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"Det första fröet som såddes för Ballingslöv var troligen i min lägenhet i Hästveda.
En gång när byggmästare Paulsson var på besök hos mig talade han om att där
fanns en utmärkt tomt i Ballingslöv för en industri, och varför inte en snickerifabrik.
Vid ett senare besök hos Paulsson var jag i tillfälle att bese platsen och kunde
konstatera det utmärkta läget.
Nu gällde det att skaffa det nödiga kapitalet och Paulsson skulle sondera terrängen.
Vad jag fått höra mötte han så en dag markägaren Olof Nilsson vid häcken just där
Träförädlingen nu har sitt magasin, och så inleddes de första förhandlingarna. När så
den första lansen var dragen gällde det att få flera medhjälpare och samlade Paulsson
några vänner av vilka jag minns Edv Anderberg, Olof Nilsson, Gustav Persson,
Axel Persson, Edvin Persson, Axel Berggren och undertecknad.
Det gällde således att ventilera saken för vidare åtgärder. Det framkom således ett
förslag att försöka få ett aktiekapital på 25 000 kr men Anderberg var förutseende
nog och menade att vi inte skulle starta förrän vi fått ihop minst 40 000 kr.
Så sattes i gång för teckningen och bland de mer aktiva, har jag hört, var Olof Nilsson
och Gustav Persson med flera. För min del trodde jag ju inte mycket på att det skulle
gå att få ihop så stort aktiekapital och jag stod i förbindelse med Paulsson varje dag
och fick veta hur teckningen steg och så en dag var vi uppe i 37 000 kr. Men så
dagen efter, tror jag att det var ringde Paulsson och meddelade att det inte gick. Man
skulle tydligen prova hur jag reagerade. Jag vill minnas att det blev tyst i telefonen en
stund tills Paulsson fortsätter: Jag bara luras lite, för nu ha vi över 40 000 kr.
Det har emellertid visat sig att Anderberg hade rätt. Aktiekapitalet var inte alls för
stort ty trots detta har styrelsen tidvis fått borga för ganska betydande belopp.
Ja, sålunda kom bolaget till för 15 år sedan...."
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FÖRORD

Nils-Erik Danielsson VD och koncernchef. I bakgrunden ses de pågående tillbyggnaderna av fabriken, föranledda av bl a det senaste förvärvet av Svane Køkkenet.

