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Gustaf Lundberg 

Tredje avsnittet i serien 
betydande personer för 
fabriken i Mölntorp.  

Föregående:  
Gustaf Emanuel Svalling 
1871 – 1895 
Richard Adolf von Unge 
1895 – 1917 

Vid den ekonomiska krisen på Mölntorp Smidesfabrik år 1913 
hade man beslutat anställa en verkmästare. Det blev den 39-
årige Gustaf Lundberg som övertog ett 50-tal anställda.  

Kungsörs Bleckkärlsfabriks grundare och VD, Arvid Hamrin, fick 
på sommaren 1917 reda på att fabriken i Mölntorp var till salu. 
Kontakter togs och man konstaterade att de två företagen 
kompletterade varandra och att det i Mölntorp fanns en prog-
ressiv, orädd och optimistisk man Gustaf Lundberg.  

Affären gjordes upp och fabriken kom i Bleckkärlsfabrikens ägo 
den 1 november 1917. Köpesumman för fabriken, inventarier, 
material och lager, blev totalt 350 000 kronor. Verkmästare 
Gustaf Lundberg utnämndes 1923 till disponent och ansvarig 
för fabriken i Mölntorp.  

På initiativ av den nyutnämnde disponenten ombildades 
Mölntorp Smidesfabrik till Mölntorps Verkstäder AB år 1924 och 
blev en självständig rörelse inom PLM koncernen frikopplad från 
Kungsörs Bleckkärlsfabrik. 

Samverkan med Avesta Jernverks AB 1926 lade grunden till 
kunskapen om hur man tillverkar detaljer i rostfritt stål. Ett 
produktsortiment togs fram som lade grunden till fabrikens 
framgångar. Det räddade också fabriken genom 1930-talets 
depressionen.  

https://www.kolbacksbygden.se/mobil/Blogginlagg/Gustaf_Svalling.pdf
https://www.kolbacksbygden.se/mobil/Blogginlagg/Richard_von_Unge.pdf


Gustaf Lundberg demonstrerade gärna för besökande tidnings-
reportrar det goda samarbetet med arbetarna. Vid den obliga-
toriska rundvandringen i fabriken kom man händelsevis förbi 
Alfred Danielssons arbetsplats, Alfred var fackets ordförande. 

Gustaf knackade honom på axeln och Alfred tog utan kom-
mentar fram snusdosan och Gustaf tog en pris. Detta återgavs 
gärna av reportrarna i tidningen. 

Gustaf Lundberg kom att få stor betydelse för fabriken också 
för hela Mölntorp och Säby då han satt i kommunalnämnden. 
Där verkade han bland annat för ett badhus i Mölntorp.  

Jag kan med säkerhet påstå att inget beslut togs innan man 
först konsulterat Disponenten. 

Gustaf Lundberg hade troget tjänat sin fabrik i 35 år när han 
1948 vid 76 års ålder överlämnade chefskapet för Mölntorps 
Verkstäder AB till sin son Lars Lundberg.  

Kurt Larsson    2022-11-15 
 

 
Reklam från 1930 


