
 

Från järnbit till yxa 

Jan Sjöberg  



 
Överst, yxa smidd av Johan Jonsson. Nederst, yxa smidd av Johan Skog.  



När jag en vacker junidag 2004 gick in i Skogs smedja för att träffa Willy Persson, föll mina 
tankar på Manfred Svenungssons målande dikt om smeden Johan Jonson och dennes smedja 
på Kärrsbacken: 

Grå var smedjan, grå dess väggar, 
brungrå marken utanför, 
grått var ock vad ej av ässjans 
eld där lyste innanför. 

Men när jag såg den mörka luckan bakom smideshärdens svarta kol, kom jag också att tänka 
på den gång i min tidiga barndom, då Bildt-Ivar Johansson en söndag fått låna smedjan av 
Johan Skog, men inte hade några nycklar. Han kom bort till mitt föräldrahem, mätte mig med 
blicken - jodå, jag skulle nog duga. Duga till att krypa in genom den lilla, men olåsta luckan, 
åla mig över ässjans sotiga kollager och låsa upp dörren inifrån smedjan. Bildt-Ivar 
Johansson före med mig i hälarna. Vi kom till luckan, som han öppnade, och jag stack in 
huvudet. Ve och fasa! Tänk er att få en förnimmelse av helvetet efter det att elden har 
slocknat. Mörkare och mer skräckinjagande kunde inget vara! Det blev en helomvändning 
och hem till tryggheten hos mor och far. Men för Bildt-Ivar fick det bli en ansträngande 
söndagspromenad uppför den långa Hjärtumsbacken till Johan Skog och den eftertraktade 
nyckeln till smedjan! 

Nu, närmare 60 år senare, när jag skulle besöka Willy Persson för att närmare bekanta mig 
med hans yxtillverkning, steg jag in genom den stora dörren. Och förresten, jag hade 
knappast kunnat tränga mig in genom luckan den här gången, även om jag nu kanske hade 
vågat. Willy Persson, lärpojke hos Johan Skog 1948, erövrade gesällbrevet 1954 och övertog 
smedjan 1963. Det bör nämnas att smideskonsten inte är Willys enda intresse; jakten har fått 
stort utrymme i hans liv, och i ungdomen var han en duktig fotbollsmålvakt. 

Willy Persson, född 1935, var inte mer än 13 år, då han gjorde sina första lärospån hos Johan 
Skog. Denne hade en bensinstation intill smedjan, varifrån han sålde bensin. På 
eftermiddagarna brukade Johan slipa yxor och ville inte gärna gå ifrån för att sälja bensin. Då 
passade det bra att Willy hade slutat skolan för dagen och dessutom var intresserad av Johans 
verksamhet. Willy fick sälja bensin, medan Johan ostört kunde slipa sina yxor. Men det blev 
även tid för Willy att pröva på släggan och städet. Så började Willys framgångsrika bana 
inom smedyrket. 

Under vårt samtal påminde Willy mig om en händelse från slutet av 1940-talet, som jag inte 
kan undanhålla läsaren, trots att den ligger utanför rubrikens ämne. Även denna gång handlar 
det om Bildt-Ivar. (''Bildt” efter fadern som var bildhuggare.) Denne, som bodde i Graveröd 
vid Göta älv, var en synnerligen duktig snickare och även flitig fotograf, vilket hans bilder på 
Hjärtums hembygdsmuseum vittnar om. Han var en stark personlighet med, vad man skulle 
kunna säga, excentrisk läggning. På äldre dagar drabbades han av rörelsehandikapp, men 
resignerade inte för det. För att kunna ta sig fram på vägarna bad han Johan Skog att tillverka 
en speciell cykel åt honom. Det skulle bli en trehjuling med ett förlängt styre böjt mot sidorna 



av kroppen. Styret kunde Bildt-Ivar manövrera med kroppsrörelser. Cykeln hade också en 
vev så att han kunde veva sig fram med hjälp av sin enda funktionsdugliga arm, eftersom han 
var oförmögen att trampa. När cykeln var färdig skulle den provköras. Bildt-Ivar vevade 
söderut från smedjan, och efter körde Axel Skog i sin Volvodroska med cykel- 

 