Bakom beslutet att göra en bok finns alltid några goda motiv. I vårt fall handlar det
bland annat om att försöka beskriva hur vi kommit till den position som företaget
har idag och att vi känner stolthet för vårt företag. Sedan 1929 har Ballingslöv AB
kommit att, på olika sätt, spela en betydande roll i skapandet av det moderna svenska köket. I dag när företaget är mitt uppe i en ny spännande utvecklingsfas vill vi på
det här sättet försöka sammanfatta en del av de ”ingredienser” som under årens lopp
samverkat till vår utveckling.
Boken är främst gjord för de människor som har arbetat, som nu arbetar och som
kommer att arbeta för Ballingslöv AB. Boken kommer säkert också att vara av
intresse för andra grupper som är en del av företagets nätverk såsom kunder, ägare,
leverantörer, m fl. Ett stort tack till Christer Martinsson som är mannen bakom
boken och utan vars hängivna intresse och professionella penna denna Ballingslövs
historia aldrig blivit skriven. Tack också till ”bisittarna” personalchef Inga Pettersson
och objektchef Karl Göran Jonsson.
En historieskrivning som denna tror jag dessutom kan vara till gagn för oss själva i
vår dagliga verksamhet. Genom att studera en historisk utveckling framgår det tydligare var man befinner sig i utvecklingen och vilka värden man står för. Det blir då
också en hjälp till att manövrera in i framtiden.
I arbetet med boken har vi genom arkivmaterial, intervjuer med mera, faktiskt gjort
en smärre tidsresa. Av boken framgår bl a att Ballingslöv under sin 75-åriga historia,
i åtminstone ett par avseenden, varit ett relativt unikt företag. Ballingslöv har praktiskt taget från begynnelsen hållit en konsekvent produkt- och distributionsinriktning. Produkterna har hela tiden varit inrednings- och framför allt kökssnickerier och
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så småningom också badsnickerier. Produktprogrammet har genomgående varit av
hög kvalitet och mycket flexibelt ur användarsynpunkt. Distributionen har från ett
tidigt skede skett genom fristående återförsäljare som oftast exklusivt sålt våra produkter. Ballingslöv har också med något enstaka undantag som närmast bekräftar
regeln alltid varit ett lönsamt företag. När det varit en svag marknad och många konkurrentföretag gått med förlust har Ballingslöv ändå varit vinstgivande.
Drivkrafterna bakom Ballingslövs positiva utveckling kan uttryckas i ord som kompetens, attityd, stolthet och arbetsglädje. Det bästa sammanfattande ordet för detta är
förmodligen den berömda s k ”Ballingslövsandan”. Denna har också underbyggts av
att många medarbetare varit anställda under en lång följd av år.
Oavsett vilka strategier och inriktningar som väljs i framtiden – och det finns många att
välja bland i en allt mer komplex omvärld – är det viktigaste att det man väljer genomföres och fullföljes på ett bra sätt. För detta står ”Ballingslövsandan” som garant.
I en företagshistoria som sträcker sig över 75 år finns naturligtvis många milstolpar.
Här några exempel:
– Skapandet av ett modul/måttsystem på 1940-talet som sedan låg till grund för
Svensk Standard inom området
– Introduktion av Ballingslövprodukterna på den danska marknaden skedde redan i
början av 1960-talet och några år senare, i slutet av samma decennium, också på
den norska marknaden
– Från att ha varit ett familjeföretag i 45 år blev man ett dotterbolag i en stor internationell koncern när företaget såldes till Electrolux 1974
– Etablering av varumärket SweNova i början av 1980-talet
– Under 1980- och 1990-talen kompletterades Ballingslöv AB med förvärv av branschföretag i Danmark och England
– Efter 24 år i Electroluxkoncernen förvärvades Ballingslövgruppen av riskkapitalbolaget EQT 1998. Nu skapades en mer fokuserad kökskoncern som senare kompletterades med ytterligare förvärv
– En viktig milstolpe var när Ballingslövkoncernen börsnoterades sommaren 2002
