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for industries on both banks of the river. Ullungsfors, a small
verksamheter som etablerades på båda sidorna av ån. Här
village with factories, shops and an independent church, grew
växte det lilla samhället Ullungsfors fram med industrier, afup along its banks.
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Ovanåker alltifrån Viksjöfors genom hela socknen upp till
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Forge and mill
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det kallades. Spik var huvudproduktionen, men också plogar,
horseshoes, horseshoe nails, sleighs, sledges and cartwheels,
gångjärn, hästskor, hästskosöm, slädar, kälkar och kärrhjul
and everything else that the farmers needed. There was a neoch allt annat som bönderna behövde tillverkades här. Intill
arby mill, and there were constant disputes between the miller
låg en kvarn, båda verksamheterna stred om vattenkraften,
and the blacksmiths as both businesses argued over the waterständiga tvister rådde mellan mjölnaren och smederna. Det
power. The miller was the one who finally gave in. Competition
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Voxnan i centrala Edsbyn med möjlighet till större energiutbut the remaining part of the smithy kept making tools for the
tag, men ända till 1940-talet fortsatte den del av smedjan som
forestry industry as late as the 1940s. The factory at Ullungsblev kvar att tillverka redskap för skogsindustrin. Verksamfors has closed, but there is still a thriving timber processing
heterna vid Ullungsfors har upphört men i Edsbyn blomstrar
factory in Edsbyn.
en industri som baserar sig på förädling av skogens råvara.
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