
I mitten av 1990-talet beslutade det då nybildade Industrifackets avdelning 17 Värmland att genomföra en 
kartläggning av en den värmländska textilindustrin. Textil, konfektion, trikåindustri och tagelberedning hade 
från 1700-talet och framåt varit framträdande industrigrenar som skapat mängder av arbetstillfällen. 
Tillsammans med skogs- och järnhanteringen var textilindustrin den största industrin i länet. Dock har betydligt 
mindre uppmärksamhet ägnats åt den än åt skogs- och järnindustrierna, kanske för att den varit en 
kvinnodominerad industri till skillnad mot de två andra.  
Runt 1950 hade Sverige en självförsörjningsgrad gällande textilier på 85 procent. Cirka 70 000 anställda 
arbetade inom textilindustrin. Men rekordåren var snart förbi. Först kom konkurrensen från den efter kriget 
nyuppbyggda textilindustrin ute i Europa, och sen nådde lågprisimporten Sverige. Två avgörande faktorer 
bakom minskningen av den inhemska textilindustrin. I mitten av 1980-talet var i stort sett all textilindustri i 
Karlstad borta.  
 
Den nämnda kartläggningen resulterade förutom i boken ”TEKO – historik från Värmland”, i ett antal inspelade 
intervjuer med kvinnor och män som arbetat inom den värmländska textilindustrin.  
Den här artikeln presenterar delar av innehållet i intervjuerna med Ivar Münnich, vd på AB B. Bergson och 
Söner, Iris Samuelsson, sömmerska och ordförande i fackklubben på AB Värmlands Trikåfabrik, samt Stina 
Torén, tillskärerska som arbetat på flera av textilfabrikerna i Karlstad. 
 
Ivar Münnich:   
- Koreakriget förändrade förfärligt mycket, allt blev plötsligt kostsammare  
 
Ivar Münnich föddes i Falun 1914. I tjugoårsåldern praktiserade han på AB B. Bergson och Söner, 
konfektionsfabriken på Herrhagen i Karlstad där han sedermera skulle komma att bli VD. En karriär inom den 
värmländska textilindustrin låg nog nära till hands då Ivar Münnichs morfar var Nissen Felländer, grundare och 
ägare till AB Värmlands Trikåfabrik. 
 
Efter praktiken på AB B. Bergson och Söner tog Münnich civilekonomexamen 1938. Därefter hade han 
anställningar på AB Volvo, Boliden AB och Dunlop Rubber Co AB. 1952 övertog Ivar Münnich AB B. Bergson och 
Söner tillsammans med tio tjänstemän företaget, då ägt av Samuel Bergson, son till företagets grundare 
Benzion Bergson.  
Münnich såg dock att tjänstemannaägandet som en dålig lösning på företagets ägarskap. Han hade egentligen 
föredragit en enhetlig ledning. 
 
Maskinparken på AB B. Bergson och Söner bestod till största delen av tyska maskiner. Men även engelska 
Singer och svenska Husqvarna var väl representerade i verksamheten. Pressarna var svenska, byggda i Borås. 
Utvecklingen inom maskinområdet gick mycket snabbt, redan på 60-talet blev de tidigare ångpressarna 
datoriserade.  
 
Många av medarbetarna på AB B. Bergson och Söner hade utbildat sig i London som då var herrmodets mecka. 
Enligt Ivar Münnich fanns det ”oändligt många tillskärare” på AB B. Bergson och Söner. De hade hög status i 
branschen och de arbetade iklädda väst och vit skjorta.  
 
Herrmodet fram till 50-talet var traditionellt. Det handlade mest om breda eller smala slag, enkelknäppning 
eller dubbelknäppning, två eller tre knappar i kavajen och gylfar med knappar eller med blixtlås. 
Konfektionärerna visste också att en viss kategori av människor skaffade sig en ny kostym varje år och en ny 
rock ungefär vartannat till vart tredje år. Tunga ytterrockar var AB B. Bergson & Söners bästa artikel, de var 
storsäljare, särskilt i Norge. Tygerna levererades länge från yllefabrikerna i Norrköping. Senare köptes så 
kallade kontinentala tyger från England, Holland och Tyskland. 
 
1950, ett par år innan Münnich blev VD på AB B. Bergson och Söner, hade Koreakriget brutit ut (ett krig som i 
teknisk mening faktiskt fortfarande pågår, eftersom det ännu inte undertecknats något fredsavtal). Koreakriget 
ledde till ökade kostnader för den svenska konfektionsindustrin och påverkade stora delar av världshandeln.  
 
