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Årsberetning for 2016 
 

Tillitsvalgte 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Leder:    Kjell Bakken  
Nestleder:   Kjell Sture Hugaas  
Kasserer:   Rolf Eriksen  
Styremedlem:   Solveig Wilhelmsen 
Styremedlem:   Jens-Morten Kristiansen 
Varamedlem:   Randi Kristensen 
 
Revisor:   Roy Hansen 
Vara til revisor:  John Magnus Pedersen  
 
Valgkomité:   John M. Jensen 
 
 

Aktiviteter 
Aktiviteten i laget kan deles inn i: 
  

1. Møter om slektsgransking og lokalhistorie 
2. Kursing og bistand til medlemmer i slektsgransking  
3. Forlagsvirksomhet (Fauskeboka, Jakobsbakken Gruve, Fauske under 2. verdenskrig, 

Litteraturseminar) 
4. Digital presentasjon (Hjemmesiden, Facebooksiden) 
5. Turer for medlemmene (Busstur, Båttur, Turmarsj 

 
 

1. Møter og arrangementer 
 
Det er avholdt seks styremøter, og 12 åpne medlemsmøter/turer, inklusive årsmøtet. Det har i 
gjennomsnitt vært 53 personer til stede på medlemsmøtene, som vist i tabellen under. Møtene har 
vært holdt i Auditoriet på Fauske videregående skole. 
 

Tidspunkt Antall Tema 

26. januar 39 Årsmøte. 

23. februar 29 Havnemiljøene i Fauske. Kjell Bakken viste 65 bilder fra havnene. 
Mange historier ble fortalt av tilhørerne. 

29. mars 35 Brigt Kristensen fortale om arbeiderorganiseringen på Fauske, ti år før 
Sulitjelma.  

26. april 102 Asbjørn og Marin Lind fortalte om høvdingegården på Erikstad og 
viste funn som Martin har gjort med metallsøkeren. 

25. mai 31 Medlemstur til Båtsvik til Anne Ingebrigtsen og Svein Roger Bådsvik. 
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Fortellinger om Båtsvik og befaring i gammelhuset. 

27. mai 20 Tur til Sjønstå og Sulitjelma med deltakerne på litteraturseminaret. 

25. juni 9 Båt-tur Skjerstadfjorden. 

2. juli 49 Busstur til Hamarøy. 

11. september  Turmarsj fra Røsvik til Fridal i Valnesfjord. 26 påmeldte, men avlyst. 

26. september 103 Cato Pedersen, Marry Moen, Steffen Ruud, Helena Nordahl fortalte 
om sin barndom like etter krigen i Fauske sentrum 

19. oktober 45 Lansering av Fauskeboka 2016. Forfatterne som var tilstede fortalte 
om arbeidet med sine artikler. 

1. november 45 Arild Bjørnbakk fortalte om etterretningstjenestens betydning for 
Fauske sentrum, basert på foredrag han holdt i Kirkene litt tidligere på 
året. 

29. november 31 Fauske under 2. verdenskrig. Petter Dahlberg og Cato Pedersen i 
panelet. Kjell Bakken viste bilder fra krigen. Mange fortellinger og 
kommentarer til bildene. 

 

 
2. Kurs 

Det har vært avholdt kurs i slektsgransking og om slektsprogrammet Brothers Keeper. I uke 7 
var det 10 deltakere og følgende instruktører: John M. Jensen, Johan Karbøl, Roy Hansen, Terje 
Roghell, Bodil og Kjell Bakken. 7., 9. og 23. november var det 9 deltakere. Instruktører Jensen, 
Karbøl, Hansen og Bakken/Bakken. 
 

3. Forlagsvirksomhet 
 
Fauskeboka 
Redaksjon har i 2016 bestått av Kjell Sture Hugaas og Kjell Bakken. Boka er på 208 sider og 234 
bilder. Den er trykket opp i 1300 eksemplarer. Pris 275 kroner. 
Boka selges hos bokhandlerkjeden ARK, Leselysthuset, Rognan (også internettbokhandel), 
Kommunens servicetorg, Biblioteket. Sissel og Chris Garstad tok også på seg å selge boka i 
Rema-butikken. Prix Valnesfjord tok også boka. For øvrig har det vært stand på Handelsparken 
og på Coop i Sulitjelma. Redaksjonen har mottatt gode tilbakemeldinger på innholdet i boka.  
Vi er med i et interkommunalt samarbeid om utgivelsen av historiske årbøker. Det er 
årbokredaksjonene fra Rødøy i sør til Steigen i nord som samarbeider. Ledelsen går på rundgang 
mellom medlemmene, og vi har hatt dette ansvaret i to år. Vi innhentet i januar 2016 anbud på 
ombrekking og trykking av bøkene for de to neste årene. Prinfo Rønnes vant 
anbudskonkurransen, men tre av redaksjonene valgte likevel Forretningstrykk i Bodø, som var 
den dyreste. 
 

Jakobsbakken Gruve 
Laget har utgitt et hefte om Jakobsbakken Gruve som Odd Rørvik og Nils Norum har skrevet. 
Det er Odd Rørvik som har ordnet med layout/ombrekking og trykking, mens laget har stått som 
utgiver og har betalt trykkekostnadene. Heftet er på 51 sider og forteller om arbeidsoppgavene til 
de ansatte. Prisen er 100 kroner. 
 

