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Inledning
Byn Ullungsfors i Ovanåkers socken har fått sitt namn efter dess läge vid sjön Ullungens tillflöde.
Byn dominerades under 1800-talets slut av jordbruksbefolkning. Där fanns en tullkvarn, en tullsåg
och den smedja, vars utveckling är ämnet för min uppsats.
Idag finns i byn en liten industri för sågbågstillverkning samt en snickeriindustri. Villabebyggelsen har
ökat kraftigt och byns befolkning har nu i stor utsträckning sin utkomst i Edsbyn. Den byggnad, som
en gång var Ullungsfors Manufakturverk ligger idag inklämd mellan nyare bebyggelse.
Min uppsats bygger i stor utsträckning på bandade intervjuer med tre sonsonsöner till den ene
grundaren av manufakturverket. Två av dessa har hela livet arbetat som smeder varav en hela sin
verksamma tid vid Urafors yxfabrik i Edsbyn. Den tredje intervjuade är hemmansägare.
Ytterligare material som jag använt mig av är anteckningar förda av C.O. Åberg, ULMA:s arkiv,
tidningen Ljusnan, foton, köpekontrakt, protokoll och dagböcker.

Syfte och avgränsning
Syftet med uppsatsen är att följa smedjans utveckling från bysmedja till yxfabrik. Uppsatsen vill
behandla utvecklingen vid Ullungsfors Manufakturverk fram till är 1900 och därefter dess
fortsättning, i Edsbyn som Urafors Yxfabrik fram till år 1918. Tillverkningen fortsatte i Ullungsfors
efter är 1900. Även i Edsbyn fortsatte produktionen efter 1918 men dessa perioder behandlas inte i
uppsatsen

Grundläggningen
”Hälsingland, i synnerhet den norra delen, var sedan gammalt känt för sina skickliga smeder”. Detta
säger P. Norberg i ett särtryck för bergshanteringens vänner 1954. Visserligen ligger Ullungsfors i
västra delen av Hälsingland men uttrycker kan gälla generellt för hela landskapet.
Ullungsfors manufakturverk i byn Ullungsfors, ca 3km nordost om Edsbyns samhälle grundades på
1840-talet av två bybor. Dessa var sergeanten i Hälsinglands regemente Jonas Jonsson Forsell f. 1809,
död 1893, gift med Lisbeth Pehrsdotter f. 1808, död 1889, samt soldaten nr. 103 i Hälsinglands
regemente Olof Olsson-Uhr, född 1804, död 1901, han var gift med Anna Olofsdotter född 1809, död
1887. Familjen Jonsson-Forsell hade två barn och den senare familjen nio barn (Sveriges släktregister,
Ovanåkers socken X 36).
Smedjan är belägen vid Ullungsån, som har sin upprinnelse vid sjön Värasen med en höjd över havet
av 393 m. Ån rinner slutligen ner i Voxna älv, där den har en höjd av 153 m.ö.h. [1] Smedjan, som
fortfarande finns kvar, ligger på mark avsöndrad från Stålbo nr 1 och Norra Edsbyn 11:1. Nuvarande
fastighetsbeteckning är Norra Edsbyn 11:17.
I smedjan fanns från början, enligt anteckningar, en mur och två smideshärdar. Hjulhuset, som var
placerat på sidan innehöll ett större och ett mindre vattenhjul. Det stora hjulet var avsett för
hamrarna och hade en grov hjulstock, vilken sträckte sig in på golvet i smedjan. I vinkel mot denna
hjulstock var hamrarna placerade. Den större hammaren ”knipphammaren” användes att räcka ut
järnstyckena med, eftersom valsat järn ej förekom. Den mindre spikhammaren gick fortare och
användes för spiksmide. Hamrarnas skaft och även städstabben var av trä och måste därför kilas fast
med träkilar, ett dryg och ofta återkommande arbete. Det lilla vattenhjulet slutligen hade till uppgift
att dra blåsmaskinen, som pumpade luft till härden [2].

Produktion vid starten
I smedjan framställdes från början mest spik och smedjan kallades därför spikbruket. Spiken
användes i stor utsträckning till de spån eller sticktak, som då var den vanligaste takbeklädnaden. [3]
Man smidde även plogar, hästskor, hästskosöm och arbetade med skoning till kälkar, slädar, trillor
m.m. För övrigt utfördes reparationer som tillkom en bysmedja.

