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FELLESTUR SAGMO – FURUHAUGEN
Tirsdag 27. august møttes 10 spente
turgåere i Avelon for å fordele seg i
biler som skulle frakte turfølget til
Sagmo. Undertegnede gjorde denne
turen i fjor høst, og syntes det var en
tur som flere kunne få oppleve. Det å
få se bygda Sulitjelma fra sørsiden av
Langvannet var en spennende og vakker opplevelse. Ettersom turen foregikk på en tirsdag, var det dessverre
denne gang ikke egnet for folk som
var i arbeid.
Etter å ha kjørt gjennom bebyggelsen i «Sulis», opp bakkene til Jakobsbakken og vestover mot Sagmo, var
følget klare til å starte turen mot

vakre Furuhaugen. Turfølget fulgte
veien opp mot øvre Sagmo hvor en i
følget, Arild Arntsen» fant tuftene av
huset der han vokste opp som gutt –
spennende. Mange historier ble fortalt om tiden der oppe før følget beveget seg noe opp i høyden for å finne
en brukbar trasè vestover.
Under turen ble det tid til plukking av bær og flere kafferaster med
nydelig utsikt over Langvannet. Etter
noen timers gåing i fint terreng like
ved skoggrensen, peilet vi ut stollen på Kochhammaren. Spennende
å komme dit og få historien rundet
dette funnet, for i følget var det flere

som kunne mye om Furuhaugen gruveområde. En rundtur i gruvefeltet,
med vandring på gamle hustufter og
gruveinnganger var jo også en selvfølge. Siste kafferast ble tatt på berget der sannsynligvis Mads Andreas
Pedersen fra Solvik (Solvik Mads)
hugget inn sine initialer med årstallet
1877.
Så bar det nedover mot gapahuken, (Halvorhuken), ovenfor Avelon,
der vi selvsagt skrev noen ord i turboken. Turen ble avsluttet ved bilene i
Avelon etter ca. 6 timer.
Harald Pedersen

NY- SULITJELMA FJELLSTUE 67-75
Bebyggelsen på Ny – Sulitjelma like før nedriving av husene. Huset som turistforeningen fikk overta, er den som ligger bakerst (med 3
piper på taket). Foto Ivar Thorstensen.
Da verket la ned gruvestedet Ny- Sulitjelma og ble fraflyttet,
kunne private og foreninger få overta hus det for nedriving og
flytting. Også Sulitjelma Turistforening ønsket å sikre seg et
bygg, og sendte inn en søknad høsten 1967.
Hensikten var å sikre husly for sommerturister og de som
ønsket å leid i påsken. Foreningen ville ikke rive og flytte
brakka, men ha den stående på stedet. I slutten av 1967 kunne formannen opplyse at foreningen hadde blitt lovet et av
husene for innkvartering av turister. Kjøpet var riktignok ikke
helt i orden siden skriftlig svar fra grubene ikke var mottatt.
Også årsmøtet støttet helt opp om huskjøp på Hanken.
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Foto: Harald Pedersen.

Anskaffelse av Gammelbrakka, brakke 1.
Så kom et uventet svar fra Grubene. Turistforeningen skulle få
overta Brakke 1, lokalt kalt Gammelbrakka, på en betingelse;
Lomihytta måtte flyttes! Grunnen var, at statens institutt for
folkehelse mente hytta forurenset drikkevannet.

https://sulitjelma.dnt.no

Verket ville nå først og fremst få løst dette forurensingsproblemet og skulle imøtekomme kravet fra Instituttet for folkehelse. Som vederlag skulle turistforeningen få Brakke 1 på
Hanken og et kjemikale klosett for bruk der. Det endte med
at Lomihytta inntil videre fikk stå, samtidig fikk Turistforeningen muntlig melding om at den kunne overta Gammelbrakka. Den var i svært bra forfatning, og i første omgang
skulle det spikres lemmer for vinduene. Men i begynnelsen
av mars 1968 kom enda en uventet beskjed fra verket: Brakke
1 var også gitt bort til Victor Eliassen! Foreningen skrev til
direktør Råe og ba verket bestemme seg.
Så kom endelig gladnyheten 12.6.1968: Sulitjelma Turistforening skulle likevel få overta Brakke 1.
Historien er hentet fra boken Sulitjelma & omegn turistforening 75 år. Som Marit Sigvang har skrevet.
Hilsen Marita Nordal
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Dugnader som er gjort på
Sot’s hyttene i 2019
Sorjushyttene:
Det er kommet nye vinduer i
gammelhytta. Klemlister er lagt på
halve uthustaket for å holde pappen
på plass. Ny papp lagt på taket til
uthuset til gammelhytta.
Ny-Sulitjelma fjellstue:
Nye dassdører er på plass.
Vask og sengebytte.
Mourkihytta:
Nytt solcellepanel og batterier.
Storm hetter montert over alle
ventiler.