Men det var inte bara omvärldskonflikter under 50-talet som kom att påverka den svenska konfektionens 
framtid. Ivar Münnich berättar:  



”Vad som sen var märkvärdigt med 1950-talet, det var att folks intressen blev annorlunda på två områden. Det 
ena var att man skaffade sig TV-apparater och satt bort fritiden. Och inte nog med det, fritiden blev också, i den 
mån den användes, annorlunda med annorlunda kläder. 
Det gick inte att sitta framför TV-apparaten och lyssna med kavaj för då skrynklade kavajen sig bak, men det 
gick mycket väl att sitta i bilen med andra lättare tyger som inte hade samma skrynklighet som ullen. Det var en 
sak, folk satte andra ideal för sig. TV:n, bilen och så kom sommarstället och då fanns det inte ett behov av att 
vara lika snyggt klädd, vare sig hemma eller på jobbet som det var tidigare. Även att vara söndagsklädd 
försvann.” 
 
Münnich insåg tidigt i sin nya roll som VD på AB B. Bergson & Söner att det inte skulle komma att gå att bedriva 
konfektionsindustri på samma sätt som tidigare. På ett år, 1952,minskade Ivar Münnich personalstyrkan på AB 
B. Bergson och Söner från 300 anställda till 200 - med oförändrad produktion.  
 
Om personalrationaliseringen berättar Ivar Münnich att innan minskningen av personalen satt de anställda 
oerhört trångt och arbetade. Det fanns dessutom väldigt gott om jobb i Värmland och i övriga Sverige vid den 
här tiden. Till exempel reste många värmlänningar till västkusten och säsongsarbetade under somrarna.  
Rationaliseringen ska inte mött något motstånd från facket. Det gjorde däremot minskningen av personalen på 
tjänstemannasidan där man gick från 30 till 20 anställda. 
 
De som kom att nyrekryteras till AB B. Bergson och Söner när det senare behövdes ny personal kom till största 
delen från den egna verkstadsskolan som företaget upprättade med hjälp av Konfektionsindustriförbundet i 
slutet av 1950-talet. 
 
Men ytterligare rationaliseringar följde. 1960 enades Ivar Münnich och företagets styrelse om att lägga ned 
damavdelningen på AB B. Bergson och Söner inom fem år. 
Och 1965 var nedläggningen av damavdelningen ett faktum, det lönade sig inte längre att ha ett så stort 
sortiment. Nedläggningsbeslutet togs emot med bestörtning på företaget. Designern på damavdelningen, Knut 
Zetterqvist, tog omedelbart ut förtida pension när han fick vetskap om beslutet och flyttade tillbaka hem till 
Arvika. 
 
Om den tappade yrkesskickligheten som följde i nedläggningarnas spår, säger Ivar Münnich i intervjun:  
”Vi kan aldrig bygga upp den på nytt, sånt som försvinner, det kommer aldrig tillbaka.” 
 
Vid den här tiden hade också alltfler yllefabriker, både i Värmland och i övriga Sverige, stängt sina 
verksamheter. Och trots rationaliseringarna och beslutet att koncentrera verksamheten på herrkonfektion, så 
stängde även AB B. Bergson och Söner sin konfektionsfabrik 1970. Några år innan dess, 1967, hade Ivar 
Münnich avgått som VD och lämnat företaget på grund av av oenigheter med styrelsen. 
 
Iris Samuelsson:  
- Trivs jag inte är det inte längre hem än vad det var hit 
 
1952 anställdes Iris Samuelsson på AB Värmlands Trikåfabrik. Hon var då 37 år gammal och hade tidigare 
arbetat inom hotell och restaurang, men kände att det var dags för något annat. 
AB Värmlands Trikåfabrik annonserade efter folk och Iris Samuelsson gick dit och fick träffa en av 
arbetsledarna. Hon fick frågan om hon var intresserad av sömnad.  
Iris Samuelsson svarade att det visste hon inte för hon hade inte sytt så särskilt mycket tidigare.  
Vidare hörde sig arbetsledaren för om Iris Samuelsson endast tänkt ha sömnaden som vinterarbete. 
 - Trivs jag inte är det inte längre hem än vad det var hit, var svaret som arbetsledaren fick. Ett svar som 
berättar ganska mycket om hur arbetsmarknaden såg ut i Sverige under tidigt 50-tal. Inga särskilda 
kvalifikationer krävdes. Iris Samuelsson fick en av de utannonserade tjänsterna.  
Vid samma tid fanns det cirka 150-200 anställda på trikåfabriken. Iris Samuelsson berättar att det hela kändes 
främmande den första tiden med mycket folk och oväsen. På grund av att det fanns så gott om lediga arbeten 
var det många som kom och gick. Men de som stannande blev ofta kvar ända till pensioneringen. De få manliga 
anställda arbetade på lagret, i verkstaden eller som maskinister. 
 



