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Nordlandsmuseet  

Strategiplan 2018
«Sulitjelma museum 2030»

«Sulitjelma museum 2030 – bergverksindustri, vannkraft, 
samfunnsutvikling»

Museet skal fortelle om Sulitjelmas rolle i norsk bergverksindustri, belyse 
stedets samfunnsutvikling og gjøre historiematerialet og kulturminnene lett 

tilgjengelig for publikum.

Anleggene – inkl. et                 museum - skal også formidle 
utnyttingen av regionens vannkraft- og mineralressurser.

08.03.2018

Nordlandsmuseet  

Gruvedrift la fundamentet for Sulissamfunnet
• Fagfolk omtaler «Sulitjelma gruver 

som et viktig kulturminne etter 
landets største bergverk i industriell 
fase». 

• Her ble det utviklet innovativ 
teknologi i verdensklasse.

• Sulitelma Aktiebolags Gruber ble 
stiftet i 1891. Dette satte fart i 
utvikling av lokalsamfunnet. Folketallet 
vokste raskt. I 1910 bodde det nesten 
3 000 mennesker i Sulis. 

• På det meste var det ca. 1 750 
arbeidsplasser knyttet til gruvene, 
som også ga arbeid til mange fra 
Salten og som ble viktig for 
framveksten av den nye Fauske 
kommune fra 1905.  

• Ca. 26 mill. tonn råmalm ble tatt ut av 
fjellet i løpet av 100 år. Det er fortsatt 
malmreserver i Sulis. 

• Det er mange fysiske spor, 
kulturminner og sterke historier fra 
gruvevirksomheten, spredt over 4 – 5 
mil fra Finneid til Jakobsbakken. 

08.03.2018Strategiplan for Sulitjelma museum 2030  2



06.03.2018

2

Nordlandsmuseet  

En unik historie om vekst, fall og en «ny giv»

• 1977: Stiftelsen Sulitjelma Gruvemuseum ble åpnet. Grunnlegger var Aksel Johansen. 
Xx og Fauske kommune sto bak.

• 1993: Sulitjelma Besøksgruve ble etablert av en privat stiftelse.

• 1994: Sulitjelma historielag etableres, ca. 100 medlemmer

• 1996: Inn i bergmannens rike var Fauskes bidrag til Fotefar i Nord-prosjektet

• 2004: Nordlandsmuseet (Salten Museum) overtok driften av museet og besøksgruva, 
fra 2009 med tilsatt konservator i hel stilling

• 2009 – 2016: 

• noe oppgradering av anleggene, videreutvikling innhold

• NMs «Sulispakke» (på bestilling året rundt): besøksgruva, 
gruvemuseet og tema / omvisninger etter avtale

• Mange entusiaster holder liv i historien på ulike måter

• Mons Petter; formidler Suliskulturen

• Mye litteratur om Sulitjelma, både av fagfolk og historieinteresserte, 
men ingen samlet framstilling av Sulitjelmas historie i bokform

• Parallelt med bergverksdriften fulgte 
kraftutbygging og utvikling av 
transportsystemene.  SKS har en stor del 
av  sin produksjon i Sulis.

• Et rikt kildemateriale forteller om 
bedriftsmessige utfordringer, 
menneskelig slit og utvikling av et 
særegent og sjølforsynt lokalsamfunn.

• Arbeiderkulturen og -kampen satte sitt 
tydelige preg på samfunnsutviklinga. 

• Gruvedriften ble avviklet i 1991. Det 
påfølgende omstillingsarbeidet ga ikke  
ønskede resultat. Folketallet i Sulis har 
gått ned fra vel 1 000 i 2000 til vel 600 i 
2014.

• Men fortsatt skaper naturressursene i 
Sulis store verdier i regionen, først og 
fremst gjennom vannkraften og utfarten 
til særegne fritids- og rekreasjonsområder.

• Og malmreservene i Sulisfjellene gir håp 
om ny gruvedrift i framtida.
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Nordlandsmuseet i Sulis, status og utfordringer.
• Nordlandsmuseet har siden 2004

formidlet historien fra et gruvemuseum
i Fagerli og fra Sulitjelma Besøksgruve.

• Driften er basert på ca. 1,2 årsverk og 
sesonghjelp. Museet har årlig hatt rundt 
2 000 betalende besøk, hvorav 600 i 
besøksgruva.

• Både bygg og anlegg har vært meget 
krevende å drive. Det har vært knapt 
med vedlikeholdsmidler. 

• Nordlandsmuseet har sett seg nødt til å 
stenge både besøksgruva og 
kraftstasjonsbygget i Fagerli for 
publikum.

• Ved smeltehytteruinen er det fare for 
nedfall av stein og gruvemuseet trenger 
oppgradering for å gi tilfredsstillende 
arbeidsforhold. 