Ny ägare
Av anteckningar framgår att de båda ägarna sålde manufakturverket till Olof Olsson-Uhrs äldste son,
Olof Olsson-Åberg år 1857 (född 1831, död 1900). Denne hade år 1856 gift sig med Helena Forsell
(född 1834, död 1874), dotter till den andre ägaren Jonas Jonsson-Forsell. Detta giftermål måste ju
onekligen ha förenklat köpet och övertagande av manufakturverket. Olof Olsson-Åberg var då 26 år
gammal.
Den unge smeden ansökte 8 september 1858 om tillstånd os ”Bergmästarämbetet” att få egen
fabriksstämpel samt att få uppföra ”en knipp- och tvänne Spikhamrar”. Fabriksstämpeln skulle vara
U.F., vilket stod för Ullungsfors eller Urafors, som kom av faderns namn Uhr. Tillstånd beviljades av
Kungl. Majt:s och rikets Commerce Collegium 12 januari 1859 [4].

Ny produkt
Skogen i Ovanåkers socken liksom Norrland i övrigt hade inte haft något större värde förrän vid
mitten av 1800-talet, frånsett uttag av byggnadstimmer och ved. Omkring 1860 började skogsbolag
att bildas. Dessa köpte upp skog, avverkningsrätter och hela skogshemman, därvid kom
skogsavverkningar igång till stor del tack vara värmlänningar, som var duktiga skogsarbetare. [5]
Under samma tid började klippspiken komma och den handsmidda spiken var inte längre
konkurrenskraftig. Efterfrågan minskade på den produkt, som var den viktigaste för Ullungsfors
Manufakturverk. Olof Åberg såg då möjligheten att lägga om till produktion av yx och
barkjärnssmide, eftersom skogsbruket alltmer behövde goda verktyg. En till att börja med blygsam
tillverkning av yxor kom mer och mer att öka och blev på några den viktigaste produkten för
företaget. [6]

Råvaror
Stålet till yxorna var av två slag. I eggen och nacken s.k. eggjärn med hög kolhalt och i resten av yxan
mjukare stål, som var lätt att smida. Kolhalten i stålet kan variera från ca 0,03% till ca 2%. De mest
använda kvalitéerna har mellan 0,005 och 0,5% kol. Ju högre kolhalten var, desto hårdare blev stålet.
[7] Eggstålet kom från Vikmanshyttan i Södra Dalarna, s.k. CRU-stål. Yxjärnet var lancashiresmide,
som levererades från något järnbruk i trakten i from av stångjärn. Hur transporten av råvaran till
Ullungsfors gick till, var min sagesman inte helt säker på, men eftersom järnvägen kom till Edsbyn
först 1899, får man anta att järnet transporterades med hästforor under vintern [8].

Åter två ägare
Yxtillverkningen ökade och omkring 1870, exakt år har ej gått att få fram, sålde Olof Åberg halva
smedjan till sin bror Pehr Stålberg (född 1839, död 1920), vilken var bosatt på stamhemmanet N.
Edsbyn nr 11. Olof och Pehr var söner till soldaten Olof Olsson-Uhr men tog namnen Åberg
respektive Stålberg.
Pehr Stålberg gick i sin tidiga ungdom i smedlära hos pistol och gevärssmeden Jonas Stålberg i
Östanå, ca 7 km öster om Edsbyn (född 1817, död 1864). Jonas Stålberg var gift med Lisbeth
Olsdotter, syster till Olof Olsson-Uhr, en av de två grundarna. Efter avslutad lärlingstid tog Pehr
Stålberg sin läromästares efternamn. [9] Namnet Åbergs uppkomst har jag inte lyckats få klarhet i.
De två bröderna arbetade inte som kompanjoner i den meningen att de hade produktion och
försäljning gemensamt, utan de delade smedjan i två avdelningar. Åberg stämplade sina yxor U.F.
och Stålberg sina med P.S. Hamrarna och blåsmaskinen var deras gemensamma egendom. Antalet
härdar utökades från två till fyra och därmed kunde lika många smeder beredas plats. [10]