– På våren 2004 förvärvades den danska distributionskanalen Svane Køkkenet.
Detta förvärv ger Ballingslöv AB förutsättningar att ta ett språng i utvecklingen
och på ett år växa lika mycket som vi annars kanske skulle behövt 5–6 år för att
klara av.
Ballingslövs position och framtidsmöjligheter har därmed, sedan starten 1929, inte
varit bättre än vad de är nu hösten 2004.
Nils-Erik Danielsson
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KÖKSMILJÖ NÄR SEKLET VAR UNGT
Hur såg egentligen verkligheten ut för husmödrar och bondhustrur som i början av
seklet skulle stå för allt arbete med hushåll och matlagning? Ja, man kan konstatera
att köket inte var någon lättarbetad miljö men ungefär samtidigt som de första köksinredningarna tillverkades i Ballingslöv började tankar om att förbättra förhållandena
så sakta spridas i landet. Företagets grundare, Albin Svensson fångade upp dessa
strömningar och såg här möjligheterna till sin kommande affärsidé med standardiserade köksinredningar. En känd hemkonsulent var Rut Wallensteen-Jaeger som, efter
nästan fyrtio års verksamhet i Östergötland, skrev en bok om sina erfarenheter kallad ”Kök och stök när seklet var ungt” som kom ut 1975. För att ge en bild av vilken verklighet det var som de ”nya köken” skulle förändra följer här en liten beskrivning av hur tillvaron kunde se ut vid förra sekelskiftet, som bland annat är hämtat
från detta material.
I de små torpar- och småbrukarstugorna var köket i allmänhet litet och lågt. Det låg
innanför köksfarstun, och vid sidan om denna fanns ett relativt stort rum; den så kallade stugan med sin öppna spis. Kökets placering hängde samman med flera omständigheter, till exempel husets läge i terrängen och hur väderstrecken påverkade. Ofta
vette köket mot norr för att det inte skulle bli så varmt om somrarna när spisen skulle brinna dagen lång. En annan ambition var att man från köksfönstret gärna ville ha
utsikt över gårdsplanen eller ekonomibyggnaderna. Allt för att ha uppsikt över vilka
människor som kom och gick.
Männen var inte särskilt intresserade av att förbättra eftersom man ansåg att dylika
investeringar inte ökade inkomsterna. Husmoderns storhet ansågs ligga i att hon inte
hade några pretentioner utan alltid var nöjd med sin tillvaro. Vid sekelskiftet var järnspisen vanligt förekommande. Över denna hängdes allt möjligt som skulle torkas och
vid dålig väderlek kunde det bli en hel del plagg. Det fanns ju varken gummistövlar
eller plastkläder på den tiden, och torkrummen var en okänd finess. Läderskodon blev
fort våta i regn och slask. På kvällen träddes dessa på vedträn och ställdes på spiselhällen eller hängdes i ett snöre över spisen. När de torkat, smordes de in med fett.
Från södra Östergötland kommer ett gammalt recept på skosmörja kallat ”Täta skor”:
4 dl linolja, 50 g grön eller brun såpa, 20 g gult vax, 12 g harts samt något kimrök.
Allt smälts över svag eld. Många kokade också, speciellt under första världskriget, sin
egen såpa till tvätt och rengöring enligt följande recept: 2 hinkar vatten, 1 hink björkaska, 7 hg talg, 1 ask lutpulver. Askan och vattnet kokades tillsammans och silades,
varefter talgen och lutpulvret tillsattes och det hela fick koka i två timmar.
I köken på gårdarna, som i regel var stora, klappade bildligt talat hemmets hjärta.
Här ombesörjdes matlagningen, bakningen och utspisningen. Här sköttes i många
fall den personliga hygienen och det var alltid någon som hade sin sovplats här.
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Porslin, bunkar och redskap hängdes på väggarna. Inredningarna var ofta lösa och utplacerade där det
passade och på golvet låg trasmattor som värmde fötterna och skyddade golven någorlunda. Bakom det
romantiska skimret gömmer sig en tungarbetad vardag för dåtidens hårt arbetande husmödrar.
(Nordiska museets permanentutställning ”Möblerade rum”.)

