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HANDVERKET

Smiinga av ein navar
startar med uttynning av
emnet. Deretter følgjer

utholing av borskjæret, smiing
av skjæret, vriding av skjæret
med tong og utsmiing til ferdig
fasong. Så vert tongen smidd
til ein sylkvass spiss. Boren skal
no grov slipast. Etter sliping
vert boren herda og anløpt.
Ein sliper lett over skjæret
 innvendig og utvendig for å få
det blankt igjen etter herding
og anløping. Så vert boren
finfilt for å få eggen kvass. Til
slutt vert det sett på hus og
skaft av bjørk. Skaftet («svøyva»)
vert svidd i ved at den varme
tongen vert pressa gjennom
skaftet.                              ❑

Smia på Ådland. 

Edvin Odland i smia. Bilete frå 1980-talet.

Godt verktøy er halve arbeidet.
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Odland
NAVARSMEDANE 

I MELAND 
Smedhandverket har lange tradi sjonar i
Meland, og smedane laga både øksar,
diksler til tønnearbeid og flekkj e  knivar til
sildearbeidarane. Navarsmiinga vart først
teken opp i Meland av storsmeden OLE
BASTESEN GAUSTAD («Bast-Ola») tidleg
på 1800-talet. Han lærte dette av
smeden i Salhus. Frå GAUSTAD spreidde
navarsmiinga seg først til ÅDLAND på
1860-talet og så vidare til andre gardar i
Austebygda. Forutan på Gaustad og
Ådland vart det drive navarsmiing på
gar dane REFSGAR, FOSSE, FOSSE -
SJØEN, FLATØY, HOPLAND, SAGSTAD,
HÅTUFT, GRASDAL, LANDS VIK og
HESTNES. Navarsmedane var som oftast
gardbrukarar med smedarbeid som attåt -
næring til gards drifta. Mot slutten av
1800-talet vart nava rane ei viktig inn tekts-
kjelde for mange smedar i Meland. I tida
1900-1920 var det navar produksjon i
minst 18 smier. Ein del av smedane
leverte navarane til bru karar i lokal miljøet
og hadde heller liten pro duk sjon. Sme dane
på Fosse, Ådland og Hopland hadde stor
produksjon og leverte til større grossistar
og forretningar langs kysten frå Oslo til
Finnmark. Det skjedde ei spesialisering
av handverket i mellom krigstida, og fleire
dreiv med smi arbeid heile året. Navar -
smiing er eit ut døyande hand verk i dag,
men Hand verks registeret på Maihaugen
har ført tradi sjonane vidare ved å læra
opp ein ny navarsmed på Gaustad. Den
nye navar smeden er tipp oldebarnet til
«Bast-Ola». Han har bygd opp ei ny smie
på heimegarden.

Navarsmia på Ådland er framleis i bruk, men også smiene på Fosse
har vore i drift heilt fram til det siste ti-året. Desse smiene var mel lom
dei som hadde størst produk sjon av navarar i mellomkrigstida.
MARTINUS FOSSE bygde seg smie i 1877, og denne var i drift heilt fram 
i 1980-åra – ein av dei sentrale stadene for navarsmiinga i Meland. 
I 1930 vart det bygt endå ei smie her. På Fossesjøen var det smie alt 
på 1700-talet, og sist på 1800-talet gjekk dei over til navarsmiing. 
Framleis er det ein marknad for handsmidde navrar.

LJORESTOVA 
FRÅ LANDSVIK

På garden LANDSVIK, nordaust på
Holsenøy, målte arkitekt CHR. CHRISTIE
opp ei gam   mal røykstove i 1860. Både
den store ljoren med den dekorerte veksel-
bjelken (under) og den fint forseggjorde
døra, med halvsøyler og boge slag, vitnar
om ein velstandsgard. Stova er borte i
dag. Truleg var ho frå sein mel lom alderen,
bygnings historisk i slekt med stovene på
Aga (R389), Huse (R391) og Arna tveit
(R263).
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