•

•

•

•

·-� ))..�.,-..

':i1,

-·· ···--·\..-.

-

/l,;,,-*=cci,;==11,...,,f: -i.;_/::i

Utgivnings
datum

T IHLSIDA

KURS

FOLKLIVSFORSKNING B
l ....................... .
i

1980-08-22

)

!i"',f«_;l?::
Antal

s ido r :

15

Antal bi ]agor: 7

l-------------------f---------L--------Författare: Birgitta Strand

Titel:Ullungsfors manufakturverk
och dess utveckling till Urafors

yxfabrik fram till 1918 .

________________,__________________

I H.and I eda re: Ragnar Bj ersby
...

------

L ________

HöGSKOLAN I GAVLE-SANDVIKEN

ENST/\KA KURSER OCH LOKALA LINJER

BOX 6052 800 06 GÄVLE tel 026-18 83 60

IH11EHÅLLSFÖRTECI0'IN .
G

IFLEDl'IF G
av

3yft e oo h

s. 3
3
4
5
5
5
6
6
7
7

gränsn in

g

GRID•DJ,Äi;GEE'.GSH
Produktio n vi d
r.;

y

ägare

starte
n

': 'y produk
t
R/tvaror
ÅC.'ER TVÅ ÄGARE
Arbete t

i smedjan

Arbet e utför t a

v

barn

Arbetstider

8

Kolnin
g
FRAES'r: LLEIH G A
V
Stagnera
TTRAFC:1
8

OC

8
8

BARKJÄR
N

H

verksamhe
t

d

9

YXFABRI K }'LY'l'TA R TIL L EDSBY
H

Försäl j nin
g
smed,j an

lya
S ;,c:JJA
J
F

YXO R

1JLI
R

a

v gamla

smed j a n

byggs

FAllRI
K

Arbetsförh<'i.llanden
,
oc
h

10
11
11
11

löne
r

arbetstider.

Produktion
pp_11riken
s
AVSLUTl ·n·c
l'OTEF
K.i'LLOR
EJLAl"'OR

maskiner

och

inve

nta

r

i

er

12
12
13
1
143
15

Il:LEDl!JYG

nyn Ullungsfors i Ovan?i.kers socken har fått sitt namn dess läge
vid sjön Ullungens tillflöde.

Byn dominerades under 1800-talets slut av jordbruksbefolkning.

Där fanns en tullkvarn, en tullsåg och den smedja, vars ut
veckling är ämnet för min uppsats.

I dag 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

Edc.ryn. Den byggnad, som en gånr: var Ullungsfors :!fanufaktul'V'erk

li,o:r·er i dag inlclämd mellan nyare bebygl'"elEe.

Min u�nsats bygger i stor utsträckning nå band�de intel'V'juer

ried tre sonsonsöner till den ene rrrundaren av manufaktul'V'erket.

Två av dessa har hela livet arbetat som smeder varav en hela
sin verksar,ma tid vid Urafors yxfabrik i Edsbyn. Den tredje
intervjuade är hemmansägare.

vttorli,are material som jag använt mig av är anteckningar

förda av c.o. Åberg, UL!c'.A:s arkiv, tidningen Ljusnan, foton,
köpekontrakt, protokoll och dagböcker.

Syfte och av,;ränsning
Syf'tet med uppsatsen är att följa smedjcns utveckling från

bysmedja till yxfabrik, Unpsatsen vill behandla utvecklingen
. vid Ullungsfors 0:anufgJcturverk fram till är 1900 och därefter
dess fortsättninr, i Edsbyn som Urafors Yxfabrik fram till är
1'.,18. Tillverknin:;en fortsatte i Ullungsfors efter är 1900.

,·ver. i BrlGbyn fortsatte produktionen efter 1918 men dessa
:rerioC..er lJehandlas int0 i u.n�satsen.

