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Historien om oljeindustrien Sandnessjøen

Staten bygde et stort industriverksted med plass for 600 ansatte i Sandnessjøeni !974
Hva kom ut av dette? Byggverk, fagfolk og ringvirkninger? Hva nå og med framtida?

Geir Johnsen
JohnsengeirT@gmail.com
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Alstahaug kommune, Helgeland Regionråd, Nordland fyl keskomm une
og bedrifter og virksomheter med aktivitet isandnessjøen
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SØknad om stØtte

til bokverk

Det er skapt verdier for milliarder av kroner i anlegget Stortinget i Ig74 vedtok å bygge i
Sandnessjøen. Det er uført krevende presisjonsarbeid for oljeinstallasjoner til havs. Bygget
kompliserte fartØy og moderne stålbruer til hele Skandinavia. Bedriftene har utviklet
laemiljø med oppdrag i mange land.
Historien er ukjent for de fleste, men faktum er at SandnessjØen har utviklet industrimiljø på
høyde med de beste. Alt takket være at Stortinget for snart 45 år siden vedtok å bygge et
anlegg skreddersydd for produksjon av store, tunge stålkonstruksjoner for oljeindustrien. Fra
de første driverne var det et krav at Slipen mekaniske verksted skulle være en del av det nye.
Og slik ble det. Derfor er Slipen en sentral del av denne historien.

Dette skal være ei gavebok som sammenfatter historien, som lar aktørene, fagfolkene og de
som deltok fortelle. Hensikten er å fortelle historien om det lokale næringslivet og verftet
som ble en del av det hele, som utvikler seg og satser helt på egne bein.
Ei bok som sammenfatter og forteller den ganske så ukjente historien om 45 års industri på
Yte Helgeland tjener mange formål:
o Bygge identitet for regionen, kommunen, alle berørte og særlig egnet for dagens
virksomheter, gjennom å:
o Løfte fram historiske bilder
o Bilder fra dagens aktivitet
o Personlige intervjuer med et stort antall av aktørene som har vært involvert
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Boka skal være ei pen gavebok på omlag 200 sider, planlagt opplag 1000 ex
Boka skal gjøres tilgjengelig digitalt og brukes fiitt

Arbeidet gjennomfØres i løpet av 18 måneder med tidligere journalist Geir Johnsen som
ansvarlig og forfatter.
Total kostnadsramme: 670 000 NOK.
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70 000 Anskaffelse , kjøp og digitalisering av bilder
100 000 Grafisk arbeid
100 000 Trykking
50 000 Digitalisering
50 000 Reiser overnattinger
300 000 Honorar forfatter, språkvask (omlag 18 måneders arbeid)

Geir Johnsens er medlem av Norsk Faglitterære og oversetterforening og vil benytte dem
à 1øre regnskap for arbeidet med boka.
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Etter at arbeidet er avsluttet vil alt materiale bli tatt vare på og være tilgjengelig i det
offentlige arkivet, Arkiv i Nordland.
Spørsmålet er om prosjektet lar seg finansiere.
Hva får sponsorene?
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Dokumentasjon til kunder, ansatte og omgivelser av ei stolt historie
Alle som bidrar med mer enn 50000 NOK mottar 30 bøker kostnadsfritt
Digital versjon kan fritt benyttes av virksomhetene
Hvem som har finansiert prosjektet kunngjøres i boka

Det tas forbehold om at prosjektet oppnår finansiering i tråd med prosjektskisse.
I møte med lokalt næringsliv i Sandnessjøen,i regi av ordlører Bård Anders LangØ, den

27.9.I8, ble prosjektet godt mottatt og aktuelle bedrifter uttrykte at de vilvære med og
bidra til finansieringen.
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