• Det er nødvendig å finne en ny 
plattform for Nordlandsmuseets 
samfunnsoppdrag i Sulitjelma, både på 
kort og lang sikt.

Sulitjelma 
Gruvemuseum, 
1977

Sulitjelma 
Besøksgruve, 
1993

1,9 km
Fagerli

Reinhagen

Sandnes

Langvatnet
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Tilnærming:  «fra gruvemuseum og besøksgruve 
til Sulitjelma museum 2030» 

• Nordlandsmuseet har lenge sett 
behovet for å gjennomgå og fornye 
sin virksomhet i Sulis.

• Det er ønskelig å utvide 
innfallsvinkelen på 
historieformidlingen, med 
bærekraft i et langsiktig 
perspektiv.

• Flere tema bør legges inn i 
fortellingen om Sulis, ikke minst 
utvikling og  verdiskaping de siste 
årene.

• Det trenges en lang tidshorisont 
for å utvikle museumsanleggene 
for framtidige generasjoner.

• I planforslaget er det lagt vekt på å 
finne omforente løsninger, som lar 
seg gjennomføre.
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Et visningssted for kraftproduksjon i Sulis / Salten

• Gruveindustri og kraftproduksjon i Sulis har utviklet seg 
som «hånd i hanske»

• SKS startet i Sulis som nå har nesten halvparten av
selskapets produksjon

• Krafthistorien er underkommunisert i regionen
• Synliggjøre historie og verdiskaping
• Skape interesse og formidle kunnskap om teknologi og 

fag
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Ting på gang i Sulis -
behov for et felles løft

• Parallelt med strategiplanprosessen, 
arbeides det med en kulturminneplan som 
Riksantikvaren har initiert. 

• Prosjektet «Opplev Sulis» skal utvikle 
reisemålet Sulitjelma over 3 år. Her er det 
flere sammenfallende interesser.

• Sulitjelma kan vente større 
oppmerksomhet gjennom filmen
«Slavemerket», mulig ny gruvedrift, ny 
satsing på Kobberløpet, utbygging på 
Jakobsbakken og Coop’en.

• Planene for Fauske Tower og et nytt, 
regionalt destinasjonsselskap åpner for 
nye markedsmuligheter. 

• Alt ligger til rette for en ny giv i Sulis 
dersom man finner en god arbeidsdeling 
og evner å løfte i flokk. 

• Det anbefales å ta et felles grep gjennom 
et samordningsprosjekt,  «Sulis 2022».
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Profil og hovedmål 

• Hovedbasen legges til en museumspark i Fagerli 
der det er tydelige spor etter bergverksindustrien 
fra de første tiårene. 

• Ambisjonen er at minst 10 000 mennesker er 
innom Sulitjelma museums organiserte tilbud, 
hvorav 4 000 er betalende besøk.

• Strategiplanens minimumsløsning gjennomføres 
i løpet av 5 år. Det legges til rette for en videre 
påbygging.

«Sulitjelma museum 2030 – bergverksindustri, vannkraft, samfunnsutvikling»

Museet skal fortelle om Sulitjelmas rolle i norsk bergverksindustri, belyse stedets samfunnsutvikling 
og gjøre historiematerialet og kulturminnene lett tilgjengelig for publikum.

Anleggene skal også formidle utnytting av regionens vannkraft- og mineralressurser.

• Sulitjelma museum 2030 skal framstå som en 
spennende godbit av Saltens kultur- og reiselivstilbud 
og bli en aktiv del av en «Sulispakke» 

• Utforming og dimensjonering av anleggene 
tilrettelegges både for tilreisende, distriktets 
befolkning og bedriftsmarkedet. Barn, ungdom 
(skoleverket) og familier prioriteres. 
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Hele Sulis som formidlingsarena, med en 
hovedbase i Fagerli

• Sulitjelma museum 2030 skal baseres 
på en kombinasjon av utstillinger –
inne og ute – og organiserte / 
tilrettelagte fysiske tiltak ved utvalgte 
miljø og objekter. 

• Nettløsninger som 
«Sulisvandringen.no» skal guide  folk 
gjennom Sulitjelmas kulturminner; 
åpent 24/7

• Museumsparken i Fagerli skal 
synliggjøre miljøet fra den første 
industrielle perioden, også  gjennom en 
åpen uteformidling. 

• Grunnstollbadet med ei kort 
besøksgruve opprettholdes som en 
satellitt / filial. 

• Andre utvalgte visningssteder og objekt 
prioriteres nærmere når 
kulturminneplanen foreligger. 
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Sulitjelma museumspark

• Sulitjelma museumspark 
skal utvikles til et 
«døgnåpent», 
innholdsrikt og 
tiltrekkende kunnskaps-
og aktivitetsområde for 
både tilreisende og 
lokalmiljøet. 