Willly Persson (till höger) är ännu år 2004 aktiv smed i Hjärtum. Han började sin bana som 
lärling hos Johan Skog (till vänster) 1948. Foto: Arne Arodell. 

fabrikanten Johan Skog bredvid sig och Willy Persson och jag i baksätet. Färden gick riktigt 
bra tills vi kom till Brattorps gata, där någonting gick sönder på cykeln. Återfärd till smedjan 
för reparation. Willy fick sätta sig utanpå, bak på den stora droskan och hålla i ett snöre, som 
var fastsatt i cykeln med Bildt-Ivar. Och så bar det iväg. Axel körde inte fort, kanske i 30–40 
kilometer som Willy minns det, men för den som blir tolkad på en cykel i denna hastighet 
upplevs farten som synnerligen hög, vilket naturligtvis Bildt-Ivar gjorde. Han utbrast i 
“himmelska rop”, som Willy uttrycker det, och drog i handbromsen. Dock utan resultat. På 
ett gärde vid vägen gick Max Svenungsson och Karl Johansson i Brattorp och stäckte hö. När 
de fick se det aparta ekipaget utlöste detta, vad man skulle kunna säga, sådana konvulsiviska 
skrattattacker att de fick slänga sig bakom en höstack! Om nu berättelsen inte handlar om 



yxsmide, så visar den vad Johan och Willy ibland kunde variera sin sysselsättning med. Men 
historien om när Johan tillverkade en knäled åt Bildt-Ivar får berättas en annan gång! 

Längst fram i smedjan glänste nu kolen i den heta fyren, och Willy Persson bearbetade ett 
järnstycke på smidesstädet med en kraftig slägga på ett sätt som Hefaistos, smideskonstens 
gud, skulle ha varit belåten med. Så uppburet var detta hantverk redan under antiken att det 
begåvades med en egen gud, och sin höga status har det sedan behållit genom århundradena. 
Smeden har i alla tider haft en särställning i samhället. Det var han som betvingade järnet och 
stålet med sin heta eld från ässjan; det var han som formade krigsmannens kraftiga vapen och 
jordbrukarens redskap. I äldre tider höll man inte för osannolikt att smeden ägde 
övernaturliga krafter och hade kontakter på en annan nivå än den mänskliga. 

Men Willy Persson hade nog inga tankar på Hefaistos, när han nu skulle smida sin yxa. 
Koncentrationen riktades i stället mot att noga följa den process som fordrades för att skapa 
en “Daskebackare”. För så får man väl kalla även dagens yxa? Ett odödligt namn sedan vår 
förste yxsmed Johan Jonsson började smida yxor i en smedja vid Daskebacke kvarn i mitten 
av 1880-talet. 

Smedjan är sedan länge riven, men låg på norrsidan om vägen till Röd mitt emot gårdsplanen 
till det hus som Henrik Reuterberg ägde, och som nu tillhör barnen Inger och Sten. På den 
plats där smedjan hade stått uppförde Henrik senare en byggnad, som ännu finns kvar, 
innehållande garage och snickarbod. Strax öster om smedjan gick en gångväg ned från 
Rödsvägen till kvarnen och något ännu längre österut finns fortfarande den körväg som ledde 
till kvarnen och Sollumsån. I dag går vägen endast till Margareta Wallerius hus på 
Daskebacken, eftersom vägen till kvarnen numera vuxit ihop till en stig. 

  



Den förste smeden 
I detta sammanhang bör nämnas en del uppgifter om Johan Jonsson utöver dem jag lämnat i 
kapitlet "Resa genom Hjärtumsbygden”. Han föddes den 3 november 1844 vid Kläppemossen 
i västra Hjärtum. Släkten var sedan generationer tillbaka från denna del av socknen. Johan var 
yngst av fyra syskon. Han hade två bröder och en syster. Endast tre år gammal miste han sin 
mor. Johan Skog har nämnt att hans läromästare som nioåring började sin smedbana hos en 
farbror i Gravlångens håla i västra Västergötland med att bl.a. hjälpa till att med slägga 
sträcka ut plogåsar, vilket var ett mycket styvt arbete, som Skog uttryckte det. 

 

Johan Jonsson. 1844-1929. Foto: A. Jonason, Göteborg. 