Fauske under 2. verdenskrig 
Vi har startet arbeide med en bok med denne arbeidstittelen. Det var Petter Dahlberg som tok 
initiativet, og overlot hele sitt materiale til laget. Han har også fortalt fra sine opplevelser under 
krigen. Det er forøvrig samlet materiale og intervjuet en rekke tidsvitner fra krigens dager. Mye 
som ikke har vært skrevet ned tidligere er blitt registrert. Vi antar at boka kan bli utgitt i første 
halvdel av 2018. 
 



Litteraturseminar 27. – 28. mai 
Redaksjonen i Fauskeboka arrangerte litteraturseminar for årbokredaksjonene i Salten og Nord-
Helgeland. Det var møte på Sjønstå med film og møsbrømlefse etc. på Folkets hus og omvisning 
på Sjønstå gård. Tur til Sulitjelma med visning av «grafitti-kunsten» på Sandnes. Faglig foredrag 
om: Hvordan bli bedre skribenter og redaktører, med spesielt fokus på det å lage overskrifter og 
ingresser. Det var 17 deltakere på seminaret fordelt på Meløyboka, Beiarboka, Saltstraumboka, 
Sørfoldboka, Steigenboka og Fauskeboka. Noen flere fra laget deltok som vertskap under den 
sosiale delen. 
 

Boksalg – kurven viser utviklingen av boksalget 
 

 
 
 
 

4. Digital presentasjon 
 
Hjemmesiden på Internett 
Siden blir oppdatert og holdt ved like, men det kunne vært gjort mye mer. Styret håper imidlertid 
på sikt å få fylt siden med mer lokalhistorie og slektsgranskerstoff til glede for fauskefolk rundt 
om i verden.  
Adressen til hjemmesiden er «www.fauskeslektshistorielag.no».   

 
Facebooksiden «Fauskeslektshistorielag» 
Antall medlemmer eller følgere på siden er økt fra 521 ved forrige årsskifte til 582 ved dette 
årsskiftet. Konkurransen med siden «Fauske før» er stor, etter som denne siden har samme 
formål som vår side. 

 
 

5. Turer for medlemmene 
 
Busstur langs den arktiske jernbanen til Hamarøy 
Cato Pedersen var guide og fortalte historier om den arktiske banen som var under bygging under 
krigen. 49 deltakere. Lunch ved lokomotivstallen i Femtevasslia. 
 



Båttur med Solbris, Salten Kystlag 
Det ble arrangert båttur 25. juni med orienteringer om båtruter og fergetrafikk i Skjerstadfjorden 
før fast veiforbindelse ble etablert. 9 deltakere. 
 

Turmarsj Røsvik - Fridal i Valnesfjord 
Den planlagte turen måtte avlyses i siste liten på grunn av dårlig vær.  
 

Leting etter Kavlbru ved Åseng 
Asbjørn Lind organiserte leting etter Kavlbrua i myra ved Åseng. Han hadde fått laget tilpassede 
søkestenger av glattstål med håndtak og vi gikk manngard etter oppsatte ruter. Det ble ikke 
funnet noe, men prosjektet er ikke oppgitt enda. Det er kjøpt inn flyfoto over området. 
 

Undersøkelser av steinkonstruksjon i sjøen utenfor Erikstad/Lund 
Asbjørn Lind har organisert undersøkelser av en spesiell steinkonstruksjon i sjøen her på Anne 
Margrethe Hvessers eiendom. Arbeidet gjøres i samråd med fylkesarkeologene, og ikke minst 
marinarkeolog Stephan Wickler ved universitetet i Tromsø. Dykkerne Lisa Ulriksen og Arvid 
Pettersen har vært behjelpelig. Det er kjøpt inn flyfoto over området. Undersøkelsene fortsetter. 
 

----------o---------- 
 
Tilskudd 
Laget har gitt tilskudd på 25.000 kroner til Folkets hus på Sjønstå til innkjøp av nye stoler.  
 

Lokale på Teletunet 
Vi har fått disponere et lokale på Teletunet som lager og møterom. Det er ikke stort, men det 
løste et økende problem med at vi hadde boklager og arkiv lagret privat. 
 

Kulturprisen 
Fauske kommune tildelte Fauske Slektshistorielag kulturprisen for 2016. Det skjedde den 14. 
august under Fauskedagene. Sammen med diplomet fulgte et beløp på 15.000 kroner. 
 

Antall medlemmer 
Laget har 161 medlemmer pr. 31.12.2016. Kurven viser utviklingen av medlemstallet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Økonomi 
Etter styrets mening er den økonomiske utviklingen god. Alt arbeid i foreningen utføres på 
dugnad, og vi betaler stort sett ikke leie for møtelokalene.  
 
Overskuddet fra forlagsvirksomheten for historiemagasinet «Fauske før» i 2011 og 2012, samt 
Fauskeboka for 2013, 2014, 2015, 2016, har gitt økonomien i laget et stort løft.  
 
Overskuddet i 2016 er på 27.436 kroner. Pr 31.12.2016 er egenkapitalen på 447.390 kroner og 
bankinnskudd på ca. 393.000 kroner. Vi viser forøvrig til detaljregnskapet. Pengene står på DNB- 
høyrentekonto.  
 
Vi har for øvrig investert i et nytt regnskapssystem, Alphareg. Tidligere er det brukt Excel ark 
utviklet av kassereren. 
 
Diagrammet viser utviklingen av egenkapitalen. 
 
 

 
 

 
 

                                      Fauske 31.12.16/10.1.2017 
 

 
 


