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Knivar   den svenska yxan

F
ör tre år sedan startade 
jag mitt projekt ”Den 
svenska yxan” med 
syftet att söka kunskap 

om detta traditionsrika verk-
tyg. Sedan dess har detta till 
synes enkla verktyg lärt mig 
om allt från hantverk, natur-
liv och världsekonomi till en 
hel del om mig själv och vår 
svenska historia.

Under 1800-talets andra 
hälft och 1900-talets för-
sta hälft fanns cirka 400 000 
svenska skogsarbetare som 

Traditionsrik följeslagare
Hos jägare och vildmarksmänniskor har yxan en speciell plats i hjärtat. Den svenska 
yxkulturen är något vi ska vara mycket stolta över. En fascinerande historia som både 
förtrollar och ger perspektiv. av Jonas Landolsi

stolt vårdade sin yxa för att 
föra sin familj och sitt fäder-
nesland mot en ljusare framtid. 
Detta gav rum för upp emot 
20 olika yxtillverkare i Sverige 
som försåg den blomstrande 
skogsindustrin med verktyg. 
De mest kända smedjorna var 
de som låg i Arvika, Berg-
sjö, Edsbyn, Forserum, Gävle, 
Kölefors, Storvik, Säter och 
Åby. 

När motorsågen introdu-
ceras på 50-talet sjönk den 
svenska marknaden för yxor 

och smedjornas exportaf-
färer blev allt viktigare. 
Det var samma export som 
sedan gjorde att de största 
aktörerna överlevde fram 
till 70-talets oljekris, då 
efterfrågan på yxor återigen 
steg här hemma i Sverige. 
Dock blev inte 70-talets 
blomstring långvarig.

De svåra tiderna under slu-
tet av 70-talet krävde nya 
marknadsstrategier. Beslu-
ten blev överlag att satsa på 
hantverket, materialen och 

kvalitetsförbättringar. Detta 
nya fokus visade sig vara 
mycket klokt. De mer jordnä-
ra produkterna passade den 
moderna västvärlden perfekt 
då intresset för bushcraft 
och friluftsliv började växa. 
Bevis på att denna trend är 
ihållande är de tre största 
tillverkarnas lanseringar av 
produkter i samarbete med 
kända profiler som Lars Fält 
(Gränsfors), Les Stroud (Wet-
terlings) och Dave Canter-
bury (Hultafors).
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Traditionsrik följeslagare
Hultafors (sedan 1697)
I Åby utanför Norrköping 
ligger företaget Hults Bruk 
AB, grundat 1920. Det har 
dock smidits på platsen sedan 
1697, då Jacob Reensierna 
förvärvade egendomen. Den 
storskaliga yxproduktionen 
tog fart 1880. Detta när Gun-
nar Ekelund lade om driften 
efter amerikanska metoder.

Bruket har en lång och 
innehållsrik historia vilken 
de inkorporerar allt mer i 
sin marknadsföring av yxor 
och övriga verktygsproduk-
ter (spett och släggor). När 
det gäller yxor finns i dag 25 
olika modeller och Hults Bruk 
består av cirka 20 personer. 

Det ägs sedan 1992 av Hul-
tafors Group och producerar 
cirka 130 000 yxor per år.

Gränsfors (sedan 1868)
Gränsfors smedja ligger i 
Bergsjö dit smederna och tilli-
ka bröderna Johan och Anders 
Pettersson flyttade år 1868. 
Brodern Anders bildade 1902 
Gränsfors Bruks AB och över-
tog smedjan. 

När Gabriel Brånby tog över 
smedjan år 1982 introducera-
des ett mer traditionellt tänk 
kring både produktion och 
marknadsföring. De började 
fokusera mer på hantverket, 
miljön och kvaliteten. 

Gabriel övertog även Wet-

terlings yxfabrik (2007) och 
överlät Gränsfors Bruk (2009) 
till två av sina söner, Adam 
och Daniel Brånby. Gränsfors 
erbjuder i dag 35 olika yxmo-
deller och företaget har cirka 
40 anställda som tillverkar 
cirka 70 000 yxor per år.

Wetterlings (sedan 
1880)
Det var 1880 som Sven Axel 
Wetterling började smida yxor 
och andra verktyg på Bäcke-
fors Bruk i Dalsland. Företa-
get flyttade 1885 till Storvik 
där det ännu i dag återfinns. 

Wetterlings smedja övertogs 
av Gabriel Brånby 2007. 
Sedan 1 juni 2016 är Gabriels 

son, Daniel Brånby, ägare och 
VD på Wetterlings. 

De har cirka 15 anställda 
och tillverkar cirka 25 000 
yxor per år. Totalt erbjuds tolv 
olika modeller av yxor samt 
skogsverktyg som röjyxor och 
lyftsaxar. 

Wetterlings är för övrigt den 
enda av de tre stora aktörerna 
som i dagsläget kan fräsa sina 
egna yxskaft.