4,

"Hälsin·:land, i synnerhet den norra delen, var sedan gammalt

kdnt fi)r sin::1 s!·�icklir�a smeder" '." .itetta sfu;rer P. Norherg i
ett särtryck för bergshanteringens vänner 1954. Visserligen

lin;o:er Ullungsfors i vfci.stra delen av Hälsingland men uttrycket
kan gälla Generellt för hela landskapet.
Ullungsfors llanufakturver'z i byn Ullungsfors, ca 3 km 1.0
Sdsbyns samhälle grundades på 1840-talet av två bybor. Dessa

var sergeanten i ciälsinglands rer:, Jonas Jonsson-Forsell f.
1809, cl.öd 1693, gift med Lisbeth Pehrsdotter f. 1808, död 1889,

san,t soldaten nr.103 i Hälsinglands reg. Olof Olsson-Uhr
f. 1[li,1, död 19C1, han var gift med Anna Olofsdotter f. 1809,
död 1887. Far:iiljen Jonsson-Forsell hade två barn och den
senare famil,jen nio barn ( Sveriges sHiktreg. Ovanåkers sn X 36).
Smedjan är beläp;en vid Ullu"l,e;sån, som har sin upprinnelse
vid sj5n Värasen med en höjd över havet av 393 m. Ån rinner

slutligon ner i Voxna älv, där den har en höjd av 153 m.ö,h.

1

Smecl,jan, son fortfarande finns kvar, lir,-ger på mark avsöndrad
fre.n Stålbo nr 1 och l!orra Edsbyn 11:1 • Nuvarande fastighets
beteckning är Norra Edsbyn 11:17.

I smed.j2.n fanns från början, enl. anteckningar, en mur och
två smideshärdar. Hjul huset, 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
sirr in p/'c p;olvet i smedjan. I vinkel mot denna hjulstock var

- hamrarna :placerade. Deri Rtörre hamnaren "knipphammaren"
anv,,.n,:.es R.tt y;\ckH ut ,je.rnstyckena med, eftersom valsat jii.rn
n;i förr,kom. Den r:lindre spikha·,-maren ,,ick fortare och användes
för s · iLsrnicle.Ikt.mrarnas skaft och även städstabben var av trä
och m,�ote cUirför kilas fast med träkilar ett a _r:,,rt och ofta
,�.terJ,omuande arbete. Det lillP, vattenhjulet slutlig-en hade
till 1Pm?ift att dra bll'csmaskinen, som pun•nade luft till

"

hi_ra en."-

Produktion vid starten.
I smedjan franställdes från början mest spik och smedjan

kallades därför spikbruket. Spiken användes i stor utsträckning
till de spån 2ller sticktak, som då var den vanligaste tak

beklädnaden. 'I Man smidde även plogar, hästskor, hästskosöm
och arbetade med skoning till kälkar, slädar, trillor m.m.

För övrigt utfördes reparationer som tillkom en bysmedja.

i

y ägare.

Av anteckningar framr.år att de båda ägarna sålde manufaktur
ver'cet till Olof Olsson-Uhrs äldste son, Olof Olsson-Åberg
ur 1857 (f, 1831, d. 1900). Denne hade år 1856 gift sig med

Helena Forsell

(r.

1834, d. 1874), dotter till den andre

ägaren ,Jonas Jonsson-Forsell. Detta giftermål m&ste ju
onokligen ha förenklat köpet och övertfJ.Randet av manufaktur
verket. Olof ( 1 1s Aon-Å berr: v9,r då 26 år gammal.