Arbetet i smedjan
Under tiden fram till år 1900 arbetade sex vuxna män i smedjan. [11] Dessutom var flera pojkar, mest
familjemedlemmar engagerade i arbetet, mer därom nedan. Smedjan var ofta kall och dragig, särskilt
på morgnarna men med värmen från härdarna, steg temperaturen och hettan var ibland besvärande.
För att skydda sig mot gnistor och värme hade smederna en bröstduk av skinn. Den gick från halsen
ner till golvet, berättar sagesmannen. [12] Smederna bar ibland träskor enligt bilder från denna tid.
Några ytterligare uppgifter om arbetskläder har ej stått att få.
Vintertid började arbetet med att man i stickblossets sken fick krypa ner i hjulhuset, för att hugga
loss is från hjulen. Balansen på hjulen rubbades, om isen satt kvar. Detta var ett svårt och slitsamt
arbete för dem som utförde detta. [13]

Arbete utfört av barn
Under spiksmidets blomstringstid deltog barnen i arbetet genom att bl.a. räkna spik. Min sagesman
berättar att man hade brädor med hål, ett dussin eller ett tjog, han var ej säker på antalet. För varje
full bräda gjordes ett streck och på detta sätt kunde man hålla reda på antalet spik. [14]
Senare ökade arbetsuppgifterna för de unga pojkarna. Dammbolspojkar arbetade med att reglera
tillflödet av vatten till vattenhjulen, genom att öppna och stänga en lucka i dammen. Beroende på
smedens arbetstakt vid hammaren, kunde en dammbolspojke få springa flera hundra gånger. Det
gällde att spara på vattnet i dammen. Ibland var vattentillströmningen så låg att driften fick inställas.
Under den mörka årstiden fick barnen lysa smederna med bloss av tjärstickor. Fotogenen ansågs för
dyr och dessutom höll inte lampglasen i den ojämna temperaturen. Under 1800-talet blev dock
fotogenlamporna vanliga, vilket ansågs vara ett stort framsteg. [15]

Arbetstider
Arbetet började i regel kl. sex på morgonen och pågick i tolv timmar men enligt sagesmannen tog
man rejäla raster under dagen för mat och samtal.

Kolning
Förutom det dryga arbetet i smedjan, måste smederna i viss utsträckning delta i arbetet med
kolningen. Smedjans årsbehov av träkol fick man genom uppköp av kolved eller att man arrenderade
kolvedsskiften på ett antal år. Huggning och kolning utfördas av kolare, som enligt min sagesman
hade ett ackordspris på utfört arbete. Kolningen skedde i liggmilor oftast i smedjans närhet. Hästar
för foror och framkörning av kolved m.m. ägde smederna själva. [16]

Framställning av yxor och barkjärn
Yx- och barkjärnssmidet i Ullungsfors fick sin höjdpunkt 1880 – 90. Tillverkningen var helt
hantverksmässig och årsproduktionen uppgick till sex – åttahundra dussin yxor per år. Yxorna såldes
över att ganska stort område: delar av Norrland, Värmland och Dalarna. I Dalarna kallades yxorna
”Kiayxor” eller ”Kyayxor”, eftersom smedjan låg i närheten av byn Kyan. Hälsingarna däremot kallade
yxorna Uhrayxor, eftersom det var Uhrapojkarnas smedja. [17]De yxor som såldes var egentligen
halvfärdiga. De saknade skaft och var helt oslipade.
Ett vanligt arbete var omstålning av gamla yxor. Yxans egg höggs av och nytt eggstål välldes in. Folk
kunde komma med häst från bl.a. Dalarna för att få yxor omstålade. Man hade då samlat ihop yxor
under en lång tid och för att få alla omstålade yxor med tillbaka fick man ibland ligga kvar någon eller
några nätter. [18]

