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1. Abraham Fors
gren (1822-1882).

Abraham Forsgren 
och universalskruvnyckeln

Varefter industrialiseringen skred framåt med jättekliv, uppstod 
behovet av handverktyg, bland annat ett verktyg med vilket man 
kunde dra åt muttrar av olika dimensioner. Ännu vid mitten av 
1800-talet var man tvungen att använda olika storlekar av fasta 
nycklar anpassade till de olika dimensionerna. Alltså uppstod ett 
behov av en ställbar skruvnyckel.

Den man som skulle komma att uppfinna ”universalskrufnyc- 
keln”, Abraham Forsgren, föddes i Mora 10 februari 1822. Då han 
var nyfödd flyttade familjen Irån Mora till Tanså. Om hans tidi
ga barndom finns inga uppgifter att finna. Vid 13 års ålder flyt
tade han till Lindesnäs, i sydvästra Dalarna i Nås socken, där hans 
syster redan bodde sedan ett år tillbaka. Abraham arbetade som 
mjölnardräng vid Lindesnäs brukskvarn. Han avancerade sedan 
till mjölnare och så småningom arbetade han sig upp till bygg
mästare.

I en gammal skrift står det följande om Abraham: ”Genom sitt 
ovanligt goda anlag för mekanik, samt flit och förmåga, arbetade 
han upp sig från mjölnare till byggmästare. Samma befattning i 
Bergslagets tjänst innehade han sedermera vid Korså och Svartnäs, 
samt en tid vid Domnarvets anläggningar, där han bland annat 
byggde bron över Dalälven m m. Blev så konstmästare i Falu 
gruva.”

1843 gifte han sig med pigan Maja Persdotter, de fick tio barn. 
Efter att i 30 år ha bott i Lindesnäs bröt Abraham upp därifrån 
och flyttade med hustru och sju barn till Falun. Av Abrahams barn 
tog två studentexamen och gick i faderns fotspår.

Redan under tiden på Lindesnäs bruk måste Abraham ha bör
jat fundera över problemen att jämt och ständigt byta verktyg vid 
tilldragning av olika mutterdimensioner. Dessa funderingar myn
nade ut i en universalskruvnyckel. Vidstående bild visar en nyc
kel där ena skänkeln är ställbar. Den ställs in längs en kuggbana 
där skänkeln fixeras i önskat läge så att man kan dra åt muttrar av 
olika dimension med ett och samma verktyg. Denna universal
skruvnyckel fanns i två versioner, den andra kunde också använ
das som rörtång och med hjälp av en bygel som spikurdragare.



2. Ritning till Abraham Forsgrens patent nr 52/60 å ”Universalskruf- 
nyckel” år 1860.

Abraham Forsgren sökte patent på sin avancerade skruvnyckel och 
det beviljades 1860.

Universalskruvnyckeln var inte den enda av denne märklige 
mans uppfinningar. 1864 fick han patent på en maskin för till
verkning av hästskor. Nästa uppfinning var en maskin för häst-

3. Bruksarbetare i Lindesnäs i början av 1870-talet. Foto Lindesnäs 
museum.
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skosöm och spiktillverkning, 1865 fick han patent på den. Sedan 
kom ett ändlöst matarverk för ång- och vattensågar som patente- 
rades 1869. 1879 fick han patent på en märklig råttfälla.

Förutom att uppfinna olika användbara ting hade han också 
andra projekt på gång. Av bönderna i Mockfjärd köpte han all 
mark som hade kontakt med Oxelforsen. Vid forsen byggde han 
en kvarn och en stamp.

Det tragiska i denna uppfinnarhistoria är att Abraham Forsgren 
och hans uppfinning av universalskruvnyckeln föll i glömska. Elva 
år efter hans död 1882 fick J P Johansson patent på en skiftnyckel.

Hilkka Alm
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