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I  G R U V E N E
Om livet i gruvene i
Birtavarre fra 1889 til 1919



Hva vet  du  om gruvedr i f t  i  B i r tavarre?

Dagbruddet i Moskogaisa. Foto: T. Lyngstad/NTRM



G R U V E H I S T O R I E R
KOBBERMALM FRA BIRTAVARRE
På 1800-tallet spådde samen Anti Biette at det skulle bli oppdaget en
stor skatt i fjellet Biertavarri i Kåfjorddalen. Denne skatten var kanskje
kobbermalm, for mot slutten av 1800-tallet ble det gjort funn og
startet gruvevdrift her. 

Kobber var, og er fortsatt, et mye brukt metall og hadde derfor stor
verdi. Den ble solgt til utlandet der den ble brukt i redskaper og
kjøretøy, våpen, elektriske motorer og apparater, mynter og statuer,
takrenner, dørhåndtak og beslag.  På en messe i Tyskland ble kobber
fra Birtavarre premiert for spesielt god kvalitet.

Slutten på 1.verdenskrig ble også slutten på gruvedriften i Birtavarre.
Etterspørselen og prisen på kobber falt, og selskapene som drev
gruvene gikk etter hvert konkurs. Perioden med gruvedrift var kort i
historien, men har satt dype spor i landskapet og endret samfunnet
og livet til mange av de som arbeidet i gruvene. Her får du vite mer
om det:

Kobbermalm 



GRUVEARBEIDERE
I de bratte fjellsidene ble det bygd gruveganger for å ta ut stein. Det trengtes også dampmaskiner,
smelteverk, skinneganger og kraftverk for å lage elektrisitet. For å sprenge løs stein og malm ble det
boret hull i fjellet med maskin eller for hånd. Håndboring ble utført ved at en holdt boret i hånden og
dreide rundt, samtidig som en eller to andre slo på boret med feisel. Feiselen er en stor hammer. En
person som arbeidet alene holdt boret i den ene hånden og feiselen i den andre. I borehullet ble det
lagt krutt og fyrt på. Etter at steinen var sprengt løs ble malmholdig stein sortert fra vanlig gråstein på
skjeidebord. Deretter ble kobbermalmen smeltet ut og sendt til utlandet i 40 kilos barrer.

Linebanestasjonen i Ankerlia . Foto: T. Lyngstad/NTRMGruvearbeidere  Foto: T. Lyngstad/NTRM



I de store gruvene jobbet det flere hundre mennesker på det meste. Inne i fjellet var det kaldt, fuktig og mørkt
og eneste arbeidslys kunne være karbidlampa. Gruevarbeid var tungt og farlig, og mange skadet seg eller
omkom på arbeid i sprengningsulykker, på skinnegang eller inne i gruvene. Gruvene lå langt til fjells og
gruvearbeiderne bodde derfor i kalde og trange gammer, telt og brakker hele uka. De hadde lite plass og lite
privatliv. I brakkene kunne det sove 12 menn på samme rom, og ofte måtte to og to menn dele køye. Verket
hadd egen butikk der arbeideren kunne kjøpe snus, tobakk, saltflesk og hermetikk. På grunn av
fraktkostnadene var varene her mye dyrere enn på butikken ned i bygda.

Gruvearbeidere i Moskodalen i Reisadalen. Foto: NTRM

Arbeideren fikk fri fra lørdagskveld til
søndagskveld. For å komme seg hjem
måtte de gå til fots eller på ski. Det ble
nok mange ensformige kvelder i fjellet
for arbeiderne, og tiden gikk med til å
spille kort, fortelle historier og synge
sanger, gjerne om livet ved gruvene.

Arbeidsforholdene for gruvearbeiderne
var harde og lønnen var lav. Arbeiderne
organiserte seg i streik og dannet
etterhvert fagforening som jobbet for
kortere arbeidsdager og bedre lønn til
gruvearbeiderne.



Gruvearbeiderne kom fra både nærområdet og langveisfra. I tillegg til innflyttede nordmenn, var det mange kvener
som kom. I folketellingene er det også registrert russere, svensker og dansker. Noen kom flyttende sammen med
familiene og husdyr. Mange av arbeiderne var omreisende menn, ofte kalt rallar eller slusk. De levde av å reise rundt
på arbeid i gruvedrift, veibygging, jernbanebygging, og bygging av kraftanlegg.

For lokalbefolkningen i Birtavarre ble tiden med gruvedrift en stor forandring i lokalsamfunnet. Gruvedrifta gav
mulighet for annet arbeid enn jordbruk og fiske. De kunne nå jobbe i gruvene eller med transport, som smeder,
murere, bygningsarbeidere, kramkarer eller brennevinslangere. I tillegg satte alle som kom reisende og flyttende til
bygda et nytt preg på miljøet med nye språk og kulturer.

Direktørfamilien på trappa til kontoret.  Foto: T. Lyngstad/NTRM

DIREKTØRENE
Gruvene ble drevet av store selskap. Noen norskeid, men også
internasjonale selskaper var involvert i gruvedriften. Direktørene i
selskapene levde et helt annet liv enn gruvearbeiderne. De og deres
familier ble ansett som overklasse og hadde egne tjenere, barnepiker,
selskapshunder og pene klær. De menget seg i liten grad med 
 lokalbefolkningen og arbeiderne, men hadde besøk av venner og
familie utenfra, forretningsforbindelser og presten og lensmannen i
bygda.



