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Tale i forbindelse med Grunnlovsstafetten- Fauske 10.6.2014 

 

Først av alt vil jeg ønske grunnlovsstafetten velkommen til 

Fauske. 

Det er en stor glede for oss å være et av stoppestedene for stafetten 

som arrangeres for å sette fokus på veteranenes innsats for fred, 

sikkerhet og stabilitet i verden. 

Den sekundære hensikten med stafetten er å samle inn midler til 

«stiftelsen Veteranhjelp». 

De aller fleste veteranene klarer seg bra etter hjemkomsten, men 

ikke alle klarer seg like bra og det er de som sliter. Og jeg vet at 

man har støttet veteraner i en vanskelig situasjon blant annet 

økonomisk. Derfor er det en stor glede for oss å bidra med kr. 

5.000,- til dette fondet. 

Enkelte historier slutter aldri, og historien om våre veteraners 

bidrag til fred og konfliktløsning er en slik historie. Og det er vår 

plikt og vårt ansvar at den gjenfortelles og deles med nye 

slektsledd. Derfor er jeg glad for at vi her på Fauske har en god 

tradisjon for å markere 8. mai. 

Grunnlovsjubileet er i full gang over det ganske land, og jeg har 

vært så heldig å få delta på flere arrangement både her på 

Fauske, i Oslo og i Beiarn under siste regionrådsmøte. 

Grunnlovsjubileet skal bidra til å spre kunnskap og historie. Og 

for oss er det viktig å spre kunnskap om vår kommune – som ikke 

alltid har vært en egen kommune. 

 

 

I året 1905 skjedde det minst to viktige ting: 

Den 7. juni besluttet stortinget at unionen med Sverige skulle 

oppløses. Det hele ble løst ved forhandlinger mellom de to land i 

Karlstad. 

Samme året - 1. januar 1905 ble Fauske utskilt fra Skjerstad, og 

dermed var Fauske kommune et faktum. 
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Det var industrireisingen som bidro til at Fauske ble utskilt som 

egen kommune, de mere eller mindre rike forekomstene av skifer, 

jernmalm, kalk, marmor, kobber og svovel og driften av disse var 

den direkte årsaken til dette. Det ble en forskyving av folketallet 

mot slutten av attenhundretallet mellom hovedsognet Skjerstad og 

annekssognet Fauske. Avstandene ble for stor og storkommunen 

ble derfor delt med fjorden. 

Før industrien kom til Fauske, var de langt fleste i arbeid med 

selvforsyning innen jordbruk og fiske og bytte av varer. 

Overgangen til industrien var også en overgang til pengehushold, 

der man kjøpte det man hadde behov for med penger. Men for en 

god del av befolkningen i Fauske var det ikke enten eller, jobbe i 

industri eller jordbruk – men for veldig mange var det både og. 

 

Men allerede fra begynnelsen av 1900 tallet var Fauske i ferd med 

å bli et handelssentrum. Den store folkeøkningen i forbindelse 

med bergverkene førte til at Fauske eksploderte som et 

handelsknutepunkt med mange slags butikker og all slags 

håndverk. Den mest omfattende varehandel i Fauske i 1905 

foregikk på Fauske men også i Sulitjelma. 

Det var imidlertid arbeiderne ved Kistrand Skiferbrudd som tok 

initiativ til den første kooperative foreningen, og i 1907 var 

handelen i gang ved samvirkelaget i Valnesfjord. Og like etterpå i 

1908 ble Sulitjelma kooperative selskap stiftet. I Fauske sentrum 

var det de private kjøpmenn som dominerte så her kom ikke 

samvirkelaget før i 1912. Varehandelen var i stor framgang 

gjennom mange år og i 1933 kom det første hotellet på Fauske, det 

var det Helga Dahlberg som startet. 

Fauske kommune ble opprettet i en tid da industrien gikk godt, 

men situasjonen ble en helt annen da tilbakegangen kom i 

mellomkrigstiden, men for kommunen som helhet og 

sammenlignet med andre kommuner, kom Fauske godt ut av 

mellomkrigstiden.  

Historien forteller også at det var store forskjeller når det gjaldt 

levekår, med store forskjeller på å leve og bo rundt om i 

kommunen. 
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På Fauske opplevde man bombing og krigshandlinger på nært 

hold gjennom krigsårene, og mange opplevde å ha tyske soldater 

og krigsfanger boende tett innpå seg.  

Men den 8. mai 1945 skrev Johs. M. Hansen i dagboken sin: 

«Hurra! Freden dateres 8/5. +4 grader, Nord-Vest, snysklett. En 

del flagg – glade ansikter, lykkeønskninger mellom kjente og 

ukjente. Feststemning som en 17. mai.» 

