
  

 

REKONSTRUKSJON 

AV ØKS 
      

I en potetåker i Kåfjord ble det funnet en 
øks for 54 år siden. Øksa var svært gammel.  
 
Hvor kom den fra? 
Hvordan ble den laget? 
Hvem har brukt den? 
Hva er den brukt til? 
 
Dette prosjektet søker svar på disse 
spørsmål gjennom å smi øksa på ny. 

 



I 1966 fant Edith Nilsen en jernøks i nypløyd potetåker på gården Nyvoll i Manndalen. Gården 
er en av tidligste bebodde gårdene i bygda. 
Øksa ble sendt til Tromsø museum, der den befinner seg i dag. Det viste seg å være en såkalt 
«kvenøks», brukt i finsk, svensk og norsk tradisjonshåndverk allerede fra middelalderen. 
Øksetypen (bile) har vært vanlig mellom år 1500 og 1750, men kan ha oppstått allerede på 
1300 tallet og kanskje tidligere. Simon Povel på museet mente øksa kunne være 600- 800 år 
gammel.  
 
Kåfjord kvenforening ønsker en kopi av denne øksa, laget med tradisjonell smiing som 
arbeidsmetode, og har forspurt Nord-Troms museum om å utføre arbeidet. Øksa skal være en 
symbolsk markør på tidlig kvensk vandring fram til dagens kvenske tilstedeværelse i regionen.  
 
For Nord-Troms museum er denne forespørselen en døråpner for et større økseprosjekt. Vi 
ønsker å utvikle kompetanse innen både tradisjonelt smed- og byggehåndverk i regionen.   
 

Mål 
• synliggjøre og formidle tradisjonell smikultur gjennom demonstrasjoner, foredrag, på 

nett, gjennom utstilling. 

• utvikle og tilgjengeliggjøre museets egen kompetanse innen smedhåndverket 

• dokumentere og formidle kontekst for øksa, historie og samfunn knyttet til funnet i et 
flerkulturelt perspektiv  

• kompetanseheving for utøvende tradisjonshåndverkere ved bruk av denne øksetype 

• gjenskape eldre arbeidsmetoder og byggeskikk fra middelalderen  

• nettverksbygging mellom håndverkere og institusjoner som forvalter 
tradisjonskunnskap  

 

Prosjektbeskrivelse 
 

Dokumentasjon og registering av øksetype 
I prosjektet ønsker vi å dokumentere og registrere økser som er funnet i regionen. Det gjøres 
gjennom arkivsøk og å se på tidligere forskning.  
 
Dette er imidlertid en øksetype som er mye brukt i Finland, og den er beskrevet som en 
finsk/kvensk øksetype. Kvensk bosetting i vår region kommer hovedsakelig fra Tornedalen, 
både svensk og finsk side. Vi ønsker å foreta en studietur til institusjoner i Nord-Sverige og 
Nord-Finland som forvalter tradisjonskunnskap om smedhåndverket, og som kanskje har 
bevarte økser og smieutstyr, for å dokumentere eventuelt slektskap med de vi finner på vår 
side av grensen. Vi ønsker også å besøke smier og smeder som arbeider på tradisjonelt vis for 
nettverksbygging mellom håndverkskunnskap og håndverkere i nordområdet.  
 
 
Øksa som skal rekonstrueres, og andre øksetyper, er bevart på Tromsø museum. Ved 
magasinbesøk vil vi få nyttig informasjon om hvordan smiprosessen skal utføres. Øksa må 
måles og fotograferes, og det må sees spesielt etter verktøyspor på redskapet som kan 
fortelle om prosessen.  



 
Ved å få informasjon om øksa og dets oppbygging gjennom en rekonstruksjon, åpner vi for 
nye opplysninger om bruksområde og herkomst, som igjen kan gi opp ny kunnskap om 
samfunnet den har blitt brukt i. 
 
Kontekstualisering og funksjonalisering 
Vi ønsker å gi øksefunnet en ytterligere kontekstuell og funksjonell fortolkningsramme. 
Gjennom tidligere forskning og arkivsøk kan vi se på en større geografisk kontekst, og med 
kjennskap til kultur og historie i området kan vi sette funnet inn i en lokal sammenheng.  
Spørsmål som middelbart dukker opp, er: hva kreves for å lage en slik øks? Er den laget i 
området eller er den kjøpt? Hva er spesielt med en slik øks? Har den særegent bruksområde? 
Hvem har brukt den? Disse spørsmålene sees i lys av de kunnskaper vi har om funnsted i 
perioden øksetypen har vært i bruk.  
 
