
Smidesfabriken Ferro – Yxfabriken 
”Smidesfabriken Ferro hör till de allra nyaste industrierna i Forserum, vilken just i dagarna satts 

igång.” Detta kunde man läsa i Eksjö tidning samma år som företaget startade. Det var här fråga om 

en yxfabrik i betydande skala, inte mindre än 400 st. yxor per dag kom att levereras härifrån och 

detta var ju en betydande tillverkningssiffra för den tiden. 

Även gamla yxor kom inom fabriken få genomgå en förnyelsens behandling, vilket gjorde dem fullt ut 

lika användbara som nyfabricerade. 

Nämndemannen Sven August Forsberg var från starten dess ägare. Han var samtidigt den ledande i 

Forserums Sparbank, samt engagerad i en del av samhällets industrier, bl.a. Forserums Mekaniska 

Verkstad (Vågfabriken). 

Initiativtagarna var Gustav Forsberg och Hjalmar Frisk. Den förstnämnde var son till Sven August 

Forsberg, och den senare gammal fackman på området, varför de väntade sig något särskilt av denna 

sin tillverkning. 

Fabriken, med sina rymliga och praktiskt ordnade lokaler, lär ha varit den modernaste i sitt slag inom 

landet. Hade särskilt maskinhus, smedja och sliperi, vilket de senare var försett med en praktisk 

sugfläkt med huvar vid varje slipsten. I fabrikslokalerna fanns de bästa maskiner inmonterade, som 

gick att få i branschen, och många var för fabrikens behov särskilt konstruerade, och av nyare typer. 

Fabriksbyggnaden som den såg ut då FIAB köpte den 1961.  



 
Personal och ledning vid Yxfabriken strax efter starten 1914. Andra raden fr. v. nr. 4 Gustav Forsberg, 

nr 8 samma rad Gunnar Lönnkvist. 

Särskilt lade man märke till den jättestora hammaren och pressen, där 400 - 500 yxämnen 

produceras varje dag. 

Avsättningen av de tillverkade yxorna, som man förväntade sig ge i någon mån en plussiffra, kom att 

ske naturligtvis i första hand i Sverige, men så småningom även på utlandet. 

Som råvara användes endast svenskt material och det av fabriken använda eggstålet lär ha varit det 

allra bästa, som fanns att få inom vårt land, och det ville ju inte säga lite. 

Fabriken hade anlagts på en välbelägen plats nära järnvägen, vilken man för övrigt står i förbindelse 

med genom ett 40 meter långt stickspår som går ända fram till fabriken. 

Kraften utgjordes av ett 45 hkr suggasverk, även detta av svensk tillverkning. För belysning svarade 

en dynamo för 100 lampor. 

Arbetsstyrkan utgjordes till en början av ett 20-tal man. 

Den nya industrin vars ledning tycktes ligga i de bästa händer, önskades all lycka och framgång vid sin 

tillkomst. 

Vårt land behövde sådana industrier vid den tiden ansåg man, bedömda på säkra beräkningar under 

sakkunniga och energiska mäns ledning. De skola växa sig starka, ge såväl sina ägare och en 

betydande arbetsstyrka, ett för dem värdigt verksamhetsområde och inte minst, ett säkert tillskott 

för Forserums samhälle. 

I Smålands Folkblad från den 26 april 1937 kunde man läsa om Sveriges äldsta yxsmed som hade 

tillverkat halvannan miljon yxor. Det var sjuttioåringen Simon Jansson i Forserum som berättade. Han 

hade varit i smedjan sedan han var 12 år och då hade han åtta öre i timmen. Och arbetstiden var det 

inte så noga med. Den kunde sträcka sig för det mesta från klockan fyra på morgonen till åtta på 

kvällen. Till Forserum kom Simon Jansson 1915, men han stannade bara kvar till 1917, då han flyttade 

till AB Gefle Smidesfabrik Åbyfors Valbo. 

Simon återvände till Forserum 1919 och arbetade där tills han gick i pension 1939. Då var han 72 år. 

Simon var med och återupptog Forserums Arbetarkommun som legat nere en tid 1915. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika etiketter klistrades på yxorna 

beroende på vart de skickades 

 

  



Han var även med och bildade en lokal fackförening inom järn- och metall, och var aktiv inom 

nykterhetsrörelsen i Forserum. Musiken låg Simon varmt om hjärtat, och det var han som bildade 

Forserums Musikkår. 

Gustav Forsberg var ägare och ledare till 1941, då han sålde fabriken till G Lindström, Stockholm, som 

var ombud för ett antal förenade yxfabriker i landet. Företaget omvandlades samma år till 

aktiebolag, och hade vid den tiden 15 anställda. 

Fabriken tillverkade yxor fram till 1951. Då fanns det 25 arbetare och två tjänstemän på företaget. 

Detta år tillverkades ca 160 000 - 170 000 yxor. De flesta gick på export. 

Företaget flyttades från Forserum till Säter 1956. 

Källor: Eksjö Tidning 1914, 

 Smålands Folkblad 1937 

 Forserum Från Förr 

 
Fabriken sedd från söder. Personal på 1920-talet. 

1: Gustav Johansson, 2: Okänd, 3: Paul Jansson, 4: Karl Olsson, 5: Veimar Ögren, 

6: Herman Fredriksson, 7: Erik Engkvist, 8: Gideon Svensson, 9: Helmer Pettersson, 10: Simon Jansson, 

11: ? Ljung, 12: Emanuel Hultkvist, 13: Hugo Jansson, 14: Oskar Karlsson. 

  



 
Hjalmar Lager, Robert ”Basarn” Johansson, Rubert Andersson, Karl Krantz, Johan Bergström, Birger 

Olsson, Ingvar Nilsson, Edvin Gustavsson, John Karlsson, Simon Jansson, Cedron Lager, 

Erik Rutensköld, Erik Engkvist, Axel Forsén. 

 

 
Karl Krantz, Hjalmar Lager, Ragnar Jansson, Ivar Grann, Elof Svensson, John Bergström, 

Edvin Gustavsson, Steen, Simon Jansson. 

  



Rubert Andersson, Verner Loo, 

Birger Olsson, Mats Johansson, 

John Bergström, Magnus Hansson, 

Okänd, Okänd. Fotat 1952.

   

 

Karl Almers, Ragnar Jansson och 

Edvin Gustavsson.  

  



 
Okänd, Arthur ”Frasse” Gustavsson, Rubert Andersson, Våge Fredriksson, Okänd, Okänd, Okänd, 

Sven Snygg. 

 

 
Yxfabriksarbetare i väntan på en utflykt till okänt mål: Okänd, Bengt ”Smé”, Höög, Olle Staav, 

Gustav Andersson, John Bergström, Bo Gullmar, Sven Snygg, Birger Olsson, Bertil Hedvall, 

Hjalmar Frisk, Arthur ”Frasse” Gustavsson. 