Den unge sr,1eden ansökte n sept 1858 om tillstlnd hos "Berg
mP.starii.r.1betet" att f/1, egen fabriksst;Impel samt att få upp
föra "en knipp- och tvänne Spikhamrar". Fabriksstämpeln

skull'> vara U.i'., vilket stod för Ullungsfors eller Urafors,
soin J.:om av faderns nan:n Uhr. Tillstånd beviljades av
4
;:,_,n0:J.. L'a,it :s 'och ri!:ets co, merce Collegium 12 jan 1859,
0

·J'y procb,l:t.

s·· o.,c"•

i C'van·"Jsen, scc 1 :en liksoo J'.orrland i övrigt· hade inte

haft n °.•·ot stön·e vc.rcle fc,rrisn vid. mitten av 1800 talet, från
sett ntta.r• av b;y :;--nadstimmer och ved. Omkring 1860 började

s\.coi:s1,olag att biJcl,,,s, ·.lc,rna köpte upn skor,:, avverkningsrätter

och hc,L,. s'.rn,;slcer;,:,aan, d,;.r,rirl kom skor:savverkningar igång till
C,
stor ,1.e1 tack vn.re vä.rmH'.rml.nrrar, som var dukti1;a skogsarbetare.
TTndeT s::,•·C1a tid började l:lipns]liken l:omma och den handsmiddEi

sPiken va.r inte U:ngre l:onlcurrcenskraftig. Efterfrå1;an mins >:ade

6.

..

på den proclukt, som var den vil:tigaste för Ullungsfore
Manufakturverk. Olof Åberg såg då möjligheten att lägga om
produktionen till 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
6
några år den viktigaste produkten för företaget,
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,
eom var lätt att smida. Kolhalten i stålet kan variera från ca
o,03� - ca 2 %, De mest använda kvaliteerna har mellan 0,05 0,5 % kol. Ju högre kolhalten var, desto hårdare blev stålet.7
Eggotålet kom från Vikmanshyttan is. Dalarna, s.k. CRU-stål.
Yxjärnet var lancashjresmide, som levererades från något järn
bruk i trakten i form av stångjärn. Hur transporten av råvaran
till Ullungsfors gick till, var min sagesman inte helt säker på,
men eftersom järnvägen kom till Edsbyn föret 1899, får man
8
anta att järnet transporterades med hästforor under vintern.

ÅTER TVÅ ÄGARE�

Yxtillverkningen ökade och omkr. 1870 1 exakt år har ej gått att
få fram, sålde Olof Åberg halva smedjan till sin bror Pehr
Stålborg (f. 1839, d. 1920), vilken var bosatt på stam
hemmanet N, Edsbyn nr 11 • Olof och Pehr var söner til_l
soldaten Olof Olsson-Uhr men tog namnen Åberg resp. Stålberg.
Pehr Stålberg gick i sin tidiga ungdom i smedlära hos pistol
och gevärssmeden Jonas SH.lberg i Östan-�., ca 7 km öster om
Edsbyn (f. 1817, d. 1064). 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
9
efternamn. Namnet Åbergs uppkomst har jag inte lyckats få
· klarhet i.

..,•

7,
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 St!tlberg sina med P.S, Hamrarna och blåsmaskinen var
deras gemensamma egendom, Antalet härdar utökades från två till
fyra och därmed kunde lika många smed.er beredas plats. 10

Arbetet i smedjan,

11
Under tiden fram till år 1900 arbetade sex vuxna män i smedjan,
Dessutom var flera pojkar, mest familjemedlemmar engagerade i

arbetet, mer därom ne,ian. Smedjan var ofta kall och dragig,
särskilt på morgnarna men med värmen från härdarna, ste�
temperaturen och hettan var ibland besvärande, För att Jkydda

,sig mot gnistor och värme hade smederna en bröstduk av skinn,
12
Den gick från halsen ner till golvet, berättar sagesmannen.
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. Det var ett
1
svårt och slitsamt arbete för dem som utförde detta. 3

Arbete utfört av barn.
Under spiksmidets blomstringstid �eltog 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
1
detta sätt kunde man hålla reda på antalet spik. 4

Senu1·e ökade arbetsuppgifterna för de unga pojkarna, Dammbols
pojkar 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 .damm
bolspojke få springa flera hundra gånger. Det gällde att spara
på vattnet i dammen, Ibland var vattentillströmmningen så låg,
att driften fick inställas.

