
 

 

  
Øksesmiing i 
grenseland 

      I en potetåker i Kåfjord ble det funnet 

en øks på 1960-tallet. Øksa var svært 

gammel. Hvor kom den fra? Hvordan ble 

den laget? Hvem har brukt den? Hva er 

den brukt til? Dette prosjektet har søkt 

svar på disse spørsmålene gjennom 

kontekstualisering og rekonstruksjon. 
 

Kvenøksa i Manndalen 
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Innledning og bakgrunn 
 

Edith Nilsen og familien hadde samlet seg på Nyvoll i Manndalen for å ta opp poteter denne 
høstdagen i 1966. Bak traktoren hadde de et redskap som kastet potetene opp fra bakken, 
slik at det bare var å plukke de opp.  
Plutselig smalt det høyt bak traktoren. Et voldsomt smell. Og opp fra jorden kom en gammel 
jernøks. 
 
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.  
 
I 2020 ønsket Kåfjord kvenforening en kopi av denne øksa, laget med tradisjonell smiing som 
arbeidsmetode. De spurte Nord-Troms museum om å utføre arbeidet. Øksa skulle være en 
symbolsk markør på tidlig kvensk vandring fram til dagens kvenske tilstedeværelse i regionen.  
 
For Nord-Troms museum var denne forespørselen en døråpner for et større økseprosjekt. I 
tillegg til å rekonstruere øksa, ønsker vi også å sette øksefunnet i en historisk og 
samfunnsmessig kontekst.  
 
Mål med prosjektet var å 

• synliggjøre og formidle tradisjonell smikultur  

• utvikle og tilgjengeliggjøre museets egen kompetanse innen smedhåndverket 

• dokumentere og formidle kontekst for øksefunnet  

• øke kompetansen for utøvende tradisjonshåndverkere ved bruk av denne øksetype 

• gjenskape eldre arbeidsmetoder og byggeskikk fra middelalderen  

• bygge nettverk mellom håndverkere og institusjoner som forvalter tradisjonskunnskap  
 
Med støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune kunne vi sette i gang. 
Covid-19 har lagt noen føringer og hindringer for å gjennomføre prosjektet som først planlagt. 
Uansett har dette vært et særdeles spennende prosjekt som vi er svært takknemlige for å ha 
fått anledning å arbeide med! 
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Informasjon om funnet fra Tromsø museum 
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Del 1 Kontekstualisering 

Øksetype- aldersbestemmelse og bruksområde 
 

Ingar Figenschau skrev i 2012 hovedoppgaven «Øksemateriale fra Troms og Finnmark, ca 
1050-1900 evt: En handverksbasert gjenstandsanalyse». Her deler han øksefunn i Troms og 
Finnmark i definisjonene skogsøks, bile, spesialredskap, miniatyrøks, våpenøks og 
arbeidsøkser/udefinerte økser. Av totalt 65 øksefunn er 15 av disse bileøkser. Av disse er det 
4 bileøkser med eggforsterkning, deriblant vår øks fra Manndalen. Disse fire øksene er funnet 
i Nord-Troms (Figenschau 2012).  
 

 
 
 
De fire bilene med eggforsterkning ser ut til å være fra omtrent samme periode. Eggvinkelen 
ligger mellom 36-45 grader og indikerer at bruken har vært grovere rying av tømmer. 
Eggforsterkningen gjør at øksa vinkles ut fra tømmerstokken og gjør at skaftet kommer lengre 
bort fra tømmeret under arbeid.  
 
Da øksa ble sendt til museumet ble den klassifisert utfra daværende normer. Den ble satt i 
kategorien skjeggøks fra middelalder, 600-800 år gammel og at det kanskje var en våpenøks. 
På denne tiden var det vanlig å klassifisere øksetyper utfra arkeologiske vinkling, «som preges 
av eget ståsted samt anvendelse av etablerte typologier.» (Figenschau 2012). Han setter 
imidlertid biler med eggforsterkning i sammenheng med den kvenske handelen og 
innflyttingen i løpet av 1600- 1700 -tallet. Betegnelsen «kvenøks» på denne type øks har vært 
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vanlig i regionen. I et rettsdokument fra Helgøy tingrett i 1707 fortelles f.eks det at en 
kvenøks har blitt brukt som betalingsmiddel i en sak (Lindbach 2020).  
 
Fra Regional museum of Lapland har vi fått denne tilbakemeldingen «As to the date of your 
axe, I cannot be certain as I would have to know the context of the find, but I would venture a 
guess of the 19th to early 20th century. It is not a type of a bearded axe of the Viking Age or 
Middle Ages which are quite different in form.» Arkeolog Kuusela viser til lignende øksefunn 
fra Finland, for eksempel på Finna-site, der man kan se hundrevis av lignende bileøkser 
(Finna -site1). Roald Renmælmo fra NTNU sier han kan tenke seg at øksa kan være noe eldre 
enn dette, og mener at det er godt mulig den er fra 1700-tallet2. 
 
Den typen øks er ikke så uvanlig i særlig de nordlige deler av Norge og Sverige, men den er 
aller mest vanlig i Finland. Benevnelsen kvenøks antyder kulturell og etnisk tilknytning, men 
de fleste verktøy er laget for å utføre spesielle arbeidsoppgaver mer enn å uttrykke etnisk 
tilknytning.  
 
