denne måten kan mengden av informasjon om Sulitjelmas historie på internett øke. 
Utlegging på internett er svært billig i forhold til trykking/kopiering på papir og svært 
effektivt siden vi når vidt ut, faktisk over hele verden. 
 
 
 
Kjell Lund Olsen  Wenche Spjelkavik  Sonja Svensson 
Leder     
 
 
 
Bjørg Lund Olsen  Anne Lise Olsen 


