
En svärdfejare kommer till Mölntorp 

 
Gustaf Emanuel Svalling 

På platsen där Intra i dag har sin fabrik vid Mölntorpsfallet har 
för hundratals år sedan funnits verksamhet som drevs av 
vattenfallets kraft. 

I mitten på 1500-talet hade Gustaf Wasa en spiksmedja på 
platsen. Det gick åt spik av alla dimensioner vid byggande av 
kungsgården Mölnetorp, som Gustav Vasa lät omvandla till en 
slottsbyggnad som stod färdig år 1560 och som då fick namnet 
Strömsholm 

Vi har några personer som betytt mycket för vidareutvecklingen 
av området fram till våra dagar. En av dem är Gustaf Svalling 
1871 – 1895. 

Svalling var utbildad svärdfejare/knivsmed på Munktells 
Verkstäder i Eskilstuna, hade studerat i USA och ägde 
försäljningsföretaget G. E. Svalling & Co. 

Den 4 februari 1871 undertecknades ett arrendekontrakt 
mellan Per Magnus von Unge, Mölntorps Gård, och Gustaf 
Svalling då 34 år gammal och hans svåger Carl Johan Lamberg 



båda från Eskilstuna. Gården hade arrenderat ut 
Mölntorpsfallet. 

Parterna fann varandra och Svalling bildade Mölntorps 
Smidesfabrik där hans svåger och även Per Magnus blev 
delägare. Redan på hösten samma år stod anläggningen så 
pass klar att man kunde börja smida den Svallingska 
timmermansborren, navare. 

Svallings svåger Lamberg drog sig emellertid ur företaget 1875. 
Per Magnus köpte hans andel i fabriken och lät sin 29-årige son 
Wilhelm Magnus von Unge gå i lära hos Svalling.  

Per Magnus dör 1878 78 år gammal. Fem av barnen bildar 
Mölntorps AB som övertar hans delägarskap i fabriken.  

Arrendeavtalet omförhandlas efter 24 år 1895. Svalling hade 
kunskapen, tillverkningsrätten och nästan halva fabriken i sin 
vågskål. Familjen von Unges äger marken och den andra dryga 
halvan.    

Någon förlängning av arrendeavtalet blev det inte. 
Smidesfabriken inlemmas i von Unges företag Mölntorps AB.  

Den innovative Gustaf Svalling som nu var 58 år tog med sig 
det bästa bland produkterna och fortsatte verksamheten på 
Rosenfors Fabriker i Eskilstuna.  

På ett foto från Sveriges Verkstadsförening 1908 finns Gustaf 
Svalling tillsammans med Sigfrid Edström ASEA i Västerås.  

Med sin hustru Helena Karolina Christina Lamberg fick Gustaf 
Svalling tretton barn varav sex döttrar. Familjen bodde i den 
ståtliga Villa Strömsnäs efter Ribbholmsslingan i Mölntorp. 

En av döttrarna, Maria Helena, gifte sig 1898 med Eric August 
Ericsson på Kyrkbyn. Paret flyttade 1919 till den nybyggda 
villan Åsgården. 

Gustaf Emanuel Svalling dog vid en ålder av 76 år 1913. En väg 
i Mölntorp bär namnet: Svallings väg. 

Kurt Larsson    2022-10-18
   



 
Tillverkningen såldes via G. E. Svalling & Co. 
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