Våre smeder som har jobbet med rekonstruksjon av øksa sier: «Vi har likevel gjennom private 
og egne funn, sammen med de økser vi finner registrert i museene, sett en del likhetstrekk mot 
økser som er funnet øst for oss. På et litt tynt vitenskapelig grunnlag ser det ut som om økser 
har vært en handelsvare, og at de økser som evt. har vært smidd lokalt er laget som kopier av 
slike økser. I noen tilfeller ser man også likhetstrekk mot industriproduserte økser i dagens 
Finland samt at man på sosiale medier finner bilder fra «øksesamlere» i Finland som ligner i 
form på økser som stammer fra funn langs Lyngenfjorden.» «…utformingen av øksene er ulik 
og tilpasset bruken eller formålet. De kan også være tilpasset personen som bruker øksa.» 
 
Ved å få mulig aldersbestemmelse flyttet nærmere vår tid, konkretiserte prosjektet seg 
betraktelig. Arkivmateriale og kunnskap om befolkningen i Nord-Troms fra før 1700- tallet er 
meget sparsomt og består av lite konkret informasjon om ulike bygder.  
Fra begynnelsen av 1700- tallet har vi derimot mye mer informasjon om bebyggelse og 
bosetting i området enn fra tidligere tider. Det er også i denne perioden regionen virkelig får 
oppsving i bosettingen.   
 
Befolkningsveksten i Manndalen og hele Lyngenområdet var som nevnt enorm på denne 
tiden «Folkemengden i Lyngen præstegjeld var i nogle aar særdeles tiltaget ved de forarmende 
fjeldfinner og kvæner, som var bosatt der for fiskeriet, hvortil fjorden var meget 
bekvæm» (Larssen s. 79). 

 
1 Epost dialog 
2 Epost dialog 

https://www.finna.fi/Search/Results?dfApplied=1&lookfor=partakirves&type=AllFields
https://www.finna.fi/Search/Results?lookfor=piilukirves&type=AllFields
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Kilde Harald Lindbach 2020 

 
 
I tillegg til lafting av bygninger kunne bileøksene også blitt brukt til båt/jektebygging. Det var 
skogrike områder i særlig Lyngen og Kvænangen på denne tiden. Da det ikke er funnet 
dokumentasjon på båtbygging i Manndalen, er det mest sannsynlig at vår øks er brukt til 
lafting av bygninger.  
 
I tillegg til at bilene i Lyngenområdet kan sees i sammenheng med nyrydning og bosetting, sier 
Figenschou at bilene også kan sees i sammenheng med handel. Markedsplassen i Skibotn er 
dokumentert siden 1600- tallet, og birkarler har hatt faste handels- og skatteruter her i 
århundre. Økser var en vare de oftest var alene om å tilby (Figenschou 2012).  
 
 

Funnsted 
 
Øksa ble funnet av Edith Nilsen i Manndalen i Kåfjord, på nordsiden av dalen, om lag 4 km fra 
sjøen. I 1966 ble jernøksa sendt inn til Tromsø Museum.  
Edith Nilsen fra Samuelsberg kunne gi følgende opplysninger: 
“Jeg fant den på gården Nyvoll gnr 31 bnr 8 ca 4 km fra sjøen og ca 40-50 meter fra veien som 
går oppover dalen. Jeg fant den i en potetåker som er pløyd opp av gammel eng. Og der går 
fortelling om at det er sådd korn i “gamle dager”; og at det har stått ei tømmerhytte, hvori de 
brygget kornbrennevin. Da jeg flyttet dit i 1938 var der mange synlige tufter der. Nu er jo alt 
pløyd opp.” 
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Øksa er et løsfunn. Ved løsfunn finnes det ikke noen nærmere informasjon om funnforhold 
og kontekst. Øksa kan ha vært tapt av eier på et tilfeldig sted, eller det kan indikere at 
ytterligere funn er fjernet eller ligger under matjord. Uansett er det begrenset med 
informasjon knyttet umiddelbart til funnet.  
I dette tilfellet er det likevel mulig at funnet har sammenheng med stedet den er funnet på. 
Det er gjort flere funn i samme område, og gården har en tilknyttet historie som har levd på 
folkemunne siden den ble ryddet. Øksa er en stor og verdifull gjenstand, og det er lite 
sannsynlig at den har blitt mistet der av forbipasserende som ikke har klart å lete den opp 
igjen.  

 

Bosetting i Manndalen 
 
Det er vanskelig å si hvor lenge det har bodd folk i Manndalen. Det er gjort arkeologiske funn 
fra steinalderen, som i alle fall viser at mennesker har brukt dalen fra tidligere tider. 

 
Spydspiss fra yngre steinalder, funnet i Manndalen. 
  

https://no.wikipedia.org/wiki/Kontekst
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På sommeren har fjellsamer fra Karesuandoområdet hatt sommerbeite i dalen. I 1747 sa de til 
svenske grenseingeniører at de har en urminnes rettighet å flytte til havkanten, og at noen av 
dem bor «utmed Olmaiwouddi (Manndalen) wid hafwt…1 ½ mihl 
nedan före Olmaijware»3 
 

Sikker dokumentasjon på fast bosetting har vi fra 1723. Da bor 
Lasse Andersen og Lasse Lassesen, sannsynligvis far og sønn her. 
Da major Peter Schnitlers gjorde grenseeksaminasjon i 1742–1745 
var det fortsatt bare to oppsittere i bygda. Disse var bosatt ved 
sjøen, og ingen bodde oppover dalen langs elva.  
 
 
 
I løpet av de neste 50 år nærmest eksploderer folketallet. 
Skattelista 1763 viser 44 innbyggere i dalen, barn under 12 år er ikke registrert. I 1801 er det 
130 mennesker i bygda. Det er nå 25 husstander i bygda. De bofaste har fått etterkommere, 
det har kommet tilflyttere fra nærområdene, samer fra Karesuandotrakten og kvener fra 
Tornedalsområdet. Befolkningsveksten fortsetter utover 1800- tallet.  
 