När Iris Samuelsson fick veta att det fanns en fackklubb på arbetsplatsen sökte hon genast upp den och blev 
medlem. 1954 blev hon tillfrågad om hon ville gå med i en arbetarskyddsnämnd som sammanträdde en lördag 
varje månad.  
Iris Samuelsson frågade ”Vad ska jag dit och göra?” varpå förmannen replikerade ”Jag tycker att Fröken 
Samuelsson skulle passa i den kretsen.”  
Det var startskottet för Iris Samuelssons fackliga arbete. Först blev hon fackligt ombud och sedan ordförande 
på sin arbetsplats. Hon var intresserad av ekonomiska spörsmål och av de anställdas arbetsförhållanden och 
förtjänst. Arbetet var hårt. 1952 låg sömmerskelönen på AB Värmlands Trikåfabrik inte på mer än 98 
öre/timme, ackordsgenomsnittet låg strax över två kronor.  
På fabriken syddes dam- och herrunderkläder, träningsdräkter och pyjamasar i pläterat silke som var en stor 
artikel i sortimentet. 
 
Iris Samuelsson berättar att hon haft LO och fackföreningsrörelsen att tacka för mycket. Hon deltog i alla 
kongresser mellan 1961 till 1992 samt i många utbildningar, knutna till fackföreningsrörelsen. Endast en gång 
blev hon nekad att delta i en utbildning. Det var vid ett tillfälle då det var alldeles för mycket att göra i fabriken 
för att man skulle kunna avvara personal.  
Förutom utbildning inom olika ämnen gav fackkurserna även tillfälle för fackliga ombud och anställda från olika 
platser och företag i Sverige att träffas och utbyta erfarenheter. Det var mycket givande att träffa anställda från 
de stora fabrikerna i Sjuhäradsbygden för att diskutera och jämföra löner och anställningsvillkor, menar Iris 
Samuelsson. Dock kom inte ersättning för det fackliga arbetet att utgå förrän 1976 när Medbestämmandelagen 
(MBL) tillkom. 
 
På trikåfabriken var alla arbetare fackligt anslutna. När Iris Samuelsson anslöt sig till facket var avgiften 65 öre 
per vecka. I och med att många unga anställdes inom textilindustrin och sedan gick vidare till andra 
yrkesbranscher, blev Beklädnadsarbetarnas förbund tillsammans med främst Handelsanställdas förbund ett 
låglöneförbund.  
Fackföreningsrörelsen har betytt mycket för både textilindustrin i sig och även mycket för företagen själva, 
menar hon. 
 
Trots uppmaningar och information om vikten av att vara fackligt ansluten på sin arbetsplats upplevde Iris 
Samuelsson att ju modernare tiderna blev, desto svårare var det att engagera yngre medarbetare i 
fackföreningsrörelsen. När hon närmade sig pensionen hade två generationer som åtnjutit den svenska 
välfärden växt upp. Folk hade fått det så pass mycket bättre och samhället såg annorlunda ut. Som ung kunde 
hon till exempel inte drömma om att resa utomlands vilket hon senare kom att göra ett flertal gånger. 
 
Iris Samuelsson ångrade inte sin tid som facklig, trots att det stundtals var ett tufft och krävande engagemang! 
Dock ansåg hon, som uppvuxen i en bruksort, att vid tiden för intervjun (våren 1994) så hade utvecklingen på 
många arbetsplatser backat till den tid ”då man tog av sig hatten när man gick förbi doktorn och prästens och 
disponentens bostad.  
Tiga och ha jobbet kvar trots att det är dåligt, eller säga ifrån och få sparken.”  
Hon tyckte att i Sverige, som varit ett sådant föregångsland med semestrar, ATP och MBL, borde man få yttra 
sig på sin arbetsplats utan att riskera att få sparken. 
 
 
Stina Torén:  
- Det är inte barnkrubbans barn, det är mitt barn, så gick jag därifrån och grät 
 
Den 9 september 1936, började Stina Torén sin anställning som sömmerska på AB B. Bergson och Söner. Hon 
fick börja med att sy i ärmar i herrkavajer. Efter sin första arbetsdag hade hon tjänat 2 kronor och 52 öre på 
ackord. De extra grova nålarna och syringen, som behövdes för arbetet, fick hon själv bekosta. Stina Torén 
arbetade alltså på avdelningen som kallades för kavajen. De övriga avdelningarna var paletån, svartskrädderiet, 
pressen, avsyningen, byx och väst. 
 
Klockan 07.15 började arbetsdagen. 09 - 09.15 var det frukostrast, lunch 13 - 14 och klockan 17 slutade 
personalen på AB B. Bergson och Söner för dagen. Dock blev de ofta beordrade övertid när orderingången var 
hög. En kväll var de tvungna att arbeta till midnatt, men då bjöds de i alla fall på kaffe. 
 