Så småningom kom korkmattan som kunde läggas på golven. Det var en kostsam
nyhet och hemkonsulenterna rekommenderade att golven skulle behandlas med linolja och fernissa för att underlätta husmoderns arbete. Det berättades om hur man i
ett nyreparerat kök omkring år 1925 lagt in korkmatta i köket. För att skydda denna
täcktes hela golvet med bättre trasmattor. Ovanpå dessa låg ytterligare ett lager med
lite sämre trasmattor. Från köksdörren till matbordet låg en gångmatta och under
bordet säckar att sätta fötterna på. Det låter otroligt men skall var helt sant.
Ett kök ifrån förra sekelskiftet och början av 1900-talet inreddes ofta med enheter
som; en kommod för tvättgöromål, en skänk för förvaring av bland annat porslin,
ett skafferi och en bänk för disk. Disken har alltid varit ett ständigt återkommande
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arbete. För ändamålet fanns ibland små fristående bänkar av pärlspont klädda med
zinkplåt och med en liten dörr framtill. Zinkytan kunde vara nedsänkt cirka 5 cm
i bänken och om den sedan var försedd med lock så var detta höjden av finess.
Ibland fanns ett hål i mitten där vattnet kunde rinna ner i en hink, där även ”svinhinken”, med sitt feta, osmakliga innehåll, kunde vara placerad. Inget diskmedel
fick förekomma i diskvattnet eftersom grisen skulle ha detta. Ju tjockare och fetare
vatten desto bättre.
Kommoden användes för den personliga hygienen. Hos allmogen var den ofta tillverkad i betsad eller laserad furu. Ovantill fanns ett emaljerat handfat och en tvålkopp, allt försett med lock. Under fanns ett skåp där bland annat det emaljerade
”enörat” förvarades. Vattnet i fatet användes gärna flera gånger för tvätt av allt,
från ansikte och hår till fötter, innan det slogs bort utanför stugknuten.
Man kan nog säga att köken inte förbättrades nämnvärt förrän efter andra världskriget. En del skedde dock på 1930-talet, då till exempel indragande av vatten- och
slaskledningar började bli vanligare. Efterhand som denna modernitet bredde ut sig
förbättrades också vaskskåpen som kompletterades med den hela diskbänken i rostfritt. Tidigare hade ofta diskbänkarna med en ho av zinkplåt klätts med korkmatta,
men fortfarande var skåphöjden på tok för låg.