 

Hans Eriksen og Marit Henriksdatter 
 
I 1771 har Hans Eriksen kommet til Manndalen. Han gifter seg med Katrina Jensdatter, som 
kommer fra «en relativt velstående kvenslekt som bodde i Manndalen» (Snildal 2005). Hans 
Eriksen var sønn av Erich Pelleg og Beret Hansdatter. Hans bestefedre var Mikkel Nilsen Pelleg 
og Hans Hansen Kausar. Katrina og Hans får en sønn, men Katrina dør tidlig. Hans gifter seg 
for andre gang, men også dette ekteskapet blir kortvarig. I hans tredje ekteskap gifter han seg 
med Marit Henriksdatter (Snildal 2005). Hun er datter av Henric Michelsson Caisko og Anna 
(Annika) Nilsdotter Kunnari. Henric ble født i 1710, i Sattajärvi, Pajala. Annica er etterkommer 
av Eric Månsson Karesuando4. 
 
Marits foreldre bor i nabogrenda Nordnes. Hennes morfar Nils Eriksson Kunnari bodde 
sammen med dem i flere år før sin død. Han hadde «fortjänt sitt uppehålle som smed och med 
annat arbete.» (Kuoksu 2010). Nils Eriksson Kunnari dør i 1769, så her har altså vært 
smedaktivitet før den tid.  
 

 

 

 

 

 

 
3 Schnitlers grenseeksaminisasjonsprotokoll 
4 Hjeltnes 2001, anbytarforum 
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Hanno- siida 
 

 
Med flere folk som flytter til bygda, så er 
boplasser viktig. Etter 1743 blir det ryddet 
to gårder på hver side av Manndalen, i 
tillegg til de som allerede bor ved sjøen. 
Avstanden til fiskeriet er viktig, men de 
nye beboerne driver også gårdsbruk. 
 
 
 
 
 
 

Bilde fra Reinbeitekommisjonen 1914, sjøboder i Manndalen 

 
 
I 1780 var det skylddelsforretning over de 4 rydningsplassene i Manndalen. De som hadde 
ryddet de første eiendommene på høyre siden av bygda var Niels Halversen og Jens Jensen. 
Jens var mest sannsynlig far til Katarina, første kona til Hans.  
 
Nå er Rejer Pedersen og Hans Erichsen bosatt på Jens` rydningsplass, og de deler 
eiendommen mellom seg. Eiendommen var stor, og skylddelingsforretningen nevner 
Mølleelva som eiendomsgrense. 
 
Gården til Hans får tilnavnet Hanno-siida (Hans gård) på folkemunne.  
Det var flere kverner i bruk i Manndalen. I 1787 var Hans Erichsen, Ole Olsen og Reier 
Pedersen ilagt å betale kvernskatt, Eric Olsen Kunnari slapp kvernskatt på grunn av 
fattigdom5.  

Hans hadde altså kvern og han dyrket korn. Marit var flink til å koke brennevin av byggkorn. 
Brennevinet ble ikke brukt som rusmiddel, men som erstatning til kaffe, sies det. Det ble 
drukket til maten i barnedåp og forsamlinger. De fikk åtte barn og har stor etterslekt i bygda.  

Hans er fisker og jordbruker. I 1801 har Marits mor Anna flyttet inn hos dem. Det har også 
Marits søster Elen, enke etter Henrik Mickelsson Närvä, sammen med to av døtrene. Nils 
Pedersen fra Enontekio er dreng. 

Hans er vel ansett, og blir ofte benyttet ved hjemmedåp, som fadder og som sponsor ved 
trolovelser i hele distriktet.  

Det er på Hanno-siida at kvenøksa ble funnet i 1966. 

 

 

 

 
5 Ursprungssläkten i Enontekis/Karesuando området, internettkilde     
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Smedvirksomhet 
 

For å lage en øks trengs det en smed og en smie. Vi har allerede sett at Nils Eriksson Kunnari 
hadde noe smedvirksomhet på Nordnes rundt 1760.  
Den første smeden vi finner dokumentert i Manndalen er kvenen Karl Pedersen i 
folketellingen i 1801. Han er født i 1739, enkemann, og losjerende på gården til Hans og 
Marit. Karl bor på gården i flere år.  
For å være registrert som smed, så må dette ha vært en hovedbeskjeftigelse.  Å være smed av 
yrke innebærer naturligvis at en har mer enn basiskunnskaper om hvordan man smir. 
Sannsynligheten for at det sto en smie på Hanno-siida er temmelig stor.  
 
I våre arkiver fremkommer det at det senere var smier på mange gårder i Manndalen, der en 
lagde det meste av det de trengte til husbehov. En informant forteller at det i forbindelse 
med gruvedrifta i nabobygda Skardalen var endel smieaktivitet i bygda, og barn hjalp til. 
Gruvedrifta ble avsluttet om lag 1919. Samme informant forteller at det også var noen 
«profesjonelle» smeder. Mot vår tid foregikk denne profesjonelle smiinga på en gård noen 
hundre meter fra Hanno-siida og der øksa ble funnet.  
 

 
       Nabogården 1938, smia til høyre i bildet. Foto Karl Lunde, eier NTRM 

 
 
 
Flere smikyndige har vandret ned Skibotndalen og slått seg ned i Nord-Troms. Folketellinga fra 
1865 viser f.eks at smeden Isak Johannessen Korvola med kone bosatt i nabobygda Birtavarre.  
 
