Årsberetning for

Sulitjelma Historielag
for året 2001
Generelt
Styret har i 2001 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.
Laget har ved utgangen av året 60 betalende medlemmer. (En økning med 3 fra 2000).
Årsregnskapet for 2001 viser et underskudd på kr 148,-.
Aktiviteter
Historielaget har tidligere år søkt om støtte til å gjennomføre tre prosjekter; ”ordning av
lokalarkivtet”, ”digitalisereing av fotosamlngen” samt utarbeidelse av et ”ansattregister for
Sulitjelma gruber fra 1887-1930”. Prosjektene har fra tidligere år blitt tildelt midler og i 2001
ble prosjekt fotosamling tildelt ytterligere 20 000,- fra Sulitjelmabanens fond. I løpet av året
er derfor arbeidet med lokalarkivet og fotosamlingen startet opp.
Under Mons Petter-festivalen 2001, deltok historielaget ved to arrangementer;
1) Kjell Lund Olsen arrangerte ”tur på gamle tomter” på det gamle industriområdet i
Fagerli. Turen startet inne på gruvemuseet med en liten innføring i kobbersmelting,
samt lysbilder fra området den gang det var full drift her. 44 personer deltok.
2) Samarbeid med LO i Sulitjelma om tre historiekvelder med i alt fire foredrag. To av
de historielagets medlemmer bidro med hver sitt foredrag. Dette var;
- Knut Støre med foredraget ”Frostfile’”.
- Wenche Spjelkavik med foredraget ”Alle som ikke arbeider skal svelte!
Historien om Sulitjelma Aktiebolags første tiår.”
I tillegg holdt John Strøm foredraget ”Medbyafæren 1918” og Dag Skogheim
”Sulitjelma midt i verden”. Det deltok i alt ca 130 personer på de tre
foredragskveldene. Historielaget sto for bevertningen på disse arrangementene, noe
som innbrakte ca kr 1.500,I anledning grunnskolens uke viste historielaget, ved lederen, lysbilder for elever ved
ungdomstrinnet ved Sulitjelma skole.
Sulitjelmakalenderen
Tradisjonen tro ble Sulitjelmakalenderen gitt ut i år også, den 8 i rekken. Etter at kalenderen
var levert fra trykkeriet viste det seg at trykkekostnadene var øket med kr 5 000,- (godt over

20%) i forhold til tidligere år. Dette til tross for at opplaget var redusert med 100 kalendere,
og at laget selv foresto innskanning av fotoene. Om ikke trykkekostnadene reduseres må laget
vurdere en økning i utsalgsprisen for å dekke opp for dette. Salget av kalenderen har gått som
normalt for tidligere år.
Historielaget på Internett
Ved forrige årsmelding ble adressen til lagets internettsider feilaktig gjengitt. Riktig adresse
skal være; http://home.no.net/sulis/Histlag
Sidene har blitt revidert, både utseendemessig og innholdsmessig; Sulisbibliografien er blitt
oppdatert. Flere artikler er lagt inn i ”nettbiblioteket”. Det er laget en egen side for salg av
publikasjoner. Lokalarkivsidene har blitt oppdatert med mange nye arkivkataloger samt
oversikt over arkivalia fra Sulitjelma ved andre arkivinstitusjoner.
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 innkjøpte i 2001;
Forfatter

Tittel

Hans Melien
Sissel S. Bjugn
Christian Ihlen
Christian Ihlen
Hans Trondsen
Dag Skogheim
Andreas Spjelkavik
Nordland Fylkeskommune
Kåre Enge
Aksel Johnsen

Bergmann og Rallar
Spenn beltet kring livet, hald lampa tend
Svartfinnsagn
Forbandelsen
Arbeidsfolkets saga
Sulis
Furuhaugen gruve
Ferdaveger. Vandringer i Nordland
Det Sulitjelma som var
Gamle Sulitjemabilder

Bøkene kan lånes av lagets medlemmer ved henvendelse til leder/nestleder.
Fotosamling
Samlingen økte med flere hundre fotografier i løpet av 2001. Størstedelen av fotosamlingen er
nå lagt inn i en database og digitalisering (skanning) av selve fotografiene er under
utarbeidelse. Laget har i 2001 fått et tilskudd fra Sulitjelmabanens fond på kr 20.000,-,
øremerket dette arbeidet.
Lokalarkivet
Ca 25 arkivskapere har fått sitt arkivmateriale finsortert og satt opp i arkivkatalog. Fortsatt
gjenstår finsortering av en hel del arkivskapere. En oversikt over samtlige arkivskapere finnes
på lagets internettsider og alle arkivskapere som har fått utarbeidet arkivkatalog har også fått
denne lagt ut på nettstedet.

Kjell Lund Olsen
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