Även om inredningarna i ”bättre hem” längre fram utvecklades kunde till exempel den gamla ”rickepumpen” och tvättfatet hänga med länge. Bilden hämtad från Husmodern 1955.
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I bättre beställda hem kunde det finnas ett isskåp. Detta var byggt av trä med dubbla väggar, fyllda med något isolerande ämne och kläddes invändigt med zinkplåt. Is
som skulle placeras i skåpet hämtades sedan från en isdös. Tillverkningen av kylskåp
började på 1920-talet men det skulle dröja ännu ett eller två årtionde innan denna
dyra nymodighet fick någon större spridning i de svenska hemmen. Detsamma gällde elspisen som började säljas ungefär samtidigt men inte lyckades konkurrera på allvar med ved- och gasspisar förrän några årtionden senare.
Någon köksplanering var inte att tala om utan möblerna, som det egentligen handlade om, placerades ut lite här och där. Efterhand byggdes mer fast inredning och ett
skåp som introducerades tidigt var det fastsatta skänkskåpet bestående av ett 90 cm
högt bänkskåp med bänkskiva kombinerat med en överskåpsdel med ett mindre
djup.
En modernitet var den så kallade sparksockeln med plats för fötterna som introducerades på Stockholmsutställningen 1930.
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1929–
1939

Optimism banade väg
genom depressionens 30-tal
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Utsikt från köksfönstret
1929 hette Sveriges kung Gustav V och cirka 40 % av landets befolkning var sysselsatt i jordbruket. Redan 1927 hade den första ljudfilmen
i USA med Al Jolson haft premiär i New York. En teknik som efterhand
gjorde att de svenska lustspelen bredde ut sig på biograferna och skådespelare som den jovialiske skåningen Edvard Persson, Thor Modéen och
Sigurd Wallén fick den svenska biopubliken att för en stund glömma
vardagsslit och ekonomiska bekymmer.

30
– Skönsångare som Jussi Björling och Harry Brandelius slog igenom
och i parkerna dansades det swing, rumba och snart även lambeth
walk.
– Den 25 oktober 1929 inledde den stora börskraschen på Wall Street
i New York depressionen, en period av ekonomiska ras på internationellt plan och en följd var bland annat Kreuger-kraschen 1932 som
gav stora rubriker. Svenske finansmannen Ivar Kreuger dog i Paris
den 12 mars 1932. Arbetslösheten i Sverige uppgick till 30 %.

– Stockholmsmässan 1930 innebar startskottet för funktionalismen. En
era då funktion och ändamålsenlighet sattes före estetik och extravaganser. Familj och bostad var de områden som främst utmärkte sig
och det uppvisades ett nytänkande inom stadsplanering, byggnadskonst och heminredning.

