
 

SULITELMA AKTIEBOLAGS GRUBER. 

14. mai 1919 

Herr Overdirektør Holm Holmsen 

Kristiania. 

Indlagt tillater vi os at oversende fortegnelse over samtlige mere og mindre 

arbeidsdyktige folk ved værket, likesom der i fortegnelsen er medtat enker, der bor i værkets hus 

samt end del av de ældste formænd. 

Som det vil sees, er der flere av arbeiderne, der trods sin høie alder gjør fuld nytte 

for sig, som f.eks. Hans Grimstad, der er en meget dyktig murer og derfor erholder høyieste 

betaling som sådan. Andre derimot er mindre arbeidsdyktige og har i flere tilfælde for høie 

dagpenger i forhold til den nytte de kan gjøre, således f.eks. Bengt Vermelin, Jakobsbakken, der 

passer 2 hester, hvilket likesaa godt kan utførea av kjøreren; Ulrik Hedström er også for gammel 

og dårlig til at han kan gjøre større nytte, men har han jo været ved værket i en aarrække. Det 

samme er tilfældet med Nils Søder, der har en tjenestetid av 32 aar. Han benyttes nu bare til 

forskjellige renholdsarbeider o.lign. ved Ny-Sulitelma. Videre er der andel arbeidere, der vistnok 

er gamle, men som passer i den stilling da har og har gjor fuld nytte for sig, f.es. som 

pumpepassere etc. Dette er tilfældet med P. Zakariassen, Kristian Olsen, Joakim Kodvaag, Hans 

Ingebriktsen, Iver Løvlie og Julius Hustoft. Enkelte er skadet ved væsket og derfor ikke helt 

arbaidsføre, således Tomas Johansen, der blev overkjørt av jernbanen. 

Av kvinder er der 3 skeidersker, der ikke gjør fuld nytte for sig, nemlig Lise 

Pettersen, Lise Engelsen og Marie Pedersen, og er disse nu kommet op i en så høi alder, at de bør 

slutte ved skeidningen før høsten. Det er imidlertid ikke så greit for gamle og enslige kvinder der 

ikke har familie eller barn at ty hen til. 

Ved Furuhaugen er der, som det vil sees, 3 enker, som jo bør bort inden høsten, 

idet vi jo ikke kan holde hus og brændsel for Dem til vinteren; om de får bo her noen 

sommermåneder, har jo mindre at si, idet der jo da ikke medgår stort brændsel likesom husene 

for tiden er litet optat på grund av idskrænkningerne i driften. Enken Carlsen på Jakobsbakken 

bør vistnok faa bo på stedet, idet hun har en voksen søn, der arbeider ved værket og som bor hos 

hende. 

Man bør litt efter litt se at skille sig av med størsteparten av disse ældre folk, om 



det end kan være haardt, for manges vedkommende, der har arbeidet ved verket i en række av 

aar. 

A. M. Iisakson, Sandnæs, bor få bli her så lenge han lever, idet han har været her 

siden værkets begyndelse, ca. 29 aar, og var han i mange aar formand, først ved jernbanen, 

senere ved Fossen og Hellarmo; han kan jo nu gjøre litt nytte for sig ved vedkløvning på 

Sandnæs. 

Vi har allerede nu meddelt fattigformanden paa stedet, at kommunen inden 

August måneds utgang maa sørge for at skaffe følgende hus i bygden, da de ikke længere kan 

forbli boende her:- Enkerne Lund, Røberg og Bjørnaa, Furuhaugen, skeiderskerne Lise Pettersen, 

Lise Engelsen og Marie Pedersen, arbeiderne Bengt Vermelin og Tomas Johansen. 

Av forrnændene er det bare Kulbotten, Finneid, og K. G. Karlson, Fagerli, der 

ikke kan giøre nytte for sig, samt delvis stiger Ure. De øvrige på listen opførte formænd er endnu 

ganske rørlige, men er jo deres alder saa høi, at de forsåvidt ikke bør fortsætte længere. 

 
Med stor ste høiaktelse, 

 


