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Edwin Berger var född 1871 och 
uppvuxen utanför Vänersborg. 
Hans far var tjänsteman vid Troll-
hätte kanal och här fick sonen som 
18-åring anställning på kontoret. 
Han avancerade 1897 till kanalin-
spektör. I Halmstad fanns vid den 
här tiden ett handelsbolag kallat 
Malcus Holmqvists Tekniska Spe-
cialaffär som sålde maskinvaror till 

den expanderande svenska indu-
strin. Varorna importerades främst 
från Tyskland men Holmqvist såg 
en möjlighet att producera dem här 
hemma. År 1897 inleddes ett sam-
arbete mellan AW Angel och hans 
Halmstads Gjuteri AB. 

Verksamheten växte men blev 
inte speciellt lönsam. En av Malcus 
Holmqvists affärspartners kände 

Edwin Berger och rekommende-
rade att denne skulle rekryteras 
som vd.

Så blev det. Tillsammans med 
advokaten, senare borgmästaren 
Georg Bissmark arbetades ett bo-
lagsavtal fram för det nya AB Mal-
cus Holmqvist. Den gamla affärs-
rörelsen gick upp i det nya bolaget. 
Edwin Berger tillförde kapital och 
blev huvudägare, styrelseordfö-
rande och vd. 

VERKSAMHETEN  startade 1902. År 
1905 avvecklades Halmstads hatt- 
och filtfabrik och delar av maskin-
parken köptes då av AB Malcus 
Holmqvist som byggde en ny fabrik 
för filttillverkning på nuvarande 
Gamletull (dock inte att förväxla 

med Nordiska Filt). 
Några år före första världskriget 

blev AB Malcus Holmqvist också 
huvudägare i Halmstads Nya Verk-
stads AB och kunde sedan i egen 
regi börja producera gjuterigods 
till industrin. I detta bolag ingick 
den tidigare verksamheten i Halm-
stad Gjuteri AB. Edwin Berger blev 
vd för det nybildade bolaget.

ÅR 1915 STARTADES tillverkning av 
borr och 1930 av slipmaskiner. Båda 
produkterna bidrog till att ge Mal-
cus ett internationellt anseende. 
Bland annat sålde man efter första 
världskriget borr till Sovjetunio-
nen, något som blev möjligt tack 
vare att Edwin Berger kände den 
framstående politikern Alexandra 
Kollontaj, senare sovjetrysk ambas-
sadör i Stockholm.

Nissaströms Bruk togs över 1918. 
Även här axlade Edwin Berger rol-
len som vd. År 1950 byggde företa-
get ett modernt kraftverk i forsarna 
vid Nissaström. 

Det är svårt att förstå hur tid och 
energi räckte till för att leda och 
utveckla alla dessa bolag. Detta 
var ändå inte Edwin Bergers hela 
sysselsättning. Han satt till exem-
pel också i styrelsen för Göteborgs 
Bank i Halmstad, några år till och 
med som ordförande. Dessutom 

FULL AKTIVITET. 1915 startades tillverkning av borr och 1930 av slipmaskiner. Båda produkterna bidrog till att ge Malcus ett internationellt anseende. Bland annat sålde 
man efter första världskriget borr till Sovjetunionen, tack vare Edwin Bergers kontakter med politikern Alexandra Kollontaj.

En stad byggs av dess invånare, politiker, föreningar med mera 
– men självklart också av dess företagare. En av Halmstads mest 
framstående entreprenörer är utan tvekan Edwin Berger, man-
nen som skapade industrikomplexet Malcus. 

En entreprenör 
och hedersman
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HAR LÄMNAT AVTRYCK. Edwin Berger (1871-1962) är en av Halmstads stora entreprenörer. Bilden är  
hämtad ur Gunvald Bergers samlling vid Hallands konstmuseum.
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återfinner vi honom under 35 år 
i direktionen för Länslasarettet i 
Halmstad samt under 29 år i direk-
tionen för Spenshults sanatorium. 
Han satt också i stadsfullmäktige 
mellan åren 1906 och 1927. Politiskt 
betraktades han som konservativ 
men inte reaktionär. 

Edwin Berger och hustrun Anna 
hade ett stort engagemang för 
Svenska kyrkan. Naturligtvis var 
Edwin med i kyrkofullmäktige och 
kyrkorådet under en lång följd av 
år. Anna var ordförande i kyrkliga 
missionskretsen och tillhörde även 
diakonistyrelsen. Hennes verkliga 
skötebarn var Diakonihemmet för 
gamla och sjuka på Åkersgränd. 
Det hemmet hade utvecklats, tro-
ligen på 1920-talet, med stöd av 
donationer från makarna Berger.