På denne tiden kom også smeden Isak Lars Larsson Seppälä med kone og barn til Skibotn. Han 
var en dyktig smed, og flere av sønnene fortsatte i yrket etter faren.  
På Markedsplassen i Skibotn er det rekonstruert en smie etter Seppola-smedene. Her ble 
kvenøksa fra Manndalen smidd på nytt.  
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Økseskaft 
 
Skaftet på økser er formet etter bruk, øksetype og personlige preferanser. Det er få økser fra 
vårt område der skaftet er bevart. Øksa som ble funnet i Manndalen var også uten skaft. Det 
var antakelig av bjørk, og har smuldret opp i jorden med tiden.  
Økseskaft funnet i Novgorod har en gjennomsnittslengde på 65 cm, og i nyere tid er 
gjennomsnittslengden 63-65 cm. (Figenschoug 2012).  
 
Nils Hansen, f. 1841 i Manndalen, lærte sine etterkommere en regle som ble brukt i familien 
når det skulle lages økseskaft; 
-Mihin menet? 
-Metthään menen 
-Mitä sinne? 
-Vittan nouan 
-Mitä sillä? 
-Laiskan piiskkan6     
På norsk betyr det noe slik som; Hvor går du? Til skogen. Hva skal du der? Hente ris. Hva skal 
du med riset? Rise den late. 
Regla er videreført i familien helt fram til i dag.  
 
Fra nabobygda Skibotn har man brukt slike vers når man har målt lengda på økseskaft i 
produksjon, sier Bjørnar Seppola.  
«Man tok emnet til økseskaftene i veksarmåned om våren etter at løvet hadde sprettet. Så 
målte man ut 6 nevelengder per skaft, kappet av og lot emnet ligge å tørke med kvistene på. 
Gjerne ute i skogen på en tørr bakke eller oppe på en stein. På ettersommeren kvistet man 
emnene og la dem under tak for å tørke videre. På våren var de så ferdig til at man kunne lage 
økseskaftene. Vi gjorde like ens med emner til kjelkemeier og sledemeier.» (Vangen 2012) 
 
Hver strofe tilsvarer en neveslengde på økseskaftet, altså er 6 never passende lengde på 
skaftet. Om en mannsneve har en «tverslengde» på omlag 11 cm, så sammenfaller 
økselengden i Manndalen og Storfjord med gjennomsnittlig økseskaftlengde i Novorod. 
 
Det kan nevnes at Nils Hansens oldeforeldre var Marit Henriksdatter og Hans Eriksen.  

 
6 kvensk rettskriving ved Agnes Eriksen i «Hiiri Hiukkahamphaan suolapalat ja vähä mitäki muuta» 
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Avrunding 
 

Det ser ut som at kvenøksa fra Manndalen er fra tidsperioden 1700-1800. Den kan ha blitt 
kjøpt på marked, tatt med av bosettere eller blitt smidd på stedet.  
 
Fra midten av 1700- tallet øker Manndalens befolkning drastisk, og gårder blir ryddet på 
begge sider av dalen. Hans Eriksen med familie bodde der øksa ble funnet. Familien hadde 
nær tilknytning til smeder og det har sannsynligvis stått en smie på gården. Fra midten av 
1700- til midten av 1800- tallet ble det laftet mange bygninger i Manndalen.   
Den vanligste type bebyggelseshus var laftede tømmerhus av bjørk og older. I tillegg hadde 
man en rekke uthus og driftsbygninger som var tilpasset forskjellige arbeidsoppgaver 
tilknyttet gårdsdrifta som kjøttsjå, ildhus, vedsjå osv. Fjøs var ofte gammer (Schøtt 1958) 
Ifølge Friis bodde 2 familier i gammer i 1865, resten i tømmerhus.  
 
 
 
 

Friis etnografiske kart 1865 

 
 
Vi får ikke helt sikre svar på hvor øksa har kommet fra, hvem som har smidd den og hva den 
er brukt til. Betegnelsen kvenøks har vært vanlig på denne type øks i området, men forteller 
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mer om bruksområde enn etnisitet. Likevel kan øksa settes i sammenheng med kvensk 
tilstedeværelse, og vil derfor fungere som et godt symbol for kvensk bosetting i kommunen.  
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Del 2 Rekonstruksjon 
 
Museets smed Hans Erik Olsen har brukt en oppslager (hjelpesmed) til å få utført arbeidet. 
Tradisjonelt så har oppslageren vært en viktig person for smeden. Jan- Tore Ovesen, 
Vartosmeden, er en erfaren smed som har vært oppslager og hjelpesmed i mange andre 
prosjekter. Vi er veldig glade for at han ønsket å delta i prosjektet. 
 
Smedene smidde 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 ble smidd hjelpeverktøy som ulike typer skaftdorer og tenger, samt hjelpeverktøy 
til ambolt, for å få jobben gjort.  
 
