
Y xsmeden som var en 

konstnär 

Han gick fyra gånger om dagen, morgon, middag 
och kväll, på den väl upptrampade stigen längs 
skogsbrynet på väg till eller från sin smedja på 
Kärrsbacken i Hjärtum. Hans kraftfulla, något 
böjda kropp avtecknade sig mot skogen. Våra 
hälsningar besvarade han med en nick och en lätt 
lyftning av armen. Ibland stannade han för att 
säga några ord. Han såg vänlig ut i sitt gråvita 
skägg. På söndagarna bytte han ut arbetskläderna 
mot svart kostym och intog sin vanliga plats i 
kyrkan. 

Vi visste inte att smeden Johan Jonsson var en av 
de sista i landet som tillverkade yxor för hand. 
Hans yxor kom att bli riksbekanta för att vara 
vassare än alla andras. Han var skicklig och gick så 
in för arbetet med hela sin själ, att han mera på
minde om en konstnär än en hantverkare. Även 
över hans person vilade något av konstnärlighet. 

Besök i smedjan 
När man gick förbi smedjan kunde man genom de 
små fönstren se eldskenet från ässjan. Man hörde 
slag av smideshammare och slägga mot städet. 
Kling, kling, lät det. 

Det hade varit frestande att titta in i smedjan 
och se hur det gick till att tillverka yxor. Men vi 
visste genom "gamle smens" dotter att han inte 
ville ha besök under arbetet, allra minst av barn 
som han inte var säker på vad de tog sig till. 

Men en dag blev frestelsen för svår. "Ska vi ta 
och hälsa på inne hos gamle smen?" var det någon 
som sa. Vi tvekade länge, men efter att ha stärkt 
modet på varandra genom att säja att gamle smen 
ser så snäll ut, vågade vi oss in. 

Till allas förvåning körde inte "gamle smen" ut 
oss utan lyfte bara litet på huvudet, såg på oss med 
sina vänliga ögon och återgick till arbetet. 

Jonsson stod vid smidstädet, klädd i förskinn 
och storväst. Med en lång, svart tång höll han fast 
ett glödande järnstycke på städet. Han vände och 
vred järnbiten medan en yngre man på andra si
dan städet slog på järnet med en stor slägga. Det 
var antagligen hantlangaren Johan Skog, han som 
senare efterträdde sin mästare som yxsmed. 

Släggan bearbetade järnbiten tills det inte fanns 
mycket av glöd kvar. Då stoppadejonsson järnet i 
ässjan där elden falnat. Med några kraftiga drag i 
blåsbälgen fick hantlangaren elden att flamma 
upp på nytt. 

Några maskiner som gick med egen kraft fanns 
inte i smedjan. Tätt invid smidstädet stod en balja 
fylld med en grumlig vätska. När järnbiten till sist 
fått formen av en färdig yxa, doppade smeden 
Jonsson ned den i baljan. Det fräste våldsamt som 
när man spiller vatten på glödhet spis. Underliga 
dofter spreds i smedjan, påminnande om sådana 
som uppstår när man glödsteker salt sill. 

Bland inventarierna i smedjan fanns en slipsten. 
På den brukade Jonsson vässa de färdiga yxorna, 
dvs de dagar det var vindstilla. Blåste det någor
lunda utanför smedjan, slipade han yxorna på en 
sten som drevs av en väderkvarn försedd med fyra 
stora vingar. Den hade smeden byggt själv. Men 
det hände också att han tog sina yxor under armen 
och vandrade ned till den vattendrivna slipstenen 
vid Daskebacken, den plats där han en gång börja
de tillverka sina yxor. 
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Detta är smedjan på Kärrsbacken där Jonsson tillverkade sina 
riksbekanta yxor. Han fick bara använda ena halvan av smedjan 
( den till höger), den andra disponerades av hans tidigare läro
mästare Johannes Berndtsson. På bilden .ryns Jonsson t.v. i 
dörröppningen tillsammans med sin gesäll Albert Andersson. 
Vindkraftverket till höger om smedjan hade Jonsson byggt själv. 
På dess slipsten vässade han sina yxor när vinden var tillräckligt 
stark. Bilden togs omkring 1916. 
(Fotograf okänd) 

I sin smedja på Kärrsbacken i Hjärtum smidde Johan Jonsson 
yxor som var så vassa och så hårda i eggen, att en hantverkare som 
en gång prövat dem aldrig ville ha någon annan yxa. För att 
kunna se när det glödgade stålet hade den absolut rätta rryansen 
for härdningsmomentet brukade Jonsson hänga säckväv.for fans
/ren, och detta gav upphov till ryktet att han hade hemliga 
tillverkningsmetoder,ja rentav stod i maskopi med övernaturliga 
makter . . .  På bilden håller smeden Jonsson (t.h.) ett yxämne på 
smidstädet med hjälp av en tång, i den högra handen smidesham
maren med vilken han bearbetar yxämnet. Till vänster på bilden 
skymtar smedens hantlangare beredd med storsläggan, som an
vändes for grovbearbetningen. Troligen är det Jonssons mångåri
ge medhjälpare Johan Skog som finns till reds, han som senare på 
egen hand fortsatte yxtillverkningen i sin smedja nedan.for Hjärt
ums by. Bilden är tagen omkr. 1920. 
(Fotograf okänd) 





Trollkonster trodde somliga 
Under de ljusa årstiderna brukade Jonsson hänga 
säckväv för fönstren i smedjan för att bättre kunna 
se glöden hos yxorna när de skulle härdas. Det var 
nämligen mycket viktigt att härdningen gjordes i 
exakt rätta ögonblicket, och det kunde den skickli
ge yrkesmannen avgöra genom att avläsa glöden. 
Det var just denna härdnings metod som hjärtums
smeden var så skicklig i och som åstadkom, att 
hans yxor fick den hårdhet och den skärpa som 
gjorde dem så omtyckta av hantverkare och andra. 