– 1931 öppnade svensk militär eld mot demonstrerande arbetare i Ådalen
och fem personer dödades.

– 1932 tog Socialdemokraterna regeringsmakten och statsminister Per
Albin Hansson väckte tanken om det svenska folkhemmet.

– Damerna började göra sig fina i håret med hjälp av ”permanent”.

– 1932 blev nazisterna största partiet i Tyskland och startade en massiv
propagandavåg. Inte minst under Berlinolympiaden 1936 där den
färgade amerikanske sprintern Jesse Owens tog fyra guldmedaljer.
– 1934 dök seriefiguren Kalle Anka upp för första gången.

– 1936 var året då Dagens Eko gjorde sina första sändningar i radio.
– Den 1 september 1939 bröt 2:a världskriget ut.
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– DET FÖRSTA FRÖET…

Företagets grundare, disponent Albin Svensson, gjorde sig snabbt känd som en driftig och innovativ företagsledare. Några år efter starten mindes han de första stegen i ett tal som finns bevarat i företagsarkivet.

”Det första fröet som såddes för Ballingslöv var troligen i min lägenhet i Hästveda.
En gång när byggmästare Paulsson var på besök hos mig talade han om att där fanns
en utmärkt tomt i Ballingslöv för en industri, och varför inte en snickerifabrik. Vid
ett senare besök hos Paulsson var jag i tillfälle att bese platsen och kunde konstatera
det utmärkta läget.
Nu gällde det att skaffa det nödiga kapitalet och Paulsson skulle sondera terrängen.
Vad jag fått höra mötte han så en dag markägaren Olof Nilsson vid häcken just där
Träförädlingen nu har sitt magasin, och så inleddes de första förhandlingarna. När så
den första lansen var dragen gällde det att få flera medhjälpare och samlade Paulsson
några vänner av vilka jag minns Edv Anderberg, Olof Nilsson, Gustav Persson, Axel
Persson, Edvin Persson, Axel Berggren och undertecknad.
Det gällde således att ventilera saken för vidare åtgärder. Det framkom således ett
förslag att försöka få ett aktiekapital på 25 000 kr men Anderberg var förutseende
nog och menade att vi inte skulle starta förrän vi fått ihop minst 40 000 kr.
Så sattes i gång för teckningen och bland de mer aktiva, har jag hört, var Olof
Nilsson och Gustav Persson med flera. För min del trodde jag ju inte mycket på att
det skulle gå att få ihop så stort aktiekapital och jag stod i förbindelse med Paulsson
varje dag och fick veta hur teckningen steg och så en dag var vi uppe i 37 000 kr.
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Men så dagen efter, tror jag att det var ringde Paulsson och meddelade att det inte
gick. Man skulle tydligen prova hur jag reagerade. Jag vill minnas att det blev
tyst i telefonen en stund tills Paulsson fortsätter: Jag bara luras lite, för nu ha vi över
40 000 kr ...”
Så beskrev disponent Albin Svensson med egna ord hur Ballingslövs Träförädling
kom till för nu 75 år sedan. Talet är hämtat från företagets årsstämma den 11 mars
1944 när verksamheten redan hunnit utvecklas under femton år. Men nu skall vi
naturligtvis inte gå händelserna i förväg. Vem var egentligen den unge entusiasten
som på det här sättet inspirerades till att starta snickerifirman i lilla Ballingslöv?
Henning Albin Svensson föddes den 8 december 1897 i Norra Strö. Fadern August
Svensson var snickare, varför det föll sig naturligt att sonen skulle gå i samma fotspår. Albin började som 14-åring att arbeta som snickarlärling i sina hemtrakter,
bland annat i Torsebro och Glimåkra. Ynglingen visade sig vara ambitiös och genom
studier på fritiden tog han en byggmästarexamen och fick efterhand en verkmästarplats på Palmqvists Snickerifabrik i Hästveda där han också bosatte sig. Här hade han
arbetat i nästan fem år den där dagen när vännen Emil Paulsson från Ballingslöv berättade om den lämpliga industritomten och på så sätt satte fart på Albins visioner.
Enligt Albin själv hade också byggmästaren Emil Paulsson en stor del i att
Träförädlingen startades i just Ballingslöv och det har berättats hur byggmästaren
brukade cykla till Hästveda för att sköta affärskontakterna. Det var naturligtvis ett
mödosamt sätt att bedriva verksamheten och Paulsson såg fördelarna med ett snickeriföretag i Ballingslöv. Han kände till Albins framåtanda och förslaget om en fabrik i
Ballingslöv blev ett frö som, så att säga, föll i god jord och planerna sattes i verket.
Albin hade tidigt lärt sig att transportkostnaderna var en dryg utgift för ett företag
och läget precis intill stambanan i det lilla välmående samhället Ballingslöv passade
precis. Här skulle produkterna med minimala kostnader kunna distribueras till
kunder runt om i bygden, men först gällde det att införskaffa kapital. När man så
hade lyckats teckna aktier för ett värde av, närmare bestämt 42 500 kr, kunde den
unge snickaren och visionären Henning Albin Svensson tillsammans med en rad eldsjälar börja bygga sin snickerifabrik. Under våren 1929 tog fabrikslokalerna i rask
takt form. Optimismen var stor men föga anade pionjärerna vilka vedermödor som
väntade precis runt kröken. Samma år som den första järnvägsvagnen med snickeriprodukter lämnade Träförädlingen kraschade börsen på Wall Street i New York och
världsekonomierna sattes i gungning. Efter det ”glada tjugotalet” inleddes depressionen med allt vad det innebar med ekonomiska bakslag runt om i världen men
också här hemma i Sverige. Efter ytterligare några år sattes Europa, mer eller mindre, i brand när tyska trupper invaderade Polen och andra världskriget bröt ut. Även
om lilla Ballingslöv låg utanför de stora händelsernas centrum satte de ekonomiska
bakslagen och en lång rad restriktioner sina spår också här. Men Albin lät sig aldrig
nedslås och med målmedvetet arbete lade han under årens lopp grunden till den fina
utvecklingen av företaget.
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Verkmästaren Albin Svensson
från Hästveda utsågs till teknisk
ledare och disponent i det
nystartade företaget.