 

Studietur til Tromsø museum 
 
Det første som måtte gjøres i prosessen med rekonstruksjon av øksa, var å se det originale 
funnet. Øksa er bevart på Tromsø museum. Våre smeder har vært der på besøk for å se etter 
nyttig informasjon om hvordan smiprosessen skulle utføres. Øksa ble målt og fotografert, og 
det ble spesielt sett etter verktøyspor på redskapet som kunne fortelle om prosessen.  
Med ny teknologi ble øksa 3D- fotografert slik at vi i hele prosessen har hatt mulighet å se 
nærmere på ørsmå detaljer med øksa. Følg lenke for å se 3D dokumentasjonen:  
 

https://sketchfab.com/3d-models/ts7322-bile-funnet-pa-nyvoll-i-kafjord-kommune-

59faa241aab84d208d97016ec4e5835b 

 

https://sketchfab.com/3d-models/ts7322-bile-funnet-pa-nyvoll-i-kafjord-kommune-59faa241aab84d208d97016ec4e5835b
https://sketchfab.com/3d-models/ts7322-bile-funnet-pa-nyvoll-i-kafjord-kommune-59faa241aab84d208d97016ec4e5835b
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Materiale 
 

Øksa har også blitt konservert og overflatebehandlet. Det gjør det vanskeligere å se spor av 
hvordan øksa er smidd og få noe godt inntrykk av materialet som er brukt.  
 
Jern fremstår svært sjelden som rent jern (Fe), men er ofte legert med andre metaller. For en 
smed er karbon eller kullstoffinnholdet i jernet av størst interesse. Dette avgjør om jernet kan 
herdes eller ikke, men har også stor betydning for anvendelsesområdet. Moderne jern er ofte 
legert og produsert ut fra helt andre anvendelser og bearbeidings metoder. Typisk er det 
laget for å ha gode sveisegenskaper med elektrisk sveising og kanskje motstand mot rust 
framfor egenskaper til plastisk forming i oppvarmet tilstand. Hvis vi skal finne ut av hva denne 
øksa inneholder, vil det også medføre at den ødelegges som gjenstand slik at det også ligger 
utenfor vårt mulighetsområde i prosjektet. 
 
For at et verktøy skal kunne ha egg og en skjærende effekt i tre, kan det ikke være laget av 
bare jern eller ulegert jern. Man må ha jern med et karboninnhold på 0,4 til 1,0 % for at det 
skal kunne herdes og få en struktur og hardhet som egner seg til trebearbeiding. Vanlige 
verktøy som kniver, høveltenner og annet har ofte et karboninnhold på rundt 0,7 %. Lavere 
gjør «stålet» mykere og egga slites fort, høyere innhold gjør egga sprøere og hardere. Disse 
egenskapene kan justeres på med varmebehandling og er ofte et kompromiss i forhold til 
utforming av verktøyet og hva det skal brukes til. Vi bruker da ofte begrepet stål om slikt jern. 
I dagligtale bruker man jern og stål om hverandre, men for smeden er det en viktig forskjell.  
 
 

 
Hvis man skal gjøre en nærmere undersøkelse av f.eks. indre strukturer i øksa, så må man mekanisk dele den 
opp og f.eks. syrebehandle snittflatene. Dette har vi kunne gjøre med fragmenter av andre økser, se bildet. Men 
ikke av kvenøksa, naturlig nok.  

 
 
Stål var i eldre tider kostbart fordi det var vanskelig å fremstille, samtidig som en god egg var 
viktig for å kunne lage gode verktøy. Det smedene gjorde var å sette sammen verktøyet av 
flere deler og da med stål i egga på verktøyet. Begrepet «stålsette» er vanlig å bruke. I økser 
ble det gjort ved at øksa er «laminert» i øksebladet. I bildet over kan man se stålet som et 
mørkere felt midt i øksebladet. Det er flere måter å stålsette økser på, men vi må anta at 
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denne øksa også er stålsatt slik at egga er gjort av et annet materiale enn resten av øksa. Også 
her kunne man ha sett spor etter slik stålsetting, men det krever igjen en eller annen for 
bearbeiding av øksa mekanisk. Kvenøksa har også noe man kaller «eggforsterkning», 
øksebladet nederst er forsterket og gjort tykkere. Dette har ikke bare en mekanisk og 
smiteknisk betydning, men endrer også bruksegenskapene til øksa. 
 
Vi har også i vårt arbeid sett mange økser som 
har stålsatt øksenakke. Da har smeden lagt på 
en bit hardere materiale på øksehodet for å gi 
det ekstra styrke mot slag og mekanisk 
påvirkning. Denne øksa har ikke slik stålsetting, 
og vi kan ikke se spor av det heller. Vi antar 
derfor at denne øksa ikke har vært stålsatt i 
nakken. Bilder av lignende økser har heller ikke 
stålsatt nakke. 
 
Vi har forsøkt å finne fram til jern med lavest 
mulig karboninnhold og minst mulig iblanding 
av andre metaller. Målet var å finne et 
moderne materiale som likevel kan bearbeides 
og sveises i smia ved bruk av varme og 
håndverktøy. Vi må likevel innrømme bruk av 
vanlig vinkelsliper for å ta ut biter av jernplata 
slik at vi fikk ut håndterbare emner for videre 
arbeid. 
 
 
Vekta på kvenøksa er 1065 gram. Vi vet ut fra tidligere arbeid med kopiering av økser at vi 
ikke klarer å komme ned i samme vekt på kopien med mindre vi lager den mindre fysisk sett. 
Det sier oss at tettheten eller egenvekten i det gamle jernet er lavere enn moderne produsert 
jern. Konklusjonen er at selv om vi lager en kopi som er lik i størrelse, så må vi forvente 
høyere vekt på grunn av materiale vi har tilgjengelig.  
 
For selve egga bruker vi stål av noenlunde kjent karboninnhold som vi har tilgang på. Ofte 
bruker vi fjærstål fra gamle hesteharver, eller det man kaller borstål (minebor SK7). Gammelt 
fjærstål er ofte en god kilde til eggstål i økser, men erfaringen er at det bør være gammelt og 
helst produsert før 2. verdenskrig.  