Efter att ha tillägnat sig gedigna kunskaper inom smedyrket, först hos Johannes Berntsson på 
Kärrsbacken och sedan under sina många olika anställningar i Sverige som ”vandrande 
gesäll”, arbetsvandrade Johan 1869 till Norge i likhet med många andra svenskar under 
senare delen av 1800-talet på grund av arbetsbrist i hemlandet. Han arbetade några år i 
mekaniska verkstäder först i Christiania (numera Oslo) och därefter i Stavanger, innan han 
1875 började en tioårig anställning hos smedmästaren O. Siversen i Vigedalsosen i 
Rogalands fylke; en anställning som skulle få avgörande betydelse för hans yrkesliv och goda 
renommé i framtiden. 

Denna tid innebar både glädje och sorg för Johan Jonsson. Han blev kär i en flicka, som var 
syster till en arbetskamrat. Hon var svenska med rötter i Göteborg, men hade släktingar i 
Norge, och hette Maria Eufrosyne Bengtsson. Enligt en omfattande och imponerande 
släktutredning gjord av Johans bror Olofs barnbarn Carl-Erik Ågren i Göteborg var Maria 
Eufrosyne född 1859. Hon var således endast 16 år och Johan 31, när de gifte sig 1875. Året 
därpå, den 28 augusti, fick de dottern Emelia, som enligt egen senare utsago sade sig vara 
född i Bergen, och man kan tänka sig den glädje detta förde med sig. Men glädjen förbyttes i 
tragedi, när sonen Gustav Adolf föddes den 5 maj 1878. Förlossningen blev så svår att både 
mamman och barnet dog. 



 

Johan Jonssons hustru, Maria Eufrosyne. 1859-1878. Foto: J. Kalasanti Wojichowski, 
Stavanger. 



Johan kom att stanna kvar i O. Siversens tjänst och lärde sig av honom hur man skulle smida 
yxor på ett synnerligen kvalificerat sätt, och hur härdningen skulle gå till. Men enligt Johan 
Skog var det Jonsson som var formgivare till den modell av yxan som senare kom att 
tillverkas i Hjärtum. Han stannade hos smedmästare Siversen till den 29 juni 1885, vilket det 
betyg som jag har framför mig vid skrivandet av detta kapitel visar. I det här betyget, liksom 
betygen från de tre andra anställningarna i Norge och tidigare arbetsplatser i Sverige, får 
Johan Jonsson utomordentligt goda vitsord. 

Johan Skog har senare lovprisat Jonssons stora yrkesskicklighet, och han betonar i ett brev 
1954 till ovannämnde Carl-Erik Ågren Jonssons konstnärliga anlag. Det var något säreget i 
dennes tillverkning; "han gjorde det gärna rätt och slätt, men det låg alltid något särskilt 
vackert över allt vad han gjorde”. Jag har nyligen kunnat konstatera att denna konstnärliga 
ådra har gått i arv till senare generationer av släkten Jonsson. Det bör i detta sammanhang 
nämnas, att den berömde konstnären Sigge Jernmark (1887–1982) var Johan Jonssons bror 
Olofs dotterson. Och varför inte tillägga att vår egen museiintendent och konstnär Ann 
Ronnede hör hemma på samma släktträd som Johan Jonsson? 

Johan Jonsson återvände på hösten 1885 till Hjärtum med sin dotter Emelia. De kom enligt 
kyrkoböckerna att bo på sju olika platser, innan de 1916 bosatte sig i skolhuset, där även den 
legendariska småskollärarinnan Armida Andersson samtidigt bodde. Detta skolhus är 
identiskt med nuvarande skolbyggnad och uppfördes 1907–08 och ersatte ett äldre skolhus 
närmare kyrkan, och som Johan Jonssons far Jonas Halfvordsson varit med och byggt 
1850–51. 