• Museumsparken skal 
formidle Sulis sin 
historie inne (i museets 
åpningstider) og ute,  
der også egenaktiviteter 
understøtter budskapet.

• Det anlegges ei historisk 
vandring gjennom 
parken der gamle anlegg 
er skiltet
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«Visningsanleggene» i Fagerli

Aktivisering av:

1) Gruvemuseet, 
utvidelse, tilbygg

2) Kraftstasjonen, 
restaurering

3) Smeltehytta,

tilrettelegging

1
2

3

Mellom
-bygg

3

1
2

Utstillinger Fotoutstilling, tidslinje Utstillinger, eksperimenter Fotoutstillinger
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Invitasjon til å etablere et                     museum
• Kraftproduksjonen i Sulis kom som følge av et energibehov i 

gruveindustrien.

• SKS har sine røtter her og fulgte industriutviklinga som en skygge

• Dette var også grunnlag for senere ekspansjon til ett av 
landsdelens største energiselskap. 

• Rundt halvparten av SKS sin produksjon og verdiskaping skjer i 
Sulitjelma > en regional «evighetsmaskin» (dekker alminnelige 
kraftbehovet i Salten)

• SKS inviteres derfor til å skape en egen avdeling i Sulitjelma 
museumspark i Fagerli, koblet til den gamle kraftstasjonen og 
Sulitjelma museum

• SKS museum kan utvikles med et innhold og i det omfang som 
selskapet ønsker, over 4 – 5 år.

• Det antydes et minste ambisjonsnivå som tilsvarer 
etableringskostnader på 10 mill. kr.

• Medvirkning fra SKS vil styrke kvalitet og tiltrekningskraft til 
anlegget. 

• Et tidlig og positivt signal om samarbeid vil på samme styrke 
mulighetene for en oppgradering av historieformidlingen i Sulis.
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Grunnstollbadet og besøksgruva

• Grunnstollbadet foreslås 
rehabilitert og innredet til 
utstillinger som viser hvordan 
industriområdet på Sandnes 
ble brukt og et åpent magasin 
som også rommer autentisk 
utstyr som ble brukt i gruvene.

• Besøksgruva foreslås kortet 
inn til en togtur noen hundre 
meter inn i grunnstollen der 
publikum kan oppleve 
bergmannens arbeidsmiljø og 
- oppgaver.
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Investeringsnivå - ambisjoner og muligheter

• Nordlandsmuseet har egne fagfolk som kan 
bidra til å utvikle innholdet i museet, men 
ellers ingen investeringsmidler. 

• Derfor blir en fornyelse av virksomheten i 
Sulis avhengig av en samfinansiering med 
flere bidragsytere, som i tilsvarende 
anlegg. 

• Det er forventninger om at både stat, 
fylkeskommune og kommune – og noen 
private aktører- gir tilskudd til prosjektet. 

• Det er skissert to alternativ for 
investeringene; en nøktern 
minimumsløsning som koster ca. 32 mill. 
kr. og et høgt (optimistisk) alternativ som 
har en kostnadsramme på minst 50 mill. kr.

• Minimumsløsningen anbefales lagt til 
grunn for det videre arbeidet. 

• Mulighetene for et større statlig 
engasjement bør undersøkes, bl.a. som 
følge av tilsynsoppgavene. 

Investeringsbehov

Post Anbefalt Høgt 
Sulitjelma museumspark 22 300 25 300
Grunnstollbadet og besøksgruve 3 300 18 500
Planlegging, videre utvikling 2 500 4 000
Reserver 3 900 5 200
SUM investeringsbehov (2018) 32 000 53 000

To alternativer, 1000 - kr

Finansieringsskisse
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Driftsopplegg og -økonomi

• Dagens driftsopplegg 
videreføres, men med større 
fokus på nettbaserte tilbud

• Driftskostnadene ved det 
«nye» Sulitjelma museum 
antas å ligge på dagens nivå 
etter at de foreslåtte 
tiltakene er gjennomført. 

• Nordlandsmuseet tar sikte 
på å bruke egne ressurser til 
en kontinuerlig 
prosjektoppfølging og -
ledelse de nærmeste årene.
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Oppfølging og framdrift

• Det påregnes at behandling og vedtak av strategiplanen kan skje i 2018. 
• Parallelt bør det arbeides med nødvendige strakstiltak som begrense skader på bygg 

og lette gjennomføring av planen. 
• Detaljplanlegging kan skje i 2019 slik at hovedtiltakene igangsettes i 2020, bygging i 

2021 og åpning i 2022.
• Avtaleverket med samarbeidspartnere må gjennomgås og fornyes
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