 

Kull og blåsebelg 
 

Når man skal smi i dag finnes det ulike alternativ til varmekilde. Det siste på denne fronten er 
å bruke strøm og induksjon, mens det finnes også utstyr som bruker gass og flytende 
brennstoff. Vi bruker kull i en eller annen form. Felles for alle brennstoff med unntak av 
induksjonsesser er at det skjer en forbrenning med oksygen som «mat» til ilden. Det må 
tilføres luft og ofte under trykk og vi bruker ofte begrepet blåseluft. 
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De gamle smedene brukte kull. Trekull var tilgjengelig stort sett overalt. Vi vet fra historien 
rundt Røros at dette med å brenne trekull var et eget yrke, og man bygde kullmiler. 
Hovedprinsippet i fremstillingen av trekull er å brenne tre uten tilførsel av oksygen.  

 
Vi har prøvd ut ulike produsenter og 
merker, men erfaringer er at det meste 
kan brukes. Vi har videre gjort noen egne 
framstillingsforsøk med kullmile og har i 
tillegg fått en del trekull etter ei tjæremile 
i Bardu. 
Det finnes ellers steinkull beregnet for 
smiing å få kjøpt i Norge og det finnes en 
del eldre fyringskull, ofte fra Svalbard, 
som dukker opp i kjellere og uthus. 
Fyringskull gir også varme, men avgir en 
del gasser og mye røyk og anbefales ikke 
brukt av helsemessige årsaker. Smikull er 
normalt raffinert og bearbeidet, mens 
fyringskullet kommer rett fra gruvene. 
Vi har benyttet trekull i dette prosjektet 
fordi vi antar at øksa har vært smidd med 
trekull som varmekilde. 
 
 
 
 

Mile på Perteng. I forbindelse med prosjektet lagde vår smed kullmile med godt resultat.  

 
For å få varme nok må man tilføre ekstra oksygen eller luft. Elektriske vifter kan anvendes, 
men i tidligere tider brukte man blåsebelg. Belgen har vært benyttet både til fremstilling av 
jern, men også i smiarbeidet.  

 
Vi har benyttet en blåsebelg i Nord -Troms museum sin 
smie i Skibotn. Belgen er en kopi av en gammel belg som 
Isak Seppälä hadde med seg fra Pajala traktene i 
Tornedalen i 1865. Den originale belgen finnes fortsatt i 
privat eie hos Asle Seppola i Skibotn. Belgen er laget ved 
å bruke reinskinn hvor hårene fortsatt sitter på. 
Kopien i essa er dog fremstilt med moderne materialer, 
men konstruksjon og virkemåte er den samme.  
 
 
 
 
 
 
Belgen i smia på Markedsplassen i Skibotn 
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Når man skal smi en relativt stor gjenstand som en øks, kreves det mye energi og høy varme 
for å få til essesveisingen. Jernet må varmes opp til nesten smeltepunkt under deler av 
prosessen. Det krever godt kull og jevn lufttilførsel. Måten man anbringer kull og luftstrøm på 
har også betydning. Kunnskap og erfaring med dette er en viktig del av smikunsten for å 
kunne fremstille øks. 
 
 

Verktøy 
 
Når man skal smi trenger man noen grunnleggende verktøy. Det selvsagte er hammer og 
ambolt, men man trenger også meisler, dorer, tenger, ulike setteverktøy og annet. Dette er 
verktøy som man generelt trenger uansett smi-oppdrag.  
 
Til øksesmiing trenges det likevel noen spesielle verktøy. Disse har vi laget selv ved å lære av 
tidligere erfaring, men også utviklet verktøyene underveis. Ulike deler av arbeidet kan gjøres 
på flere ulike områder, med noenlunde samme resultat. Vi kan derfor på ingen måte si at det 
var slik verktøyene for å smi denne øksa var utformet. Vi kan bare dokumentere de 
verktøyene vi utviklet underveis basert på den kunnskap og erfaring vi har fra før, og den vi 
opparbeidet gjennom prosjektet.  
Samtidig må vi erkjenne at selv om vi gjør øksefunn så finner vi i liten grad verktøy som kan 
knyttes til disse funnene. Smedens verktøy er også i liten grad bevart og dokumentert i 
museer og andre samlinger. Vi finner bare resultatene av verktøybruken i form av de 
produkter som smeden har fremstilt.  
 
 

Hammere og slegge 
 

Vi kjenner til at det var vanlig at smeden hadde hjelpere i smia. Før man fikk mekaniske 
hammere forgikk alt med håndmakt. Det krever mye kraft til å smi ut ei øks sammenlignet 
med f.eks. et knivblad. Det er derfor praktisk at man samarbeider slik at smeden har en eller 
flere oppslagere. Oppslageren oppgave er å svinge slegga og slå der smeden anviser. Slikt 
arbeid forgikk i en egen rytme og med bruk av tegn gitt av smedene. Tegnene gis med 
hammeren i form av klanglyder fra ambolten og bevegelser med hammeren.  
 
Vi har under arbeidet forsøkt å etterligne denne arbeidsformen ut fra beskrivelser i litteratur 
og tidligere arbeid sammen med mer erfarne smeder. Vi har da hammere i ulike vektklasser 
og slegger fra 3 kilo og oppover mot kanskje 5 kilo. Vi har neppe fysisk trening nok til å kunne 
gjennomføre et slik arbeid slik det en gang foregikk i smiene, men vi kan konkludere med at 
arbeidet går klart lettere og raskere ved å samarbeide på denne måten. At man er to om 
arbeidet i perioden fra emnet kommer rødglødene opp av esse til det må varmes på nytt, 
medfører færre oppvarminger, mindre slitasje og avbrenning av materiale samt mindre 
forbruk av kull. 
Man gjør seg også en del erfaringer med utforming av hammere og slegger til smiarbeid, men 
det er mere av generell karakter og ikke spesielt for å kunne smi øks. 
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Skaftdorer 
 

Ei øks skal ha et skaft og har da et skafthull. For å forme dette skafthullet må smeden normalt 
ha et verktøy. Slike verktøy kan ha flere navn, men skaftdor er et vanlig begrep å bruke. 
 