1939 blev Stina Torén mamma. När hon återigen skulle börja arbeta, 1940, flyttade hon hem till sina föräldrar i 
Skattkärr. De tog hand om hennes son när hon var på arbetet. När sonen fyllt två år började han istället på 
barnkrubban på Vasagatan 5 på Herrhagen. Där var han om dagarna i fem år. En ekonomisk kontrovers mellan 
barnkrubban och Stina Torén löstes genom att barnkrubbans föreståndarinna lät sonen vara kvar, utan att vara 
officiellt inskriven i verksamheten. 
 
Barnkrubban var dock stängd två månader varje sommar och det resulterade i svårigheter för Stina Torén som 
var ensamstående mamma. Hon försökte först få hjälp av Frälsningsarméns slumsystrar, men där fick till svar 
att Frälsningsarmén inte tog emot barnkrubbans barn.  
- Det är inte barnkrubbans barn, det är mitt barn”, sa jag, ”så gick jag därifrån och grät.” Troligen fick pojken 
spendera sommaren hos sin mormor och morfar i Skattkärr. 
 
Stina Torén slutade så småningom på AB B. Bergson och Söner och började istället arbeta på ”glassen på 
mejeriet” (Karlstadortens mejeri på Våxnäsgatan). Där arbetade hon med att doppa glasspinnar. När sommaren 
tog slut var säsongsarbetet över och det var dags att åter hitta sig ett nytt arbete. Stina Torén började som 
tillskärerska på A.W. Anderssons Trikåfabrik på Sundsta i Karlstad.  
Fabriken hade stickeri i källaren och arbetet med att bära ned 25-30 kilos packar var tungt. Sömmerskorna 
sydde tröjor och kalsonger i trikå samt flossade kalsonger och dambyxor. 
Hösten 1950 blev Stina Torén sjuk och var hemma en tid. Sjukkassan var 3 kronor per dag för Stina Torén och 
50 öre per dag för sonen. 
 Under sjukdomstiden annonserade arbetsgivaren efter en ny tillskärerska.  
När Stina Torén blev frisk och återvände till sitt arbete, möttes hon med kyla. Om den nya tillskärerskan 
berättar Stina Torén:  
- Hon höll på och var så elak och sa allt möjligt, och jag svarade att det kanske blir som en bumerang.  
En tid senare blev hon avskedad på grund av ”att orderbrist förelegat och att Fru Torén vägrat utföra vissa 
arbetsuppgifter.”  
I protokollet. fört vid förhandlingar vid A.W. Anderssons Trikåfabrik, Karlstad den 16 april 1951 mellan 
företaget och Svenska Textilarbetareförbundet ang. avskedandet av tillskärerskan Stina Torén, framgår dock att 
det varken verkar föreligga arbetsbrist hos företaget eller ovilja att utföra arbete. Den verkliga anledningen till 
avskedandet verkar istället vara att Stina Torén var med i facket samt försökte organisera sina arbetskamrater 
på A.W. Anderssons Trikåfabrik.  
Protokollet finns bevarat hos Föreningsarkivet i Värmland. Förhandlingarna verkar först ha slutat i en 
överenskommelse om att företaget skulle betala en ersättning på 400 kronor till Stina Torén på grund av att 
uppsägningen av henne inte gått rätt till. Fabrikör Karl Westerhag vägrade dock att justera protokollet om inte 
ersättningen halverades till 200 kronor vilket då skedde.  
 
Om detta berättar Stina Torén själv: 
 ” Jag gick till Bredberg, för dom skrev ju inte på att jag var arbetslös. Då sa Bredberg: - Gå inte därifrån förrän 
de skriver på pappren åt dig. Men det var inte så roligt att vara där då må du tro. Jag hade sagt till att jag var 
familjeförsörjare och det ska de ta hänsyn till.” 
Bredberg hette Artur i förnamn och var ordföranden för Svenska textilarbetareförbundet avd. nr 36, Karlstad. 
Första tiden efter avskedandet fick Stina Torén inte ut någon ersättning från arbetslöshetskassan, men efter 
några veckor ”kom Bredberg hem och då fick jag ut allt på en gång. Jag hade sparat lite pengar sen Bergsons, 
annars hade jag svultit ihjäl.” 
Snart hade Stina Torén en ny anställning som tillskärerska, denna gång på AB Värmlands Trikåfabrik. Där blev 
hon fackligt engagerad, inte minst i tidigare nämnda skyddskommitté. Stina Torén var van att ta reda på saker 
och ting. På AB Värmlands Trikåfabrik blev hon kvar till 1976 när hon som en av de första pensionerades vid 65 
års ålder. 
 
Jenny Moström,  
praktikant, Föreningsarkivet i Värmland 
 
 
 
 


