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finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og
reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde
utvikla seg annleis
skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i
samfunnet påverkar tankar og handlingar
presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første
halvdelen av 1900-talet, og forklare korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag
forklare framveksten av velferdsstaten og beskrive trekk ved det moderne Noreg
forklare teknologiske og samfunnsmessige endringar som følgde av den
industrielle revolusjonen
drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis
dagens samfunn opnar for nye omveltingar

Geografi
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fortelje om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, rørsler i
luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon, og drøfte
samanhengar mellom natur og samfunn
beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og
teknologi i Noreg og i andre land i verda

Naturfag
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forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare
energikilder

TEMA: GRUVEDRIFT I LONGYEARBYEN
Gruveuttrykk:
Hovedstoll, tverrslag, strosse, fløtsen, mektighet,
stuffen, oppføring,
kuttemaskin, kutter, kuttehjelper,
ligg, heng, kullskrape, funksjonsstempel, stigeren, lomp,
produksjonspanel
Dette skriver Bjørg Evjen i sin avhandling om Longyearbyen 19161197:
”Fjellheisen var en bratt trallebane med vogner hvor ansatte og
materialer ble fraktet opp og ned. Til gruve 2 var for eksempel
banelengden 450 meter, og på denne distansen steg banen 250
meter. Trallene var uten overbygg og rekkverk. I storm og uvær
og temperaturer ned mot -30 grader var det en tvilsom
opplevelse og sitte på den bratte fjellheisen. Det fantes dem som
i første omgang foretrakk å gå opp, slik det her blir fortalt om to
unge menn som kom opp sommeren 1918:

” Å ta fjellheisen slik med en gang var de ikke særlig hipne på,
men gruvegangen ville de se med en gang… Så de ga seg til å
klatre opp fjellsiden… Dette var nifse saker. Skulle de arbeide
her måtte de inn gjennom det hullet. De hadde betenkeligheter og
lurte på om de skulle ta samme båt tilbake. Den lå enda ved kaia…
Det er vel ikke bare disse to som har hatt den følelsen igjennom
årene.”

Fjellheisen til Gruve 5

Når du begynte i gruva, kunne du enten jobbe i dagen eller inne i gruva.

Daganlegget ved Gruve 6

Arbeiderne måtte være smale og smidige som en mark. Tenk deg å skulle ligge slik i
knestilling eller på sida og arbeide i timesvis
Kullet måtte de kaste opp i tralla mens de låg.

Yrkestitler
Gjennom vinteren var det øverste leder i Store Norske som hadde ansvar og
myndighet, han var vintersjef.
All proviant og utstyr for en hel vinter måtte bestilles før siste båt kom opp
om høsten. Det var intendantursjefens oppgave.
Kvinnearbeidsplassene var få. Brakkesjefene gjorde de tradisjonelle
arbeidsoppgavene som vasking og stell på brakkene.
Messepikene serverte på messene i spisebrakkene.
Mens de mannlige arbeiderne bodde på flermannsrom på brakkene, fikk
kvinnene sin egen brakke. Det fikk navnet Jomfruburet og der holdt
rommene en bedre standard enn hos mennene.

Funksjonærene levde under litt andre forhold. Både stigeren og ikke minst
gruveingeniøren hadde mulighet til å få seg leilighet slik at familien kunne
komme opp.

Kulldrift og teknologi
Lavstrosse drift:

Lavstrossedriften var en driftsmetode som varte fram til
70-tallet. Metoden bestod av kutting, boring og skraping.
Før kullproduksjonen kunne komme i gang måtte
hovedstollen drives inn. Den var hovedåra i gruva.
I gruve 2 gikk driftsmetoden ut på å drive mindre
gruveganger, tverrslag, for å komme til selve
forekomstene.
Mellom tverrslagene ble det drevet en tunnel, strosse,
inn i selve kullaget, fløtsen. Det var her selve kullet ble
brutt ut.
Området mellom to tverrslag kalles produksjonspaneler.
Tverrslagene ble lagt i underkant av kulleiene, slik at
inngangen til strossa ble liggende opp på veggen, stuffen.
For at drifta skulle kunne gå kontinuerlig, ble det stadig
drevet ut nye tverrslag, oppfaring.

***

Etter å ha lest teksten om lavstrossedrift, kan du gjøre
denne oppgaven:

______________var en driftsmetode som varte fram til 70tallet.
Metoden bestod av _________________, _______________
og

________________.
Før kullproduksjonen kunne komme i gang måtte
_________________drives inn.

Den var ___________________i gruva.

I gruve 2 gikk driftsmetoden ut på å drive mindre gruveganger,
_____________________ , for å komme til selve forekomstene.
Mellom tverrslagene ble det drevet en tunnel,
_______________, inn i selve kullaget,
_____________________.