Økseskaft rekonstrueres utfra opplysninger vi har om slikt arbeid, og utførelsen skjer med 
tradisjonelle materiale, verktøy og metode.  
 
 
Praktisk utførelse 
Den praktiske arbeidet (smiinga) med kopieringa av øksa er tenkt gjennomført i Nord-Troms 
museums smie på Markedsplassen i Skibotn. Smia er av samme type som er brukt av 
smedene allerede fra middelalderen, med blåsebelg og trekull til drivstoff.   
 
Museets smed vil bruke en oppslager (hjelpesmed) til å få utført arbeidet. Tradisjonelt så var 
oppslageren en viktig person for smeden. Jan- Tore Ovesen, Vartosmeden, har vært oppslager 
og hjelpesmed i mange andre prosjekter og er en erfaren smed som vil forespørres om å delta 
i prosjektet. 
 
Smedene skal smi øksene med like metoder og bruk av samme type verktøy som er brukt får å 
tilvirke øks på 1700 tallet og i eldre tid. For å få det til må man finne ut hvordan slike økser er 
sammensatt, av hvor mange deler, samt rekkefølge og metode for å sammensette de ulike 
delene. Det er mulig det må smies hjelpeverktøy som ulike typer skaftdorer og tenger, samt 
hjelpeverktøy til ambolt, for å få jobben gjort.  
 
Økseskaftet lages på tradisjonelt vis, med bjørk som materiale.  
 
 
Formidling 
Å gjenskape denne type øks med tradisjonelle arbeidsmetoder innen håndverk er en unik 
mulighet for å lære, dokumentere, tematisere og synliggjøre smedhåndverk og 
arbeidsmetoder. Og resultatet; en øksetype brukt i århundre i regionen vil kunne tilbys som 
originalverktøy til utøvere av tradisjonelt bygningsarbeid.  
 
Kåfjord kvenforening er samarbeidspart i prosjektet. De bidrar i lokal kontekstualisering av 
øksefunnet, fotodokumentasjon og formidling av prosjektet. Foreningen ønsker å formidle 
øksa som et symbol over kvensk tilstedeværelse i kommunen i fortid, nåtid og framtid.  
 



Selve smiprosessen vil være åpen for publikum.  
Smedene kan i etterkant ha foredrag om prosessen på kurs, seminarer osv.  
Resultatene vil formidles gjennom nett og i publikasjon. Dokumentasjonen om prosessen og 
resultatene fra prosjektet kan inngå i en senere temporær utstilling om tradisjonshåndverk. Vi 
ser for oss en utstilling som tematiserer tradisjoner i smedhåndverk og smikulturen. 
 
Med undersøkelser i forkant, både tekniske og kulturelle, så har vi alle muligheter for å 
gjennomføre prosjektet, lære av det, formidle det videre og ta det med til framtiden som 
erfaring.  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Budsjett, finansieringsplan, fremdriftsplan 

Budsjett  
Bakgrunnsundersøkelser, kulturell kontekstualisering 20000 

Studiereise Nord-Sverige og Nord-Finland 35000 

Undersøkelse av øks på Tromsø museum 13000 

Smiarbeid  30000 

Fotodokumentasjon 5000 

Materielle kostnader 6000 

Formidling av prosjekt 6000 

Adminstrative kostnader 10000 

 125000 

Finansiering  
Kåfjord kvenforening 20000 

Troms og Finnmark fylkeskommune 88000 

Nord-Troms museum  37000 

 125000 

    
  

  
  

Fremdriftsplan  
Søknader Mai 20 

Innhenting av emneved til økseskaft Okt.20 

Bakgrunnsundersøkelser, 
kontekstualisering 

Aug-des.2020 

Undersøkelse av øks i arkiv Nov.20 

Studiereise  Mar.21 

Økseskaftproduksjon Jun.21 

Prøvesmiing Des20-mai 21 

Åpen smie, produksjon av øks Jun.21 

Rapportering nettformidling Jul.21 

   

 

  

  



  

  

  

  

  

  
 


