
B. Bergson & Söner gav judiska kvinnor arbete 

 
Karlstad har varit ett centrum för textilindustri. Även i Värmland i övrigt har det 

funnits gott om textilindustrier. Påståendena får säkert många att förvånas, men icke 

desto mindre är det helt sant. Och ett företag bör nämnas särskilt - B. Bergson & 

Söner. 

På listan över ”Textil- och beklädnadsindustri 1951” finns inte mindre än 27 

värmländska företag uppräknade. Tillsammans sysselsatte de drygt 1 600 anställda. 

De största var Svenska Rayon i Älvenäs med 373 anställda och AB B. Bergson & Söner 

på Herrhagen med 226 anställda.  

 

AB B.Bergson & Söner grundades av Benzion Bergson. Han var judisk flykting från 

Litauen och kom till Karlstad kring sekelskiftet. Han startade till att börja med en 

grosshandelsfirma i hörnet Värmlandsgatan - Herrhagsgatan i Karlstad.  

Efter en tid flyttade företaget till den nedlagda karamellfabriken på Herrhagen och 

samtidigt - 1927 - övergick man från enbart försäljning till tillverkning av kläder. Från 

början handlade det enbart om herrkläder, men från och med 1940 tillverkades här 

även damkläder.  

Att Benzion inte dolde sin judiska börd är uppenbart. Han fick fyra söner och gav 

dem namnen Marcus, Abel, Isac och Samuel. Alla fyra slussades undan för undan in i 

företaget. Som mest arbetade här cirka 350 personer - sömmerskor, skräddare, 

tillskärare med mera. Av historiker om företaget framgår att familjen Bergson var en 

populär arbetsgivare. 

 

Benzion Bergson lät också tala om sig i ett annat sammanhang. Den 26 juli 1945, 

alltså en tid efter att andra världskriget tagit slut, kom cirka 300 polsk-judiska kvinnor 

med tåg till Karlstad.  

Kvinnorna, både gamla och unga, hade hämtats ur koncentrationslägret Bergen-

Belsen med hjälp av de kända ”vita bussarna” och de flesta av dem var i väldigt dålig 

kondition. Både TBC och tyfus härjade i gruppen. 

Kvinnorna inkvarterades i Herrhagsskolan, som ansågs vara den lämpligaste platsen 

eftersom den under krigsåren varit iordningsställd som beredskapssjukhus.  

Femton av kvinnorna var så svaga att de avled. De ligger begravda på den Mosaiska 

begravningsplatsen i närheten av Svinbäcksberget.  

De andra repade sig efterhand, och de som ville stanna i Karlstad erbjöds arbete på 

Bergsons sömnadsfabrik. Hur många det rörde sig om är oklart. Några lämnade 

efterhand Karlstad och till och med Sverige för att förenas med anhöriga som flytt 

från Polen redan tidigare under kriget.  

Kläderna från Bergsons blev snart berömda för sin goda kvalitet. Varumärkena 

Örnkläder och Eagle garanterade plagg i toppklass. Under en tid fanns en butikskedja 

etablerad under namnet Bergson på runt 200 platser i landet. 



När Benzion Bergson så småningom avled blev sonen Samuel ägare till företaget.  

Ivar Münnich, vars bror Harald hade varit ingift i familjen Bergson, tog över platsen 

som kontorschef och VD sedan Harald avlidit. Ivar blev även delägare i företaget. 

Münnich, som hade examen från Handelshögskolan och hade arbetat inom 

textilindustrin i Norrköping, insåg snart att företaget borde rationaliseras. De 300 

anställda blev så småningom bara 200, dock utan stora varsel utan genom naturlig 

avgång.  

 

Men tiderna förändrades. Försäljningen av kostymer gick allt sämre. Ivar Münnich har 

själv pekat på en av orsakerna: televisionens genombrott.  

Marja Wängestam har i ”Glimtar från Karlstads historia”, del 6, utgiven av Karlstads 

hembygdsförening, citerat Ivar: 

”Man behöver inte ha kavaj för att sitta i tv-soffan. Tvärtom är det ett problem om 

man har det. Kavajen blir skrynklig!” 

 

Inte heller damerna såg längre samma anledning att klä upp sig. Samtidigt kom allt 

flera varor från utlandet in på den svenska marknaden. De var billigare än de svenska 

kvalitetskläderna. 

I mitten av 1960-talet lades tillverkningen av damkläder ner. 1967 avgick Ivar 

Münnich som vd och 1970 var sagan slut. 

 

  

 

 

 

 

 