Det var her selve kullet ble brutt ut.
Området mellom to tverrslag kalles
________________________.
Tverrslagene ble lagt i _____________________av kulleiene,
slik at inngangen til strossa ble liggende opp på veggen,
__________________.
For at drifta skulle kunne gå kontinuerlig, ble det stadig drevet ut

nye tverrslag, _________________________.

Fra 1970 årene skjedde en økende mekanisering av gruvedriften.
Produksjonen begynte innerst i et kullfelt mellom to tverrslag. Fra hvert
tverrslag gikk det ut 2 strosser, en i hver retning. Disse møttes midt mellom
to tverrslag.
FØRSTE LEDD
1) Første ledd i produksjonen på strossa var å kutte bort en tynn stripe
nederst i kulllaget ved liggen i en dybde av 1.5 meter over hele
strosselengden.
Maskinen som uførte dette arbeidet var kuttemaskinen.

Den hadde roterende kjede med påsatte kniver og ble elektrisk drevet.

Maskinen ble betjent av to mann, de var kutter og kutterhjelper.
Etter kuttmaskinen krøp en mann med en roterende håndboremaskin.
Han boret ca 1.3 m dype hull i kullaget med 1.5 m mellomrom.
Hullene ble ladet med kullgruvesprengstoff, deretter tettet med
sandpatroner.
Sprengningen foregikk med elektrisk tenning ute fra tverrslaget.

ANDRE LEDD

2) Det andre leddet i produksjonen var å skrape kullene ut til vogner som
stod i tverrslaget. Det ble benyttet spill og en tre-leddet kullskrape.

TREDJE LEDD

3)Det tredje leddet i produksjonen var å flytte det bakerste av to rader med
stålstempler tilsvarende det strossa hadde avansert på de to første skiftene.
Funksjonsstempelet holdt fjellet oppe og indikerte om fjellet var i sig.
Avstanden mellom kullskuffen og nærmeste stempelrekke måtte ikke
overskride en gitt sikkerhetsavstand. Bak stempelet brakk eller raste fjellet
sammen, eller det sank langsomt ned på liggen.

*

Gruvearbeidernes tittel var lokfører, kutter, hakker eller trepakker alt etter
hvilken arbeidsoppgave de hadde i produksjonen av kull.
 Lokføreren kjørte toget som dro kullvognene ut av gruva.
 Kutteren skar løs kullet på strossa.
 Etter at kullet var sprengt ned og skrapet ut, var det hakkerens
oppgave å ta ut restene.
 Trepakkeren sikret arbeidsstedet ved å sette opp stempler mellom ligg
og heng, gulv og tak, for å kontrollere ras fra fjellet.
*

Denne
tredelt!

oppgaven

er

1. Ordne setningene så arbeidsgangen blir korrekt.
Nummerer fra 1-7 og skriv riktig bokstav ved.
2. Før på arbeidstitler til de forskjellige arbeidsoppgavene.
3. Før til slutt på 1. 2. og 3. ledd i arbeidsprosessen.
a)Hullene ble tettet med sandpatroner.
b)Kuttemaskinen kutta bort en tynn stripe nederst i kullaget ved liggen.
Maskinen ble betjent av to mann, de var kutter og kutterhjelper.
c) De bakerste stålstemplene ble flyttet tilsvarende det strossa hadde
avansert.
d)Etter kuttmaskinen krøp en mann med en roterende håndboremaskin.
e)Med spill og kullskrape ble kullet skrapt ut til vogner som stod i
tverrslaget.
f)Hullene ble ladet med kullgruvesprengstoff.
g) Sprengningen foregikk med elektrisk tenning ute fra tverrslaget.

Linker:
http://www.svalbardmuseum.no/nyindex.php?id=1&kategori=2
http://no.wikipedia.org/wiki/Gruvedrift_i_Longyearbyen
http://www.snsk.no/viktige-aarstall-i-store-norskes-historie.145749.no.html
Svalbard, gruver og Co2
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/234090/
Fasit til oppgave 1: 1b) 2d) 3f) 4a) 5g) 6 e) 7g)

Visste du at…
…gruvene rundt Longyearbyen har navnene 1 -7 etter
oppstarten da de søkte etter kullforekomster. I Ny-Ålesund,
derimot, har gruvene kvinnenavn som Ester, Agnes og
Sofie.
…den første gruva i Longyearbyen het Trøndergruva og
hadde produksjon en sommer.
… en fløts på en meter gav kun en meters arbeidshøgde.
… i Svea kan mektigheten være opp til 5 meter, men i
Longyearbyen ofte under en meter.
… Områdets geologiske historie er avgjørende for hvordan
fjellet opptrer. Fjellet i Gruve 3 kan åpne seg, sprekke og
sprake og da blir arbeiderne advart. I Svea er fjellet stille.

