Årsberetning for

Sulitjelma Historielag
for året 2004

Generelt
Styret har i 2004 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 2 styremøter, 1 medlemsmøte og 1 årsmøte.
Årsregnskapet for 2004 viser et overskudd på driften på kr 24.636. Laget har en sunn
økonomi og egenkapital utgjør per 31.12.2004 kr 106.064, noe som gir stort handlingsrom.
Pris til historielaget
Nordlandsmuseets kulturpris for 2004 ble tildelt Sulitjelma Historielag. Prisoverrekkelsen ble
foretatt under åpningen av årets Mons Petter-festival. Prisen ble overrakt av museets
styreformann, og består av et diplom og en minikopi av ei båtrye.

Aktiviteter
Fellesturer
I 2004 arrangerte historielaget følgende turer;
1. juni ble det arrangert fellestur til Geithola. 36 personer møtte opp til en hyggelig
ettermiddagstur. Vi så på minnene etter bosetningen og avsluttet turen med bålbrenning og
kaffekoking.
19. september gikk turen til Beritgammen. 6 deltakere møtte opp på Engelsenhøgda i Såki. På
turen til gammen passerte vi tuftene etter verkets Såkibarakke og Såkigruva. Ved gammen var
det kaffekoking og pølsegrilling.
10. oktober møtte 5 deltakere opp til tur til Furuhaugen. Turen gikk i klart høstvær og vi så på
minnene etter bosetningen
Mons Petterfestivalen
Under Mons Petter-festivalen 2004 avviklet historielaget to arrangementer.
26/6. ”Bakkenfest”. På grunn av den gode oppslutningen om ”Bakkenfesten” 2003 ble
arrangementet gjentatt også i 2004. Den gamle festiviteten på Jakobsbakken var under
restaurering og kunne ikke benyttes. I stedet ble festen avviklet på Skihytta. 60 betalende så
lysbilder og film fra gamle dagers ”Bakken”. Det var loddsalg, salg av kaffe og kaker,
trekkspillmusikk og allsang. Skihytta fungerte utmerket til et slikt arrangement.
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3/7. Tur på gamle tomter til Elvarheim (Daja). 36 personer var med på turen som startet ved
skytebanen. Først gikk vi til tuftene av den gamle verkesbrakka i ”Elvarheim”. Videre så vi på
demnings- og kanalarbeidene i Balmielva før vi til slutt gikk til nedre torvmyr. Her var det
maskinelt torvuttak i perioden 1917-1920 og rester etter maskiner og utstyr ligger fortsatt
igjen i området. Vi fulgte også en nyoppdaget vei frem til restene av et linbaneannlegg. Her
fremme hadde vi god utsikt ned mot Fagerli, og deltakerne fikk servert bålkokt kaffe.
Sulitjelmakalenderen
Sulitjelmakalenderen som ble gitt ut i høst var nr 11 i rekken. Salget av kalenderen har gått
som normalt for tidligere år. En noe større inntekt for 2004 kommer av at flere bokhandler har
gått over til å kjøpe kalenderne fra oss i stedet for å selge i kommisjon. Dette fører til at vi får
oppgjør raskere og inntekter som vanligvis ville ha kommet i 2005 er regnskapsført i 2004.
Lokalarkivet
Lokalarkivet har i løpet av året mottatt følgende materiale;
Fra Ivar Kristiansens datter, Thelma Måseidvåg, har vi mottatt en stor del av Ivar Kristiansens
privatarkiv. Fra tidligere oppbevarer vi en betydelig del av Kristiansens arkiv og dette har nå
blitt komplettert.
Privatarkivet etter Mary Hugaas. Dette er en note- og tekstsamling og omfatter blant annet en
stor del av Marys egen produksjon.
Deler av ovennevnte arkivmateriale er grovsortert av arkivgruppa, men ikke ordnet.
Både Sulitjelma snøscooterklubb og Sulitjelma borettslag har valgt å deponere sitt materiale i
lokalarkivet.
Arkivet har også dette år hatt jevnlige besøk av Bjørg Evjen, som er engasjert av Fauske
kommune for å skrive kommunens hundreårshistorie 1905-2005.
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 2004;
Forfatter

Tittel

Marit Lund Bødtker
Marit Lund Bødtker
Marit Lund Bødtker
Diverse
Diverse
B. Jakobsen og I. Strand
Per Ø. Østensen (red.)
Ragnar Ulstein
Ola Sæther
Hanna Lund (red.)

Kristian og kniven
Kristian til værs
Kristian i gruva
Fauskeboka 2004
”Stein, nr 3/2004” magasin for populærgeologi
Kraft og politikk - i lys av Salten Kraftsamband
Rapport fra et seminar i Fauske. Skrift nr 29
Svensketrafikken, bind III
XU Etteretning i Salten under okkupasjonen
Rallarviser

Magasinet ”Stein”, som omtaler mineraler fra Sulitjelma, er anskaffet i flere eksemplarer for
salg, pris er kr 35,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.
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Fotosamling
Samlingen økte en hel del også i 2004 men blant annet et datahavari innebar forsinkelser i
registreringen. Historielagets database omfatter ved utgangen av året 2.965 registrerte foto. I
tillegg kommer flere hundre fotos som ligger klar til innlegging i databasen.
En del fotografier fra historielagets samling ble benyttet i jubileumsboka for Fauske
kommune ”Fra kobbereventyr til marmorby”. Et bilde fra lagets samling er benyttet i boka
”Historien om Nord-Norge” utgitt i Tromsø.
Den 17/2 var lederen var på Sulitjelma skole og viste lysbilder som omhandlet transport til og
fra Sulitjelma i gammel tid.
Gaver til laget
I løpet av året har historielaget mottatt følgende gjenstander, foto og skriftlig materiale. Fra;
Thelma Måseidvåg; Store deler av Ivar Kristiansens private arkiv.
Jon Hansen / Almar Pedersen; Fargefilm fra hopprenn på Jakobsbakken på 1950-tallet.
Knut Støre; Diverse bøker.
Nils Norum; Et hørneskap og to pyntesokler i kobber, gjenstandene er gitt for utlodding
til inntekt for laget.
Historielaget på Internett http://home.no.net/sulis/Histlag
Nettbiblioteket blir stadig utvidet med nye artikler. Følgende artikler er lagt ut i 2004;
Andreas Spjelkavik;
Wenche Spjelkavik
Kjell L. Olsen;
Kjell L. Olsen;
Eivind Sandnæs;
Robert Herzenberg;
Anna Gruvearbeiderforening
Oldin Heldal
Ukjent;

Historie om Fagerli og tanker om Reinhagen
Husdyrhold i Sulitjelma, 1890 - 1950
Kobbersmelting i Sulitjelma. Utvikling av ny teknologi (2004)
Elvarheim og torvmyrene i Daja. (2004)
Skiklubben Malm, Sulitjelma 45 år (1939)
Praktikantplass i Sulitjelma 1907
Medlemsprotokoll 1913-1920
Sulitjelma arbeiderpartis førtiårsberetning (1948)
En ny vise om Sulitjelma (1898)

Kjell Lund Olsen
Leder

Wenche Spjelkavik

Bjørg Lund Olsen

Anne Lise Olsen

Sonja Svensson
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