Säckväven för fönstren förbryllade många. En 
del trodde att gamle smen Jonsson hade hemliga 
tillverkningsmetoder som han ville dölja för utom
stående. Ja, det fanns t.o.m. en och annan som 
misstänkte att han stod i maskopi med mörka mak
ter och idkade trolldom bakom de mörklagda föns
tren. 

Ryktet om att det skulle finnas en speciell till
verkningsmetod spred sig och togs på allvar. Det 
nådde fram till ett industriföretag med yxtillverk
ning på sitt program. Man skickade en represen
tant till Jonsson för att köpa metoden. Men han 
försäkrade att han inte hade någon speciell metod 
och därför inte kunde sälja den. Han gjorde bara så 
som han lärt sig under många års arbete. Repre
sen tanten vägrade tro på smedens ord och gav �ig 
iväg i vredesmod från smedjan efter fruktlösa för
sök att få köpa metoden. 

Hjärtumsmodellen efterapades 
Men det fanns industriföretag som struntade i vil
ken metod Jonsson använde sig av. De efterapade 
själva formen hos Jonssons yxa och kallade den 
"Hjärtumsmodellen". Den var till det yttre ganska 
lik den äkta hjärtumsyxan men hade inte mycket 
gemensamt med dess egenskaper. 

"Hjärtumsyxan är så stark att man hugga fem
tumsspik utan att det blir minsta lilla märke i 
eggen", brukade en hantverkare säga. Förutom 
skärpan och hårdheten i eggen fanns ett annat 
kännetecken på en äkta Jonsson-yxa: fabriksmär-
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ket J JONSSON var in stansat med karakteristisk 
stil. 

Yxan var efterfrågad in te bara i Sverige utan 
även i Norge, Finland och andra länder. I England 
fanns den att köpa hos ledande verktygsfirmor. 
Det berättas att en sjöman från Hjärtum skulle 
köpa en yxa i en hamn i Australien. När han tittade 
efter fick han se märket J JONSSON på yxan. 

Till att börja med sålde Jonsson sina yxor ge
nom en försäljare som kallades "DÖN" (Döden). 
Han drog omkring med kärra och sålde till folket i 
hemsocknen och i grannsocknarna. Men efter 
hand vidgades kundkretsen och yxorna såldes på 
många platser i landet. Åtskilliga yxor gick till 
skeppsvarv i Göteborg och andra orter. 

Som vandrande gesäll till Norge 
Enligt vad Jonssons dotter berättade för mig, var 
det i Norge som hennes far lärde sig konsten att 
göra yxor. Han gav sig dit i unga år som vandrande 
gesäll efter sina lärlingsår i hemsocknen hos sme
denjohannes Berndtsson. Det var f.ö. i dennes smedja 
som Jonsson fick flytta in när han inte längre kun
de använda den gamla smedjan på Daskebacken. 

I dåvarande Kristiania arbetade Jonsson under 
några år och tog sedan anställning hos smeden 
Sivertsen i Vigedal. Det är troligt att han där fick 
sin egentliga utbildning i konsten att göra yxor. 

I Norge gifte sig Jonsson med dottern till en 
arbetskamrat. Men hans unga hustru dog när and
ra barnet skulle födas. Nu stod han ensam med en 
flicka på några år och han beslöt återvända till 
Sverige. Han tog själv hand om sin flicka, som 
hette Emilia, och hon stannade kvar hos honom 
och hjälpte honom på hans ålderdom. 

Sålde sina yxor billigt 
När smeden Jonsson avled 1928 över 80 år gam
mal, efterlämnade han inte någon förmögenhet. 
Han tog inte mycket betalt för sina yxor. "Man 
skall inte ha mer pengar än man behöver", bruka-
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de han säga. Med affärssinne kunde han ha skapat 
sig en liten förmögenhet. Priset på en yxa rörde sig 
om blygsamt belopp. I dag kostar en äktajonsson
yxa över ettusen kronor, och det lär vara nästan 
omöjligt att komma över någon. 

Yxhantverket lever vidare 

Men ett värdefullt arv lämnade Jonsson efter sig: 
konsten att göra yxor. Den överlämnade han till 
sin hantlangare och lärling Johan Skog. Denne öpp
nade egen smedja redan under sin mästares livstid. 
Han byggde sig en smedja alldeles invid vägen 
Lilla Edet - Trollhättan en bit ovanför Hjärtums 
brygga. Tillsammans med brodern Axel drev han 
där under många år tillverkning av främst yxor 
men också av andra smidesarbeten. Bröderna 
Skog var berömda för sina fina smidesarbeten. 

-

Hjärtums hembygdsfarening har bevarat minnet av det gamla 
yxsmidet i bygden genom att på sitt museum inrätta ett montage. 
Där man kan faija lzjärtumsyxans utveckling från "daskebac
kare" (längst till vänster i näst nedersta raden) till sentida 
modeller. Nedersta raden visar hur yxan utvecklas från järnbit 
till färdigt verktyg. Överst på montaget finns bilderfrån yxtill
verkningen i Hjärtum. Foto från 1982. 

Många av dem finns ännu kvar i orten, bl.a. vid 
Hjärtums kyrka och vid den holmqvistska villan i 
Hasteröd. 

Konsten att göra yxor lämnade Johan Skog vida
re till sin lärling Wil(y Persson, som alltjämt är i 
verksamhet i smedjan i Hjärtum. Tillverknings
metoderna har moderniserats med bl.a. elektriskt 
driven smideshammare. Men yxans utseende och 
egenskaper är i stort sett desamma som på "gamle 
smens" tid. 
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