Stagnerad verksamhet
De två ägarna hade tre söner var, som arbetade mer eller mindre regelbundet i smedjan.
Pehr Stålbergs sönder var:
Olof Vilhelm
Carl Erik
Jonas

född 1868
född 1870
född 1877

Olof Åbergs söner var:
Per Johan
Jonas Vilhelm
Carl Olof

född 1863
född 1868 (Emigrerade till USA 1891)
född 1873, död 1962

Den sistnämnde var den som senare fortsatte verksamheten i Edsbyn. Anteckningar av C. O. Åberg
berättar att vid 16 års ålder ahde några av dessa ynglingar förfärdigat sina första yxor och fått dem
godkända av sina fäder. C. O. Åberg och Vilhelm Stålberg deltog i Gävleutställningen 1901 med egna
yxor och erhöll där ”Diplom för hedersomnämnande för goda yxor”.
Om dåtidens priser berättar en dagbok från maj 1897: [19]
3 st
1 st
2 st

yxor, gamla
handyxa, gammal
barkjern, nya
anadt smide

2,50 kr
3,50 kr
2,50 kr
1,25 kr

Ur en ”uppgift om Ullungsfors Manufakturverk i Ofvanåkers socken af Gefleborgs län år 1900”, var
värdet under året för försålda yxor och barkspadar 9 929 kr. Reparationer av dito 1 834 kr.
Summa 11 763 kr.
Verket hade då liksom vid begynnelsen två vattenhjul på ca 8 hästkrafter, vilket var det mesta som
gick att ta ut ur vattenfallet. Antalet anställda över 18 år var 6 st( män). Bevillningstaxerad inkomst
3 100 kr. Handlingen är daterade 28 februari 1901 och undertecknad av O. Åberg och P. Stålberg.
Eftersom Olof Åberg avled 18 augusti 1900 måste något misstag föreligga i dateringen. [20]
I dagboken för år 1900 har C. O. Åberg antecknat:
Aug
”
”
”

18 an Betalt kissta åt pappa
22 ” Gräfning af graf
22
för kaffe vid begrafningen
30 en flaska saft v. bouppteckningen

18,50 kr
5,00 kr
15,00 kr
1,25 kr

Urafors yxfabrik flyttar till Edsbyn
25 november 1899 skrev Olof Åbergs yngste son Carl-Olof köpebrev angående mark och vattenrätt
vid Voxna älv i Edsbyn. Möjligheten att öka driften i Ullungsfors var obefintlig, eftersom fallet ej var
tillräckligt vattenrikt. C. O. Åberg hade 1898 gift sig med Marta Persdotter, född 1875, från Knåda i
Ovanåkers socken och bosatt sig i Ullungsfors. Där föddes deras första barn Petrus år 1899,
sedermera smed och en av mina sagesmän.
Köpet omfattade ett skäktverkt vid Voxna älv, ”Nils Jons skeckten”, ägt av änkan Brita Olsdotter,
Norra Edsbyn, beläget i sydöstra hörnet av den inköpta och sammanslagna marken 4 öres 12
penningland av kronoskattehemmanet Edsbyn nr 6 samt 12 penningland av kronoskattehemmanet
Edsbyn nr 15 i skifteshandlingarna sammanslagna under benämningen Norra Edsbyn nr 3.
Köpesumman för marken var 1 100 kr. För skäkten betalades 900 kr. [21]

Försäljning av gamla smedjan
Vid Olof Åbergs död sålde grenen Åberg sin del i Ullungsfors Manufakturverk till P. Stålberg, som
fortsatte driften i Ullungsfors. Smedjan var i bruk ända fram till slutet av 1950-talet. Byggnaden finns
fortfarande kvar men i miserabelt tillstånd.

Nya smedjan byggs
C. O. Åberg flyttade år 1900 med sin familj till Edsbyn och började samma år bygga den nya smedjan
vid Edsbyströmmen efter Voxna älv. Vattenhjulen ersattes nu med två turbiner om ca 36 hästkrafter.
Fabriken hade fyra härdar eller koksugnar och fick rätt snart press, smärgel och slipverk. [22]De
första åren saknades elektrisk belysning men omkring år 1904 fick fabriken elektrisk kraft från egen
generator, dock endast för belysning i fabriken och boningshuset.