DUGNAD I TJALAVESHYTTA
Denne trivelige dugnadsgjengen er på tur til Tjalaveshytta for å gjøre en
innsats, Snefrid, Bente, Bjørg Laila, Karin, Hanna og Vigdis. Nå skal alle
kroker og kroker være rene. Doen er vasket og fyringsveden er kuttet opp.
Nå skal det meste være på plass før vinteren kommer for fullt.

7.
8.
9.
10.

Hvilken hytte av SOT's hytter er eldst?
Hvor mange medlemmer hadde SOT 1.11.2019?
Hvor høy er Suliskongen?
Hvilken hytte ble DNT's nr 500?
Hvor mange år har Einar Schilliås sittet i styret til SOT?
Julefilmen «Den vesle bygda som glømte det var jul» er basert
på en historie skrevet av hvem og hvilket år ble historien første gang publisert?
Hvor mange overnattingsdøgn var det på SOT's hytter i 2018?
Hvilken fjell i Norge hadde flest besøkende i fjor?
Hvilket organ i kroppen har mest fett?
Hvor lang tid hadde det tatt å kjøre med en bil rett opp i verdensrommet i 100 km i timen?

Svar sendes på mail senest 10. desember til Siv.anita.vaernes@hotmail.com,
Eller til SOT, postboks 300, 8201 Fauske. Vinneren mottar en fin premie til jul.

Hilsen Vigdis Aakerli

Tjalalveshytta:
Rundvasket. Led pærer i alle lyspunkt. Nye lamper over bordene.
Tjoarvihytta:
12-volt anlegget oppgradert.
Bevegelses-sensor for lys i gangen.
Tidsbryter på det øvrige av anlegget. Nye sengebenker og tre køyesenger kommet på plass i storsalen.
Kan se ut til at det blir noe trangt
rundt langbordene. Får testet det
ut i påska og deretter ta en evaluering av erfaringene. Nytt gulv lagt i
uthuset.
Balvasshyttene:
Pilarer til nytt uthus kommet opp.
Saget opp ved.
Styret vil rette en stor takk til alle
som har bidratt på dugnadene.

SOT har facebook side.
Søk opp Sulitjelma og omegn
turistforening og følg oss!
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FOLKEHELSEUKA
Sulitjelma og Omegns Turistforening har de siste årene deltatt i Folkehelseuka med ulike aktiviteter.
Vi bidro denne gang til en «nykommer» - LitteraTUR. Torsdag den 26.
september startet litteraTURen ved
«bobilparkeringa» i enden av Sjøgata ved Fauske bygdetun. Derfra gikk
turen i samla flokk på turstien mot
Bygdetunet og gjorde to litterære
stopp underveis hvor det ble lest
dikt og spilt levende musikk.
Vi fra turistforeningen kokte «bålkaffe» og stekte vafler på Bygdetu-

net som ble servert til de litteraTURgående. Her fikk vi høre den
flotte sangen «E du nord» framført
både som tekst og til sist som sang.
Det var ei veldig trivelig stund, god
stemning og flotte folk på Bygdetunet - og en helt annen turopplevelse
enn det vi i turistforeningen vanligvis gjennomfører - både når det gjelder lengde og innhold. Vi oppfordrer flere til å være med på senere
LitteraTURER for dette var tur for
kropp og sjel.
Siv Værnes

https://sulitjelma.dnt.no

Vi ønkser alle store og små rundt om ei riktig god og fredfull
jul og et godt nyttår, med mange nye muligheter.
En riktig god tur til alle til land’s og til vann’s i 2020.
Hilsen styret

Stemningsbildet fra på Hanken (Ny-Sulitjelma) da SOT hadde tillitsvalgttreff den 19. okt - 19. Foto: Marita Nordal
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