Økser kan smis på flere måter, men det spesielle med denne øksa er at den har en lang «fal» 
som det kalles. Dette er en rørformet del av øksa hvor skaftet skal plasseres. Falen må formes 
til og man må ha et verktøy for å smi den i form og ikke minst for å holde på formen under 
videre bearbeiding av øksa. Skaftdoren må ha en form og lengde slik at den går igjennom hele 
skafthullet. Vår erfaring er derfor at man må ha en spesiell skaftdor for å smi denne type øks. 
Vi måtte derfor lage oss et slikt verktøy.  

 
 
Skaftdoren som er brukt i prosjektet ble 
omsmidd fra en pigghakke. Stålet er litt hardere 
enn jern, så det egner seg godt til formålet. 
Skaftdoret ble brukt til å smi ut falen i øksa. 
Skaftdoren er et meget personlig verktøy for 
smeden, som gir en signatur i arbeidet som 
gjøres.  
 
Man vet at stål var et kostbart materiale og det 
er mest sannsynlig at slike dorer var laget av 
vanlig jern, men det er forhold vi vet lite om. 
Det kan også finnes andre verktøy som egner 
seg til disse arbeidsoperasjonene, som f.eks. 
nebbste.  
 
 
Skaftdor. Begrepet «øksevøl» forekommer også, da brukt 
om skaftdor spesielt for øks. 

 

 

 

Metode 
 
Øks er tradisjonelt smidd etter to metoder. Man snakker ofte om helstålsmetoden og 
brettemetoden. Helstålsmetoden kan vi se bort ifra i denne sammenheng, men den går ut på 
at man smir øksa av et jernstykke og dorer hull for skaftet i øksa og klyver opp emnet for å 
legge inn eggstål.  
Brettemetoden går i prinsipp ut på at emnet smis ut og brettes dobbelt. Skafthullet dannes i 
denne brettingen og man legger også inn eggstål mellom lagene. 
 
Brettemetoden kan også gjøres ved at man brukere flere deler og at emnet brettes 
asymmetrisk rundt skafthullet og antall biter som sammenføyes kan variere fra to til 3 eller 4. 
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Ved reparasjon av gamle økser brukes også begrepet «påståling».  Da er øksa ofte utslitt og 
man benytter det gamle øksehodet og legger på nytt eggstål i bladet. Gamle økser kan være 
«påstålet» flere ganger og dermed bestå av mange sammenføyde deler. 
 
Vi ser ingen tegn på at denne øksa er påstålet eller reparert på noe vis. Vi antar at den er i den 
form den var da den kom fra smedens hender, men tidens tann har selvsagt tært noe på 
materialet. Den synes likevel å være i forbausende godt bevart. 
 
I boka «Klassiskt järnsmide» av Karl-Gunnar Norén og Lars Enander finner vi et kapittel som 
beskriver smiing av «Bilyxa». Her beskrives en metode der en lignende øks settes sammen av 
opp til 5 ulike deler inkludert stålsetting av øksenakken.  Vi har prøvd ut denne metoden dog 
uten stålsettingen, men kommer til at vår øks ikke nødvendigvis er smidd på denne måten. 
Spesielt går det på utformingen av falen. Her blir den en spiss som kommer ut av øksebladet i 
underkant av falen. I våre forsøk med denne metoden så blir denne tydelig og synlig i falen i 
ettertid. På originalen ser vi ingen tegn på dette. 
 
Under arbeidet og ved flere praktiske forsøk har vi sett på en annen metode for å lage falen. 
Forskjellen ligger i utformingen av det som skal bli øksebladet. Metoden går ut på at falen 
utformes som to halvrør der den ene halvdelen kommer ut av økseblader, mens den andre 
lages som en del av den delen som skal danne skafthullet. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

t.v. De ulike delene til øksa før sammensetning 

t.h. Nebbste  
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Skissen over viser delene i det vi kaller en «normaløks» i den forstand at øksebladet er utformet uten denne 
eggforsterkningen . 
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Skissen over viser samme metode som overfor men da for «bile» eller øks med eggforsterkning. 
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Skisse av hvordan holk delen smis til. Denne biten utgjør selve falen på den ferdige øksa. 
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Skissen viser «mellomstykket» på øksa. Det er denne delen som danner selve øksebladet. 
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Skissen viser hvordan holk og mellomstykke settes sammen før essesveising. 
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Skissen viser hvordan vi har formet de ulike delene. 
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Detaljer i forming og utsmiing av mellomstykket. 
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Vi synes selv at ved å benytte denne metoden fikk vi en utforming som ligner mere på 
originalen. Uten at vi dermed kan være helt sikkert på at dette er den metoden som er 
anvendt. For å få det bekreftet må man bruke metoder som ødelegger øksa, og det er ingen 
tjent med.  
 