Smedjan blir fabrik
I gamla smedjan skötte man hela framtagningen av yxan. Nu delades tillverkningen upp i olika
moment, där skilda personer svarade för t.ex. pressning, putsning, stålning, slipning m.m. Yxor och
barkspadar var de stora artiklarna. År 1910 gav C. O. Åberg ut en katalog över fabrikens tillverkning
och kallade denna ”jubileumskatalog”, eftersom 50 år hade gått sedan företaget etablerades i
Ullungsfors. [23]Katalogen innehöll ett tiotal olika modeller av fabrikens tillverkning men jag har
misslyckats i mina försök att finna den. Däremot har jag funnit 1913 års katalog, som heter
”Priskurant å Urafors Yxor”, där nedanstående är hämtat:
Modell
Nummer
Eggbredd
Vikt
Pris pr dussin

mm
kg
kr

Med stålnacke
Urafors
Dala
85-90
1,6
32,00

95-100
1,8
33,00

Utan stålnacke
Urafors
Dala
85-90
1,6
29,00

95-100
1,8
30,00

Arbetsförhållanden, löner och arbetstider
I en ”dagsverksbok för C. O Åberg, Edsbyn 1911” finns uppgifter om att fabriken då hade 5 anställda.
De arbetade ca 10 t per dag sex dagar i veckan. Betalningen varierade från ca 25 - 67 öre per timme,
beroende på syssla, ålder och kunnighet. Avlöningen utbetalades var fjortonde dag och kunde för an
anställd uppgå till 27,50 kr. Antalet hela arbetsdagar var då 11, eftersom lördagen räknades som halv
arbetsdag. Dagsverksboken har inga uppgifter om arten av arbete. Fabrikens totala lönekostnad för
de fem anställda under fjortondagarsperiod 1911 var 213,63 kr. 1912 hade arbetsstyrkan fördubblats
och för en lika lång period var då kostnaderna 380,28 kr.
C. O. Åbergs son Petrus, min sagesman, började arbeta full dag vid 13 års ålder. Han fick arbeta som
släggdräng, hantlangare eller rycka in där han behövdes.
Det var inte lätt att finna yrkeskunnigt folk på orten och därför kom några anställda från andra håll av
landet. T.ex. en smed och en slipare från Säter, en pressare från Hultsbruk och ytterligare en smed
kom från Törnshammar. [24]

Produktionen
Produktionen ökade tack vara en alltmer maskinell tillverkning. 1913 gjordes ca 25 000 yxor.
[25]Beträffande barkspadar har jag ingen uppgift. Uraforsyxan blev en rätt stor artikel inom Sverige
och blev efterhand känd även utanför landets gränser.
Norge och Danmark köpte Uraforsyxor och även Ryssland tillhörde köparna om än i liten omfattning.
Vid byggande av järnvägslinjen Egypten - Godahoppsudden användes Uraforsyxor. Fabriken
tillverkade 39 olika modeller av yxor, barkspadar och jordhackor. [26]

Fabrikens maskiner och inventarier
”Protokollet hållet vid besiktning och värdering av fabrikören C. O. Åbergs i Edsbyn fastighet med
derå uppförda industriella anläggningar i Edsbyn, Ovanåkers socken den 9 juni 1916”. Detta är
rubriken på ett protokoll där man kan läsa följande om Urafors yxfabrik:
”Fabriksbyggnaden inrymmer yxsmedja, sliperi, smergelverkstad och packrum
med deri uppställda en yxpräss med tillbehör och till maskineriet hörande axlar,
remskivor och lager samt drivremmar.
Till fabriksbyggnaden hörer ett därtill vidbyggdt remhus till skydd för remledning
från därmed sammanbyggdt turbinhus och vattensump. Till turbinhuset hörer
turbintrumma. Turbinen utvecklar med nuvarande fallhöjd 35 hästkrafter, och till
densamma hörer axlar och lager. Dessutom finns i turbinhuset en mindre turbin
som lämnar drivkraft till en däri likaledes uppställd elektrisk generator för
belysning till fabriken och boningshuset m.m.”
Taxeringsvärdet var 1914 12 000 kr.

Avslutning
År 1918 ombildades firman till enkelt bolag och firmanamnet blev C. O. Åberg och Co. Därmed
började en ny epok i fabrikens historia. Tillverkningen pågick till omkring 1960, då firman lades ner.
Av handlingar framgår att C. O. Åberg kallade sig smed åtminstone fram till år 1906. 1912 kan man
utläsa av protokollet att han övergått till titeln fabrikör. C. O. Åberg avled 27 mars 1962.
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