Efter ett år i skolhuset flyttade Johan Jonsson med sin dotter till övervåningen på gården 
Liden, eller Liagårn, som stället lokalt uttalades. Fastigheten utgjorde en del av Hjärtum 
Övragård och låg vid den gamla Hjärtumsvägen strax söder om Willy Perssons hus. Man kan 
även säga att det låg vid slutändan av nuvarande Övravägen. Boningshuset på den plats där 
Annika och Cermith Lunde har byggt sitt hus på Övravägen 10 och ladugården på nr 8, där 
Maj-Lis Persson och Lennart Karlsson har sin villafastighet. Här påminner fortfarande en 
jordkällare om gården. Från 1920 ägdes Liagården av sjuksyster Amanda och hennes man 
Axel Olsson. 

Detta kom att bli Johan Jonsson sista bostad. Här bodde han med sin dotter fram till sin död 
den 23 juli 1929. Efter faderns död bodde Meli, som hennes kortnamn blev, eller vanligtvis 
Smessa (smeknamn för Smens Meli) till sin död den 3 oktober 1970. Elsa Thorsson, tidigare 
föreståndare på ålderdomshemmet Pilgården, har berättat för mig, att Meli på sin ålders höst, 
när hon flvttat till hemmet, ofta betonade att hon var född i Norge, men av svenska föräldrar. 

Att Johan Jonsson vid sin återkomst till Hjärtum hyrde kvarnsmedjan vid Daskebacken vet 
redan den minnesgode läsaren, och även att han etablerade sig i en ny smedja tillsammans 
med Gustav Berntsson på Kärrsbacken. Dessutom att bland hans lärlingar fanns Johan Skog, 
som förde Jonssons skickliga hantverk vidare. 



Johan Jonsson var alltså den som utformade den typiska Daskebackaren - högst upp ett 
utskjutande stöd för handtaget, men även som ett estetiskt inslag, och längre ned ett jack eller 
kanske rättare sagt ett spår i järnet för att snickarna skulle kunna använda yxan till att dra 
spikarna ur den lina de använde för att få väggarna riktigt raka, när de skrädde timret. 
Vanligtvis var de tvungna att lägga ifrån sig yxan och ta fram tången, men med 
Daskebackarens innovation behövdes inte detta. 

Från järnbit till yxa 
Willy Persson utformar än idag yxan på samma sätt som Johan Jonsson. Dock utan det 
numera onödiga spåret. De polska stenkolen brinner i ässjan, en elektrisk fläkt blåser in luft 
för att hålla fyren vid liv. Willy har redan med en större maskinsåg sågat till den järnbit som 
närmare tre timmar senare skall bli en berömd Daskebackare, men nu med Willy Perssons 
stämpel. När järnbiten upphettats i ässjans glödande kol, håller Willy den med en järntång 
mot städet och slår med släggan på järnbitens ena kortsida, eller stukar till den, som Willy 
uttrycker arbetssättet, för att yxan skall bli något tjockare upptill. Det kan då bli en liten skåra 
i järnet, vilket ibland syns på Jonssons och Skogs yxor. Men skulle Willy råka ut för detta, 
lägger han i litet svets och jämnar ut skåran. 

När Willy är färdig med stukningen, värmer han järnet igen och hugger därefter ett hål i dess 
överdel och "donar upp” den med ett särskilt verktyg, så att hålet blir lagom stort till skaftet. 
Han arbetar både med släggan och med en elektrisk lufthammare, som Johan Skog köpte 
1952. 

Nu utvecklas ett intensivt arbete. Willy tar fram en järntång, som passar till hålet i just denna 
järnbit, håller i tången, för in järnbiten i fyren, upphettning till 900 grader, ut med järnbiten, 
bearbetning med släggan på smidesstädet och i lufthammaren. Femtiosex års intensivt arbete 
i smedjan har givit Willy en ansenlig muskelmassa, som inte skulle stå Hefaistos svällande 
armar efter. Trettio kanske fyrtio gånger sammanlagt arbetar han växelvis med järnbiten in i 
härden och ut för bearbetning, innan han är nöjd. Hans styrka slår glöden ur järnet. 

När järnet fått yxans form och kallnat, är det dags att placera stycket i ett redskap för 
klyvning. En järnsåg förs med elektrisk kraft oavbrutet fram och åter allt medan sågen finner 
sin väg djupare ned i yxjärnet. När sågen nått lämpligt djup, för Willy in järnbiten i ässjan för 
uppvärmning, vidgar sågstället och slår in en tidigare utformad stålbit. När denna stålbit är på 
plats vällar Willy, alltså hopfogar metallstyckena vid mycket hög temperatur, 1200-1300 
grader, och bearbetar yxan med släggan och framför allt i lufthammaren, så att järnet och 
stålet bildar i en oskiljaktig förening. Växelvis hettas metallen upp i ässjan och bearbetas på 
städet eller i lufthammaren. 