Bruk av øksa 
 

Øksa kan med våre begrep beskrives som en faløks utformet som bile. Faløks på grunn av 
dette «røret» som danner skafthullet og bile som følge av det brede øksebladet. Figenschau 
kaller øksetypen «Bile med eggforsterkning». 
Et annet kjennetegn er at den er svært tynn i øksebladet ned mot denne eggforsterkningen. 
Eggforsterkningen gjør at man kan få en litt butt eggvinkel som egner seg spesielt til 
tømmerarbeid som rying av tømmerstokker. Vi tror derfor at øksa er spesialisert til bruk ved 
til lafting av hus eller tilsvarende trearbeid og er dårlig egnet til felling eller annen bruk der 
man legger mye kraft i huggene. 
 

 
Ferdige økser smidd av Hans Erik Olsen. Øksene er skjeftet med skaft av bjørk. 
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Avrunding 

 
Å smi en øks er en sammensatt prosess. Resultatet er avhengig av erfaring, materiale, 
kunnskap og koordinasjonen mellom hode og hånd. «På mange måter kan man si at 
sminingen beveger seg i et grenseland mellom håndverk og kunst, der transformasjonen av et 
stykke jern skjer i et intrikat samhandlingssystem mellom hånd, hode, øye, verktøy, materiale, 
kunnskap, erfaring og bevegelser som til sammen resulterer i et unikt produkt som bærer med 
seg både de unike personlige og materielle preferansene, men også den kroppslige 
kunnskapen.» (Figenschou 2012) 
 
Å smi innebærer mer enn å transformere materiale. Smeden setter sitt eget preg på 
produktet. Øksa som vi har rekonstruert er derfor ikke en egentlig kopi av kvenøksa som ble 
funnet i potetåkeren i 1966, for våre øksekopier bærer preg av våre smeders personlighet, 
preferanser og egenskaper.  
 
«En hvar, som genom påfallande skiclighet utmärkte sig i någt yrke, erhöll hedersnavnet seppä 
(konstnär); med då jernets och de öfriga metallernas bearbetning var den konst, hvari 
Finnarne från synnerligen förfarna, kom detta namn att hufvudsakligen beteckna en 
jernarbetare; smed.» (Koskinen 1874) 
 
Når vi ser på de ferdige produktene kan vi slå fast at våre smeder også er sepät.  
 
 

Formidling 
 

Å gjenskape denne type øks med tradisjonelle arbeidsmetoder innen håndverk ga oss unike 
mulighet for å lære, dokumentere, tematisere og synliggjøre smedhåndverk og 
arbeidsmetoder. Og resultatet; en øksetype brukt i århundre i regionen, kan tilbys som 
originalverktøy til utøvere av tradisjonelt bygningsarbeid.  
 
Det har vært stor interesse for prosjektet.  
Vi har arrangert åpne dager i smia, der prosjektet har blitt presentert, og selve smiprosessen 
har vært åpen for publikum. Under Paaskiviikko dokumenterte Halti kvenkultursenter, 
Paaskiviikko og Kåfjord kvenforening smiprosjektet gjennom film. 
 
Smedene har hatt foredrag om prosjektet under åpningen av Kvenmuseet i Vadsø og på 
Handverksdager på Røros høsten 2021. Prosjektet har også blitt formidlet under Norges 
museumsforbunds seminar om kvensk/norsk-finsk immateriell kultur. 
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Fra powerpoint som ble brukt under formidling i Vadsø 

 
Vi har blitt intervjuet av Ruijan kaiku https://www.ruijan-kaiku.no/rekonstruerer-helt-spesiell-
kvenoks/ 
og NRK https://www.nrk.no/kvensk/smidde-en-kopi-av-kvenoks-1.15529598 
Samt artikler på kvener.no https://kvener.no/2021/06/kvenoksa-det-eldste-kvenske-
kulturminnet/ 

Fra artikkel av NRK 
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Vi har mange planer for videre formidling av prosjektet. I neste fase vil vi få utprøvd øksene i 
håndverksarbeid. Dokumentasjonen om prosessen og resultatene kan inngå i en senere 
utstilling om tradisjonshåndverk.  
 

Avslutning 
 

I arbeidet med dette prosjektet har vi brukt ulike metoder: arkivsøk, litteraturgransking, 
dialog med andre smeder, dialog med museer og ressurspersoner, slektsforskningskilder, 
fotografering, fysiske undersøkelser, praktisk prøving og feiling, formidling, muntlig 
kunnskapsinnhenting, testing av øks osv. 
Planen var også å foreta studiereise til Nord-Sverige og Nord-Finland for å finne personer og 
institusjoner 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. Studiereiser har dessverre vært umulige å gjennomføre i dette prosjektet 
pga. korona-restriksjoner. Men vi har vært likevel vært i kontakt med ulike miljøer og 
kompetansepersoner på finsk og 
svensk side digitalt.  

 

Tross covid-19 så har vi gjennomført 
prosjektet på en meget god måte 
innenfor mål og tidsrammer. 
Vi har lært mye, formidler vår 
kunnskap videre, og vil ta med oss våre 
erfaringer som grunnlag for fremtidig 
arbeid. Prosjektet vil inngå i museets 
arbeid i år fremover.  
 
 
Vi takker Tromsø museum og 
Universitetet i Tromsø ved Johan 
Eilertsen for velvilje og godt 
samarbeid! Takk til hjelpesmed Jan 
Tore Ovesen. Takk til Paaskiviikko og 
Halti kvenkultursenter som har laget 
film om smiing av kvenøksa. Takk til 
Kåfjord kvenforening for at vi kom i 
gang med dette prosjektet!  
Og sist, men ikke minst; Takk til Troms 
og Finnmark fylkeskommune for støtte 
til gjennomføring av prosjektet! 

              Smeden Hans Erik Olsen prøver ut øksa på tømmer 
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