Freden ble feiret men så var det tid for gjenoppbygging av Fauske 

som ble rammet av bombing i 1940. 

Fauske var tidlig ute både når det gjaldt å få innlagt strøm og 

vann. Historien forteller at i 1946 hadde 87 % av alle boligene 

innlagt strøm, og 60 % av alle boligene innlagt vann. 

Fauske har også en viktig skolehistorie å se tilbake på hvor blant 

annet mange ildsjeler sto på for å få på plass Fauske gymnas.  

 

9 – årig skole ble innført, og den første niendeklassen i kommunen 

gikk ut av Sulitjelma skole i 1968. Og det er jo ikke så lenge siden, 

faktisk etter at jeg ble født.  

Høsten 1969 sto gymnasbygget på Vestmyra klart. Og det ble 

karakterisert som et praktbygg der Fauskemarmor dekket gulvet 

i en stor hall. Og som kjent er vi nå i ferd med å få bare «nye» 

skoler i kommunen inkl. videregående skole.  

Og Fauskemarmoren er vi veldig stolte av og den kan ses blant 

annet i Oslo Rådhus, Oslo tinghus, Gardermoen lufthavn, operaen 

i Stockholm og FN-bygningen i New York. 

Fauske utviklet seg gjennom mange år til å bli et handels- og 

kommunikasjonssentrum. 

Jernbane og veinett ble bygd og bidro sterkt til å gjøre tettstedet 

Fauske til et knutepunkt. Og den 1. desember 1958 ble 

Nordlandsbanen offisielt åpnet til Fauske. 

Den 21. juni 1991 var siste skift ved Sulitjelma Gruber, denne 

nedleggingen har i stor grad preget Fauske og ikke minst 

http://snl.no/Oslo_r%C3%A5dhus
http://snl.no/Oslo_Lufthavn_Gardermoen
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Sulissamfunnet. Men malmen er der og i dag jobber man med å se 

på muligheten for ny gruvedrift. Jeg håper det er liv laga for det, 

og det er en viktig sak for kommunen som vi bidrar aktivt i. 

Kommunen skal være en aktiv medspiller og tilrettelegger. 

Fauske er en kulturkommune, og i alle kommunens tre sentra er 

det stor aktivitet gjennom året med blant annet Mons Petter 

festivalen, Saltenbluesen og Kulturdagan i Valnesfjord. Kultur er 

selve limet i samfunnet, og den innsatsen lag og foreninger legger 

ned i lokalsamfunnet står det stor respekt av. Flere store 

mesterskap har også vært arrangert i kommunen de senere år, og 

flere står for tur med kommunen som en viktig 

samarbeidspartner, sammen med lokalt næringsliv. 

Når vi feirer grunnlovsjubileet så feirer vi folkestyre, demokrati 

og ytringsfrihet. Og for oss kvinner har det vært en vei å gå og en 

kamp å kjempe. I 1913 fikk kvinner stemmerett, i 1926 fikk vi den 

første kvinnelige ordføreren i Norge. Men først i 1959 kom den 

første kvinnelige kommunestyrerepresentant i Fauske og i 1992 

fikk vi vår første kvinnelige ordfører med Anne Stenhammer. 

I dag er 11 av 35 kommunestyrerepresentanter kvinner, så hvis 

jeg skal ønske meg noe i jubileumsåret så er det flere aktive 

kvinnelige politikere, de trenges så absolutt. 

Fauske fremstår i dag som en god kommune å vokse opp i og bo i.  

Vi er et handels- og transportknutepunkt og kraftsenteret i Indre 

Salten med store virksomheter som Salten kraftsamband, NAV 

forvaltning og Valnesfjord helsesportsenter. Her er det nærhet til 

natur, fjellheim, fiskevann og rekreasjoner du ellers måtte bruke 

tid for å nå. 

Fauske er rik på historie og den er ikke så lett å fortelle på 1-2-3, 

men håper å ha fått med noe av det viktig som har skjedd 

gjennom 200 år.  

Fauske ble egen kommune fordi daværende Skjerstad ble sett på 

som for stor og med for store avstander, og det er det vel grunn til 

å reflektere litt over i dagens kommunereform-tider. I dag 

handler det om å bli stor og robust nok, men for hva vites ikke 

enda. 
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Men i alle fall så handler det om å ta del i de demokratiske 

prosessene som foregår, det nytter ikke å sitte på sidelinja. Jeg er i 

alle fall stolt over kommunen vår – med den flotte visjonen – 

Folkehelskommunen der alle trives. Og jeg vil gjøre alt for å 

ivareta vår kommunes interesser i den pågående 

kommunestrukturdebatten. 

Jeg ønsker grunnlovsstafetten god tur videre og lykke til i det 

videre arbeidet til det beste for våre veteraner og historien de 

representerer. 

 

 

 

 
 