Rentier Axel Persson på
Hilmasro, Ballingslöv tillhörde
också de första styrelseledamöterna.

F. nämndemannen Olof
Nilsson, Ballingslöv var den
som sålde tomtmarken till
fabriken och kom sedan att
under den första tiden också
fungera som kamrer.

TALANDE PROTOKOLL OCH ANTECKNINGAR
Det är glädjande att konstatera att en stor del av de ursprungliga böckerna finns
bevarade. På gulnade blad i styrelse-, dag- och beställningsböcker finns det mesta av
detaljerna kring de inledande åren prydligt nedpräntat med bläck eller blyerts.
Genom att läsa lite mellan raderna kan man, i de ytligt sett torra noteringarna, ana
känslor av både förhoppningar och oro men det är ändå slående med vilken målmedvetenhet fabriken och verksamheten byggdes upp under de första mödosamma åren.
Vi fördjupar oss här ett slag i de inledande praktiska göromålen som också beskriver
en del av bygdens olika entreprenörer som på olika sätt deltog. I det allra första protokollet som är daterat den 25 mars 1929 konstituerades bland annat styrelsen som
kom att bestå av;
– Lantbrukaren Edvard Anderberg, Fjärlöv,
– F nämndemannen Olof Nilsson, Ballingslöv,
– Verkmästaren H Albin Svensson, Hästveda,
– Byggmästaren Emil Paulsson, Ballingslöv
– och Rentier Axel Persson Hilmasro.
§1 Till ordförande i styrelsen utsågs lantbrukaren Edvard Anderberg, Fjärlöv och till
vice ordförande f nämndemannen Olof Nilsson. Bolagets firma skall tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av Olof Nilsson och verkmästaren Henning Albin
Svensson i förening.
§2 Till teknisk ledare och disponent för företaget utsågs verkmästaren H A Svensson.
§3 Lön till disponenten bestämdes sålunda för mars-april månad att utgå med 200 kr
i månaden och därefter till 250 kr i månaden samt dessutom 10 % å nettovinsten.
Samma dag upprättades kontrakt med maskinfirman Osbyverken om maskinutrustning för en kostnad av 9 244 kr med 5 % rabatt jämte fri leverans i Ballingslöv. I den
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ursprungliga maskinparken ingick en rikthyvel, planhyvel, tappmaskin, listmaskin,
band-, kap- och klyvsåg och en stämmaskin. Faktum är att den allra första listhyveln
än idag finns bevarad i nästan komplett skick med verktyg och drivremmar.
Uppförandet av fabriksbyggnaden uppdrogs åt byggmästare Emil Paulsson för en
kostnad av 8 800 kr. Arbetet skulle vara färdigt för insyning senast den 1 juli men
redan den 1 maj var maskinerna inkopplade och den elektriska kraften påsläppt så
att fönster och dörrar till fabriken kunde börja tillverkas. ”Det gick således undan
med amerikansk fart och precision med byggandet” som disponent Svensson uttryckte
saken.

Medan byggnaden uppfördes med ”amerikansk fart och precision” som Albin Svensson själv uttryckte det
flyttade han själv in med familjen på ovanvåningen i den intilliggande telefonstationen.

För maskindriften användes en elektrisk motor på 30 hk med en lång axel längs golvet
till vilken maskinerna anslöts med remmar. Den elektriska strömmen ordnades via ett
abonnemang hos Ballingslövs El AB i enlighet med föreliggande förslag att strömpriset för kraft under dagtid uppgick till 11 öre per kwh samt under all annan tid 30 öre
per kwh. Montör Edv Karlsson, Ekamölla utförde inmontering av både kraft och ljus.
Den närmaste tiden följde besluten i tät följd och det var mycket som skulle ordnas i
både stort och smått...
– Torkhus skulle byggas 14 x 18 fot till en kostnad 550 kr. (En fot motsvarar ca 297 mm
vilket innebär att storleken var drygt 4 x 5 meter)
– Även lagerhus behövdes. 18 x 58 fot (5 x 17 meter) stort, uppfört i timmer och 5/8
tum klädsel med ribb. Taket utföres på sparrar med 5/8 tum klädsel som botten
och därpå cementplattor. Kostnad 1200 kr.
– Ritning till pannhus var upprättad av ingenjör Huvman i Tyringe.

ballingslöv 1929–1939
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De nybyggda snickerilokalerna fylldes snabbt av trädoft och hyvelspån. Längst t v ses Axel Nilsson och
mannen som läser ritningen är Johan Persson. Sture Nygren längst till höger matar listhyveln som faktiskt
än idag finns bevarad på fabriken. (Övriga personer i bakgrunden är ej identifierade).