s.
Under den mörkn, årstiden ficl: barnen lysa smederna med bloss
av tjilrstickor. E'otogenen ansågs för dyr och dessutom höll
inte lar:ipgl.asen i den ojämna temperaturen. Under 1880-talet

blev dock fotogenlamporna vanliga, vilket ansåga vara ett
stort framsteg. 15

Arbetstider.
Arbetet började i rer;el. kl sex pi'c morgonen och pågick i tolv
tirnnar men enligt sagesr,annen tog man rejäla raster under
cl.agen för mat och samtal,

Kolning.
Pöri·tms det dr:.-ga arbetet i smedjan, måste smederna i viss

utströ'.cl:ning delta i arbetet med kolningen. Smedjans årsbehov
av träkol fick man genom upnköp av kolved eller att man
arrenderade J:olvedsski ften på ett antal år, Huggning och

kolning ut fördes av kolare, som enl. min sagesman ha.de ett

ackorclspris på utfört arbete. Kolningen skedde i liggmilor
oftast i sned,ians närhet. H,'.star för foror ooh framkörning

•• a.e smecl erna sJa
• ••1 va.
16
av 1\O 1ved n.1n. r.g

Yx och barkjärnssmiclet i Ullungsfors fick sin höjdpnnkt
1830 - ,·o. Tillverkningen Yar helt hantverksmässig och års

procln]ctionen upngick till sex - åttahundra dussin yxor
per tr. Yxorna s,\lcles över ett ganska stort område: delar av
1·orrland., 7ärm1ancl och Dalarna. 1 Dalarna kallades yxorna
"Vin.yxor" eller "Kyayxor", eftersom smedjan låg i närheten av

byn :,,,an. }fäh1inc;arna däremot kallade yxorna Uhrayxor, efter
so: · det var Uhra11ojkarnas smec1ja. 17 De yxor som såldes var

er;entJ.i,'.en "ln,lYfii:>'.'di,�a. De saknade skaft och var helt oslipade.

lett va.nligt arbete var omstålninP," av gamla yxor. Yxans egg

hÖfsf".3 av och nytt eggstål välldes in. Folk kunde komma med

häst fr':n bl.a. Dalarna för att få yxor omstålade. Man hade

d� samlat ihop yxor under en lång tid och för att få alla
omstt.lade yxor med tillbaka fick man ibland ligga kvar någon
18
eller några niLtt er.

Stagnerad verksamhet.
De tvi\ är;arna hade tre söner var, som arbetade mer eller

nindre re,<,elbundet i smed,ian. Pehr Stålbergs söner vars
Olof Vilhelm
Carl Erik
.Tonas

Olof ,\berp;s söner var:

Per Johan
Jonas Vilhelm
Carl Olof

f. 1868
1870
1877

f. 186 3
1868 (Bmigrerade till USA 1891 )
1873, d. 1962

Den sistn'imnde var den som senare fortsatte verksamheten i

l�dsbyn. Anteckninr,ar av c.c.},berg berättar att vid 16 års
glder J,e,de några aY desse>. ynr,lingar förfärdig-at sina första
yxor och ffctt dem godkänd.a av sina fäder. C.O. Åberg och
VilhElrn :;tålbe:r;,c: deltog i Gävleutställningen 1901 med egna

yxor och erhöll där "Diplom för hedersomnämnanll.e för goda yxor".
19
(lr.1 dfctidens priser berättar en dagbok fr/!.n maj 1897•
7,

1

st

st

2 st

Ur en "i,1mgift

yxor, gamla

handyxa, r,-amma,l
barkjern nya
anadt smide
om

2, 50
3,5 0

kr

2,50
1 , 25

TJllungsfor.0 JTanufakturverk i Ofvan-'1.kers

socken af r.:efleborf:s län år 1900", var yä.rdet under /\.ret för
9 929 kr. Reparationer av dito
förs.\J.,-'n. ;.rxor ocb barksnarl.ar

1 834 kr. S:a 11 763 kr.