KVINNER I GRUVENE
I gruvene fikk kvinner mulighet for lønnet
arbeid. Mange kvinner jobbet som kokke i
brakkene der arbeiderne bodde. Kokka var en
svært viktig person i gruvesamfunnene, og var
enten lokal eller omreisende kokke på linje
med rallar og slusk. 

Kokka hadde et stort ansvar for arbeidernes
ve og vel, men jobbet også under dårlige
forhold. Maten ble kokt og servert i samme
rom som arbeiderne sov, og i det samme
rommet skulle også arbeidstøyet vaskes og
henges til tørk. Den eneste belysningen var
karbidlamper, som ga et svært sparsommelig
lys. Lus og sykdomssmitte var et stort
problem. Kokka hadde som oftest bare et
forheng som skilte hennes seng fra mennene
i brakka.

Kokke ved komfyren i brakka. Foto: T. Lyngstad/NTRM

Kvinner kunne også få arbeid som hushjelper hos funksjonærer, stigere (arbeidsledere) og direktører,
eller ved skjeidebordene i gruvene, der de sorterte kobbermalm fra gråstein.



Forklar ordene:
Rallar
Slusk
Stiger
Kokke
Kobbermalm
Skjeidebord
Bor
Feisel

O P P G A V E R  
Under finner du oppgaver til gruvehisoriene. Løs en eller flere av
oppgavene.

Lag en tegneserie:
Alberte var kokke på verket i Ankerlia i 1913. Lag en
tegneserie på minst fem ruter om en dag i hennes liv.

Svar på spørsmålene:
Hva kan kobbermalm brukes til?
Hvor kom gruvearbeiderne fra?
Hvorfor streiket gruvearbeiderne?
Hvorfor ble det slutt på gruvedrifta?



B I L D E R  O G  G J E N S T A N D E R
På de neste sidene finner dere bilder av gjenstander fra museets
samling.

Løs en eller flere av gjenstandsoppgavene.



Paraplyen

Studer bildene og svar på spørsmålene:
Hva ser du?
Hva tror dere paraplyen ble brukt til?
Hva kan den  fortelle oss om livet i
gruvene i Birtavarre?
Hvem tror dere har eid og brukt
paraplyen?

Lag en historie:
Lag en spennede historie om
paraplyen og de som brukte den.
Bruk egen fantasi og det dere har
lest og sett på bilder.

Foto: T. Lyngstad/NTRM



Kortstokken

Studer bildene og svar på spørsmålene:
Hva ser du?
Hva tror dere kortstokken ble brukt til?
Hva kan den  fortelle oss om livet i
gruvene i Birtavarre?
Hvem tror dere har eid og brukt
kortstokken?

Lag en historie:
Lag en spennende historie om
kortstokken og de som brukte den.
Bruk egen fantasi og det dere har
lest og sett på bilder.

 
Den ene uke svinner, 
 den andre faller på. 
 I ødemarkens fjelle, 
 i smudset leve må. 

 Med kortspill, ed og banden, 
 det er en daglig skikk.

 
Fra "Bormester Iver Sivertsens vise", Vaddas gruver 1906

Foto: T. Lyngstad/NTRM



Feisel og bor

Studer bilder og svar på spørsmålene:
Hva ser du?
Hva tror dere feiselen og boret ble
brukt til?
Hva kan den  fortelle oss om livet i
gruvene i Birtavarre?
Hvem tror dere har eid og brukt
feiselen og boret?

Lag en historie:
Lag en spennende historie
om feiselen og boren og de
som brukte redskapene.
Bruk egen fantasi og det
dere har lest og sett på
bilder. 

Foto: T. Lyngstad/NTRM



Foto: T. Lyngstad/NTRM

Karbidlampa

Studer bildene og svar på spørsmålene:
Hva ser du?
Hva tror dere karbidlampen ble brukt til?
Hva kan den  fortelle oss om livet i gruvene i
Birtavarre?
Hvem tror dere har eid og bruk lampa?

Lag en historie:
Lag en historie om lampa og de
som brukte den. Bruk egen
fantasi og det dere har lest og
sett på bilder.



S K J E R P I N G
Å skjerpe betyr å lete etter kobbermalm i fjellene. På 1800-tallet gikk mange ut på
malmleiting (skjerping) i fjellområdene i Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen. Skjerperne gjorde
funn som resulterte i gruvedriften i Birtavarre, Kjækan, Vaddas og Moskodalen. 

Hvor mange små steiner med
kobbermalm finner du på sidene i
heftet?



S P O R  I  N A T U R E N
Søk etter informasjon på internett og svar på spørsmålene:

Hvilke spor er synlige i Ankerlia 100 år etter gruvedrifta?

Hva er fordeler og ulemper med gruvedrift? 
(stikkord: økonomi, arbeids, natur, mennesker, teknologisk utvikling)

Nevn 5 gjenstander og ting du bruker daglig som innholder metaller fra gruvedrift.

Hva er bærekraft?



P R E S E N T A S J O N
Lag en presentasjon og framføring for klassen din av
oppgavene du har løst. Du kan bruke ipad/pc, plakater og
muntlig fortelling. Lykke til!



Kilder som er brukt i "I gruvene" og som kan benyttes til de som vil fordype seg i gruvehistorien:

Berg, Bjørn I. m.fl: Bergverk i Norge. Fagbokforlaget, 2010

Digre, Kari: Malm og stein. Nord-Troms museum, 2010

Lynstad, Torleif: Birtavarre gruber 1898-1919. Parelius forlag, 2019

Utstilling «Møter - Encounters - Deaivvadit - Kohtaamissii", Nord-Troms museum, 
 
Foto: Torleif Lyngstad og Nord-Troms museum

Kilder