ETT ANNAT MINNE av makarna Ber-
gers stöd till kyrkan är församlings-
hemmet vid Karl XI:s väg. Edwin 
Berger donerade pengar till en 
sådan byggnad som dels skulle 
vara en bas för kyrkans arbete med 
diakoni, dels en samlingssal att 
användas vid sidan om S:t Nikolai. 
I stadsfullmäktige blev det emel-
lertid strid om byggandet. Edwin 
Berger hade som villkor för sin do-
nation krävt att staden skulle ställa 
en central tomt till förfogande. Det-

ta var socialdemokraternas starke 
man Otto Brodin motståndare till, 
och frågan fördröjdes under flera 
år. Församlingshemmet stod till 
slut färdigt 1927.

När kyrkan i Nissaström stod 
klar 1939 var den var resultatet av 
en donation av Edwin Berger. Den 
framstående kyrkokonstnären 
Gunnar Torhamn hade svarat för 
utsmyckningen. Även i S:t Nikolai 
kyrka vid Stora torg har makarna 
Berger bidragit med en donation 
till det runda färgfönstret ovanför 
ingången mot torget. Det är skapat 
av Erik Olson i Halmstadgruppen. 
Återuppförandet av S:t Olofs kapell 
i Tylösand ska också ha stötts eko-
nomiskt av Edwin Berger.

MER OKÄNT ÄR att det enligt KB 
Bjering (HP 2009-06-16) var Edwin 
Berger som genom en donation till 
kommunen gjorde det möjligt att 
anlägga och smycka Gunillapar-
ken. Namnet ska referera till ett av 
hans barnbarn. Vid invigningen 
på valborgsmässoafton 1946 fram-
hölls att donatorn önskade få vara 
okänd.

Bergerska konvalescenthemmet 
i Johansfors invigdes 1954 och hade 
kommit till genom en donation 
som makarna Berger gjorde i sam-
band med att de firade sin 50-åriga 

bröllopsdag. Här fick landstinget 
en institution för lättare medicinsk 
vård. Denna uppskattade verksam-
het avvecklades 1998 vilket ledde 
till en strid om huruvida detta var 
förenligt med de ursprungliga do-
nationsvillkoren. 

EDWIN BERGER  avgick som vd för 
Malcus 1953 men blev istället en 
andra gång under ytterligare tre 
år ordförande i företagets styrelse. 
Under 54 år var han således med 
och styrde Malcusföretagens fram-
gångsrika utveckling.  Hans affärs-
motto ska ha varit goda varor, god 
service samt sunda och rättskaffens 
affärsavtal. Edwin Berger gick ur ti-
den 1962 efter att ha varit änkling i 
sju år. Då fylldes nästan en helsida i 
Hallandsposten med hyllningsord. 
Den bild som framtonar innehål-
ler drag som arbetsamhet, tillba-

kadragenhet och ett stort socialt 
engagemang. 

Kyrkoherde Knut Nordborg 
avslutade sin hyllning till Edwin 
Berger med orden: ”När han nu 
gammal och mätt på livet gått 
till vila och hans hemförsamlings 
kyrka ringer för honom, ligger det 
icke endast sorg i klockornas klang 
utan också djup tacksamhet för det 
livsverk han fick utföra bland oss.” 
 
 
Fotnot: Historien om Malcus har 
beskrivits av Bengt Gärdfors och 
jag hänvisar industrihistoriskt 
intresserade till hans bok ”Malcus 
– ett industriminne”, utgiven av 
Föreningen Gamla Halmstad.

produkterna bidrog till att ge Malcus ett internationellt anseende. Bland annat sålde 
med politikern Alexandra Kollontaj.

”När Edwin Berger 
gick ur tiden 1962 
fylldes nästan en hel-
sida i Hallandspos-
ten med hyllnings-
ord. Den bild som 
framtonar innehåller 
drag som arbetsam-
het, tillbakadragen-
het och ett stort
socialt engagemang.”

Skribenten är aktiv i Föreningen  
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria  
hittar du på gamlahalmstad.se  
och på Facebook/gamlahalmstad.

ANDERS 
BERGENEK

EN STORINDUSTRI. Edwin Berger var drivande 
i att skapa industrikomplexet Malcus, men han 
var också engagerad i staden Halmstad – och 
Svenska kyrkan. Bland annat donerade han 
pengar till församlingshemmet på Karl XI:s väg 
(till höger). Det stod klart 1927, efter en del stri-
digheter i stadsfullmäktige. 
 
Bilderna i reportaget kommer från Hallands 
konstmuseum.