Olika modeller
Det finns en gedigen flora av 
olika yxor ämnade för olika 
aktiviteter. Dessa kan i myck-
et grova drag kategoriseras i 
tre grupper: snickarens yxor 
(stora och små specialyxor för 

Bröderna SmedBerg
Det går knappt att skriva om 
yxor utan att nämna Bröderna 
Smedberg AB i Rydaholm. De 
importerar hickoryvirke från 
Kentucky och Tennessee. Detta 
används i huvudsak till produk-
tion av yxskaft med en volym 
om 1000-1500 skaft per dag. 
Skaften fräses fram, slipas och 
linoljas. 
Företaget levererar i dag yxskaft 
till alla de tre stora svenska 
yxtillverkarna. Dock har Wet-
terlings möjlighet att tillverka 
egna skaft.

Tre smidiga alternativ för jägaren och 
skogsvandraren.

Vassa profiler (från vänster): Hulta-
fors, Gränsfors och Wetterlings.



70   vapentidningen 2016

utformning av trä), skogsar-
betarens yxor (större fällyxor 
och klyvyxor) och friluftmän-
niskans yxor (mindre yxor för 
skogsrekreation). 

De yxor du ser i denna 
artikel tillhör den sistnämnda 
kategorin. En yxa för detta 
ändmål bör ha ett ryggsäcks-
vänligt skaft kortare än 55 
cm, en totalvikt på 0,6-1,2 
kilogram och en konvex egg-
profil. Personligen föredrar 
jag en yxa med strävt träskaft 
framför syntetmaterial. Ett väl-
arbetat eggskydd i läder är 
även trevligt. 

Skillnader
Grunderna är i mångt och 
mycket desamma men varje 
tillverkare har också sin speci-
ella karaktär. Nedan min högst 
personliga bedömning av de 
olika märkenas säregenskaper.

Hultafors erbjuder en rusti-
kare design med tjockare skaft 

och råare egg, med möjlighet 
för användaren att själv föräd-
la sitt verktyg. Gränsfors leve-
rerar eleganta yxor med finpo-
lerad egg och smedens initia-
ler på yxhuvudet. Wetterlings 

Sverige har tre större tillverkare 
av yxor.

skapar spartanska och stilrena 
skogskamrater med något mer 
kilformade huvuden.

Hylla och vårda detta kul-
turarv genom att skaffa en yxa 
med själ. Lär dig sedan att 

hantera den på ett säkert och 
kreativt sätt och du har ett 
verktyg för livet. 
*Alla mått är uppmätta av skriben-
ten och kan skilja från tillverkarens 
uppgifter. 
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HultaforS, Jaktyxa ClaSSiC
Tillverkare: Hultafors AB via Hults Bruk 
(Åby, Sverige)
Modell: Jaktyxa Classic, artnr. 840710
Huvud: Kolstål (0,5 %) från Ovako AB i  
Smedjebacken, härdat till 57 RWC
Eggprofil: Konvex
Egglängd: 85 mm
Skaft: Amerikansk hickory, tillverkat av  
Smedberg AB i Rydaholm
Skafttjocklek: 25 mm
Eggskydd: Läder från Indien
Totallängd: 515 mm
Totalvikt (yxa utan eggskydd): 1162 g
Cirkapris: 800 kr

gränSforS, liten SkogSyxa
Tillverkare: Gränsfors Bruk AB  
(Bergsjö, Sverige)
Modell: Liten skogsyxa, artnr. 420
Huvud: Kolstål (0,5 %) från Ovako AB i 
Smedjebacken, härdat till 57 RWC
Eggprofil: Konvex
Egglängd: 84,5 mm
Skaft: Amerikansk hickory, tillverkat av  
Smedberg AB i Rydaholm 
Skafttjocklek: 23,5 mm
Eggskydd: Ekologiskt garvat läder från  
Tärnsjö Garveri AB
Totallängd: 495 mm
Totalvikt (yxa utan eggskydd): 997 g
Cirkapris: 850 kr

WetterlingS, outdoor axe #118
Tillverkare: SA Wetterlings Manufaktur AB 
(Storvik, Sverige)
Modell: Outdoor Axe #118
Huvud: Kolstål (0,5 %) från Ovako AB i  
Smedjebacken, härdat till 57 RWC
Eggprofil: Konvex
Egglängd: 74,5 mm
Skaft: Amerikansk hickory, i huvudsak tillverkat 
av Smedberg AB, periodvis av Wetterlings.
Skafttjocklek: 23 mm
Eggskydd: Ekologiskt garvat läder från  
Tärnsjö Garveri AB
Totallängd: 497 mm
Totalvikt (yxa utan eggskydd): 1130 g
Cirkapris: 700 kr

Hultafors Jaktyxa Classic: Den tyngsta och längsta yxan 
av de tre med en fasad yxnacke för att inte skada älg-
skinnet när djuret flås. 

Ett rörstift används som extra låsning av yxhuvudet.

Gränsfors Liten skogsyxa: Den lättaste och kortaste 
yxan av de tre. Det tunna yxbladet och den relativt 
långa eggen är trevlig vid slöjdaktiviteter.

Generellt nyttjar Gränsfors något tunnare yxblad.

Wetterlings Outdoor Axe #118: Denna modell har det 
smäckraste skaftet och det mest kilformade huvudet av 
de tre. Kilformen är extra trevlig vid klyvning.

Generellt nyttjar Wetterlings något mer kilformade 
yxhuvuden.