10.
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).
Bovillninestaxerad inkomst 3 100 kr. Handlingen är daterad
28 febr 1901 och undertecknad av O. Åberg och P. Stålberg.
Eftersom Olof Åberg avled 18 aug 1900 måate något misstag

.
20
f..
·
i dateringen.
ore1 igga

I dagboken för år 1900 har c.o. Åberg antecknat 1
Aug 18
Il
22
Il

Il

22
30

an Betalt kissta åt pappa
Il
Gräfning af graf

för kaffe vid begrafningen
en flaska saft v.bouppteckningen

18,50 kr
5,00

15,00
1,25

URAF0RS YXFABRIK FLYTTAR TILL EDSBYN.
25 nov 1899 skrev Olof Åbergs yngste son Carl-Olof köpebrev
ang. 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, f. 1875, från Knåda i Ovanåkers sn och
bosatt sig i Ullungsfors. Där föddes deras första barn Petrus
år 1899, sedermera smed och en av mina sagesmän.
1:öpet omfattade ett skäktverk vid Voxna älv, "Nils Jons

skeckten",ägt av änkan Brita Olsdotter N.Edsbyn, beläget i

sy�östra hörnet av den inköpta och sammanslagna marken 4 öres
12 penningland av kronoskattehemmanet Edsbyn nr 6 samt 12
penninr,land av kronoskattehemmanet Edsbyn nr 15 i skiftes

handlin�arna sammanslagna under benämningen Norra Edsbyn nr
Köpesumman för marken var
900 kr.

21

1 100 kr. För skäkten betalades

3.

11.

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

Nya smedjan by�gs,

c.c.

Åberg flyttade år 1900 med sin familj till Edsb;rnooh
började samma år bygga den nya smedjan vid Edsbyströmmen
efter Voxna älv. Vattenhjulen ersattes nu med två turbiner
om oa 36 hästkrafter. Fabriken hade fyra härdar eller koks
22
ugnar och fick rätt snart press, smärgel ooh slipverk.
De första åren saknades elektrisk belysning men omkring år
1904 fick fabriken elektrisk kraft från e�en generator, dook
endast för belysning i fabriken och boningshuset.

Sli.EDJAN BLIR FABRIK.
I gamla smedjan skötte en man hela framtagningen av yxan.
lTu delndes tillverkningen upn i olika moment, där skilda
personer svarade för t.ex. pressnin�, putsning, stålning,
slipning m.m. Yxcr och barkspadar var de stora. artiklarna.
År 1910 gav c.c. lberg ut en katalog över fabrikens tillverk
ning och kallade denna ",iubileumskatalog", eftersom 50 år
2
hade gått sedan företaget etablerades i Ullungsfors. 3
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

"J'rishtrant å Urafors Yxor", där nedanstående är hämtat:

12.

Modell

Nummer
mm
Eggbredd
Vikt
kg
Pris pr dussin kr

Med etålnacke
Urafors
Dala
1
21
85-90
95-100
1,6
1,8
32,00
33,00

Utan etålna.cke
Dala
Urafors
21
1
95-100
85-90
1,6
1,8
30,00
29,00

Arbetsförhållanden, löner och arbetstider.
I en "dagsverksbok för c.o. Åberg, Edsbyn 1911" finns upp
gifter om att fabriken då hade 5 anställda, De arbetade ca
10 t per dag sex dagar i veckan. Betalningen varierade frA.n
ca 25 - 67 öre per timme, beroende på syssla, ålder och kunnig
het. Avlöningen utbetalades var fjortonde dag och kunde för
en anställd uppgå till 27,50 kr, Antalet hela arbetsdagar var
då 11, eftersom lördagen räknades som ha.lv arbetsdag, Dage
verksboken har inga uppgifter om arten av arbete, Fabrikens
totala lönekostnad för de fem anställda under en fjorton
dagarsperiod 1911 var 213,63 kr, 1912 ha.de arbetsstyrken för
dubblats och för en lika lång period då var kostnaderna
380,28 kr,

c.o.