Ämnet är nu glödhett och sanningens minut nära; eller rättare sagt, det ögonblick vilket yxan 
skall härdas. Nu kommer arvet från Siversen och Jonsson fram. När Willy avläser rätt 
temperatur på den glödgade biten, doppar han yxan i en balja och som i raseri fräser yxan i 



den stänkande vätskan och härdas samman i en odödlig Daskebackare! I dag är det så hög 
kvalité på stålet att det kan härdas antingen i vatten eller olja. Denna nedkylning av stålet gör 
det hårdare. Det skyddande järnet omkring stålet bidrager också till att man kan använda ett 
hårdare stål. Efter härdningen skall yxan anlöpas, det vill säga att den skall upphettas igen. 
Detta sker genom att den antingen läggs tillbaka i härden eller i en värmeugn. Därigenom 
återfår ämnet litet temperatur, annars blir yxan för hård. Nu återstår endast för Willy att slipa 
yxan, sedan den kallnat, och måla dess övre halva med svart färg och slå in stämplet 
"Hjärtums yxsmedja W. Persson". 

 

Johan Skogs första smedja från 1918. Denna låg strax söder om den nuvarande på den plats 
där Barbro och Åke Johanssons fastighet med bostad och garage är belägen. Smedjan brann 
ned och Skog uppförde en ny i sten 1932, identisk med den som Willy Persson numera har. 
Skog har berättat för Persson att anledningen till branden sannolikt var gnistbildningar 
under bearbetning av det heta järnet. På natten hade gnistorna legat och pyrt varvid branden 
uppstått. På bilden syns Johan Skog till höger tillsammans med sin bror Axel, som arbetade 
en del år som hantlangare åt Johan. Fotograf okänd. 

  



Vida känd 
För att framtidens människor skall förstå hur uppskattad Daskebackaren var av yrkesfolk, vill 
jag nämna några exempel, som belyser detta. Johan Skog har berättat att yxorna spriddes 
både i Sverige och utomlands. Vid ett tillfälle talade en sjöman om att han varit någonstans 
utomlands, där man inte kände mycket till om Sverige, men visste att Daskebackaren var 
därifrån. Han fick frågan, om Daskebacken var en stor stad! En annan sjöman hade varit i 
Australien och där sett en yxa stämplad J. Jonsson. Johan Skog har även berättat, att när 
Amerikabåtarna kom till Göteborg kunde en del passagerare beställa yxor, som de skulle ha 
med sig tillbaka till Amerika. En gång kom en norrman, som arbetat i Afrika under många år, 
till Johan Skog och ville ha med sig en Daskebackare till Afrika. 

Lars Svensson från Graveröd har berättat för mig, att han hört att en svensk sjöman på 
1920-talet hade angjort en australisk hamn och sett något ligga på hamnbottnen. Han bad en 
inhemsk person att dyka efter föremålet. Döm om svenskens förvåning, när han fick se att 
föremålet var en yxa med stämpeln J. Jonsson! 

Bertil Hansson f.d. kyrkominister, och sedan länge medlem av Hjärtums Hembygdsförening, 
berättar i hembygdsföreningens årsbok 2001 om ett lustigt möte med Hjärtumsyxan. 
Tillsammans med sin fru Rakel strövade han omkring i den spanska orten Almunecar på 
Costa del Sol i södra Spanien i mitten av 1980-talet. Plötsligt fick de se ett skyltfönster med 
reklamen ”Köp den världsberömda Hjärtumsyxan!" 

Bertil Hansson tänkte då på sin far Hjalmar Hansson, bördig sedan generationer tillbaka från 
Hjärtumsbygden, och dennes visdomsord: Det lönar sig i längden med kvalité.  



 

Willy Persson i färd med att smida ännu en Daskebackare. Foto: Kent Eliasson. Bilden tagen 
under 1980-talet. 

  



 


