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Rallarhatten
Rallarhatten er selve symbolet for Vinterfestuka i Narvik, som foregår i mars
måned hvert år. Festivalen har en ramme som markerer at det var stolte 
Rallare og Svarta Bjørner (Kokker) som la mye av grunnlaget for byen med
byggingen av Ofotbanen – verdens første jernbane i arktiske strøk! 
En gedigen teknologisk bragd! 

Festivalen Vinterfestuka i Narvik inneholder kultur i mange sjangere, for alle
aldersgrupper, samtidig som den er en stor arena for næringsliv og kultur 
- kultur som trivselsfaktor og næringsutvikler. Folk ikler seg antrekk fra anleggs-
tiden for over 100 år siden og hele byen deltar langt ut i de seine nattetimer.

Det er ikke tilfeldig at nettopp Rallarhatten ble symbolet for  Vinterfestuka i
Narvik. Vi kjenner Rallarene som hardt arbeidende, kreative, seige, løsnings-
orienterte, lystige, og stadig søkende etter nyheter. Dermed blir Rallarhatten
også symbolet på det innovative miljø du finner i Narvik!

Rallarhattens brede brem symboliserer at her er det plass til flere. Når flere står samlet er det lett å ta
”Samse tak” – noe som var helt nødvendig for Rallarene den gang alt måtte gjøres for hånd. En egen
oppsang forteller om dette; 

Hei, vi tar samse tak – å HÅ!

Hei, vi tar gode tak – å HÅ!

Hei, du må løft’n så godt – å HÅ!

Hei, du må blåse’n så godt – å HÅ!

Bremmen beskyttet godt mot regn, vind og snø. En innsvettet Rallarhatt skremte den arktiske myggen
og når solen skinte, var den øverste delen av ansiktet effektivt beskyttet, mens den nederste delen 
gjerne ble beskyttet av et par veldige mustasjer.

Rallarhatten skal bæres med rak rygg og stolt mine. Etter hvert vil du forme tre bulker i pullen, merker
etter fingrene hver gang du løfter hatten og hilser på damene! Rallarhatten ble også kalt ”Jenkis” på
svensk side og ”Sluskehatt” på norsk side.

Rallarhatten kan brukes som bærspann og vaskefat, som myggbrems og frisbee. 

”Du kan gjerne miste kjerringa di, men ikke Rallarhatten”, sier vi under Vinterfestuka. 

Det er svært upassende å stille med en stiv hattebrem på en Rallarhatt. Den blir ikke skikkelig før du 
har fått døpt den, og deg selv, i vann fra Søsterbekkene i Rombaksbotn. Det skal gjøres med høytid, 
tradisjon og seremoni!

”Den Stolte og Ærverdige Rallarklubben av Malmbyen Narvik” har Rallarhatten i sølv som sitt merke.
Studentene ved Høgskolen i Narvik (HiN) har i mange år stanset ut Rallarhatter i messing med årstall
som selges under Vinterfestuka.
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