Åbergs son Petn1s, min sagesman, började arbeta full dag
vid 13 års ålder. Han fick arbeta som släggdräng, hantlangare
eller rycka in där han behövdes.
net var inte lätt att finna yrkeskunnigt folk på orten och
.därför korn några anställda från andra håll av landet. T,ex.
en smed och en slipare fr�n Säter, en pressare från Hultsbruk
och ;irtterligare en smed korn fre.n Törnsharnrnar. 2 4
Produ'ctionen.
Produktionen ökade tack vare en
1913 gjordes ca 25 000 yxor,25
iICgen 11:,mgift. Uraforsyxan blev
Sverige och blev efterhand känd

alltmer maskinell tillverkning.
Beträffande barkspadar har jag
en rätt stor artikel inom
även utanför landets gränser,

Norge och Danmark köpte Uraforsyxor och även Ryssland tillhörde
köparna om än i liten omfattning. Vid byggandet av jäl'!IV'ägs
linjen Egypten - Godahoppsudden användes Uraforsyxor.
Fabriken tillverkade 39 olika modeller av yxor, barkspadar
6
och jordhackor.2

Fabrikens maskiner och inventarier.
"Protokoll 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 11
Detta är rubriken på ett protokoll, där man kan lAsa följ.
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 driv
remmar.
Till fabriksbyg,o;naden hörer ett därtill vidbyggdt remhus till
skydd för remledning från därmed sammanbyggdt turbinhus och
vattensump. Till turbinl:mset hörer turbintrumma. Turbinen
utvecklar med nuvarande fallhöjd 35 hästkrafter, och till
densamma hörer axlar och lager. Dessutom finnes i turbinl:mset
en mindre turbin som lämnar drivkraft till en däri likaledes
uppst-'Hld elektrisk generator för belysning till fabriken och
boningshuset m.m."
.-Taxeringsvärdet var 1914 12 000 kr.

AVSLU'rHD'G.
År 1')18 ombildades firman till enkelt bolag och firmanamnet
hlev G.G. Åb2rg & Co. Därmed började en ny epok i fabrikens
historia. Till.verkningen pågick till omkr. 1960, då firman
lades ner. Av handlingar framgår att c.o. Åberg kallade sig
smed �tminstone fram till år 1906. 1912 kan �an utläsa av
protokoll att han övergått till titeln fabrikör. C.O. Åberg
avled 27 mars 1962.
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KÄLLOR.
Otr··ckta källor
Antecknin,o;ar förda av smeden c.o. Åberg
Dagbok 1897 - 1900 fr�.n Ullungsforssmedjan, förd av c.o. Åberg
Dagsverksbok 1911 - 1912 från Rdsbysmedjan, förd av c.o. Åberg
Intervjuer, bandade, med följ. sagesmän,
Stålberg, w
st,clberl',', Å

f. 1899
f. 1911

Åberg, P
f. 1899
Kommerskollekiums arkiv,statistiska avd. Hid 1:75, år 1900,
uppgift om Ullungsfors Manufakturverk.
Köpebref !lo 1, ang. 11 J1ils Jons" skäcktverk.
Uipebref Ho 2, ang. narkköp.
Resolution från "Kongl. l'ajt och rikets Commerce-Collegium

Uppteckninr;ar i Dialekt och fornminnesarkivet, Upnsala (UL!TA)

Tryckta källor
Johansson, 0
Folcus upnslagsbok
Lidnan, H.

!'�orberg, P.

Ovanåker, en norrlandssockens öden
Bollnäs 1937
genom seklerna.
andra rev. uppl.
Ovanåkers socken. En kort socken

beskrivning. Sammnastäl'i 1962.
Vattenslägn:or och mindre manufaktur
verkstäder i Hälsinrrland. Särtryck

ur 11 :llad för bergshanteringens
vä.nner", Upnsala 1955 •