– Priset för tomten avhandlades med styrelseledamoten Olof Nilsson och blev 2 750 kr
för totalt 1 678 m2.
– Efter anbudsförfarande fick firman O W Wallström uppdraget att installera värmeledning till fabrik och torkrum.
– Brandförsäkring tecknades hos National i Malmö. Denna omfattade fastigheter
och maskiner till ett värde av 34 000 kr. Lager av oarbetat trä och hel- och halvfabrikat skrevs till 17 000 kr samt för arbetarnas verktyg och hyvelbänkar 1 000 kr.
Det totala försäkringsvärdet hamnade till slut på 57 200 kr.
– Samtliga byggnader skulle, enligt protokollet, målas i en grågul färgton men kom
i praktiken att bli röda. Fönster och dörrar skulle vara i oljefärg.
– 500 aktiebrev trycktes av Nya Tryckeriet i Hässleholm till en kostnad av 90 kr.
– Disponent Svensson uppdrogs även att låta ombona kontorets väggar med behövlig papp och låta tapetsera detsamma.
– Ytterligare ett lagerhus i stil med det befintliga och med en storlek av 6 x 8 meter
skulle uppföras.
– Efter att trälager inköpts skapades ett rörelsekapital via ett tillfälligt lån i Västra
Göinge Härads Sparbank i Hässleholm på 6 000 kr.
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I beställningsboken finns
alla leveranser prydligt
noterade. Här ses t ex ett
köksinrede som skulle till
en byggmästare i Malmö
1934.
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DE FÖRSTA BESTÄLLNINGARNA
Nu var allt klart för produktion och de allra första beställningarna daterades i maj
månad. På första posten står Nya Tryckeriet i Hässleholm som skulle ha en fönsterbåge. Därefter följde i tur och ordning; byggmästare Ossian Svensson, Hässleholm,
handlare Nils Axelsson, Ballingslöv och därefter byggmästare Emil Paulsson med den
dittills största beställningen på tre stycken fönster och tre dassdörrar. I dagboken för
samma tid står mejeriägare G Persson för den första posten där han betalat 1 kr för
upphyvling av lister samt 10 kr för 18 fot lister a´ 3 öre och 1 st dörr till kylskåp.
Därefter följde Axel Berggren, Ballingslöv med 1 st dörr med karm för 23 kr och Nils
Svensson, Kristinehem i Hässleholm med trä till trappa, hyvlat för 46 kr.
Kundkretsen var från början relativt bred och bland kunderna i beställningsboken
finns namn på både byggmästare, trävaruhandlare och privatpersoner. Några exempel från de första följande månaderna är; Bengtssons Järnhandel, Hässleholms
Trävaru AB och byggmästare Lars Larsson i Lund som hade beställt inredningar
enligt ritningar till Lunds Kulturhistoriska Museum. Bland privatpersonerna syns
namn som godsägare G Evers i Strömfors, Oskar Enberg, Ballingslöv och lärarinnan
Fribrock, Ballingslöv med flera. Förutom en mängd fönster, dörrar, trappor, butiksköks- och kyrkinrede tillverkades en rad mer eller mindre udda produkter som ledstänger, kylskåp, fotskrapor, äggkläckningsmaskin och även en hel del halvfabrikat
såsom listverk, hyvlat virke och så vidare. Begränsningarna tycktes vara få, och en av

I 1932 års katalog presenterades delar av en snabbt växande kundkrets.
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Albins specialiteter var trappsnickerier, ett hantverk som han lärt sig av sin far,
August Svensson, som också han var verksam i det nystartade företaget. Albin höll
för övrigt själv föredrag i ämnet vid Hantverksinstitutet i Stockholm och under årens
lopp tillverkades många trappor på företaget.

PIONJÄRERNA
Från början lär det ha varit sju anställda i företaget varav Axel Andersson var den
som skulle komma att stå för de ofta avancerade trappkonstruktionerna. Bland de
tidiga arbetena fanns bland annat en spiraltrappa som beställdes till Bollerups borg
utanför Tomelilla. Med sin stora yrkesskicklighet tillverkade han också många andra
spektakulära produkter. Ett exempel på lite mer udda uppdrag var en beställning på

Trotjänarna Henning Olsson t v och Axel Andersson, som båda numera gått ur tiden, intervjuades i Norra
Skåne när företaget 1989 fyllde 60 år.

ett klot som skulle var en meter i diameter och ihåligt. Ett intressant problem som
han löste med hjälp av träringar. Med utgångspunkt från det största diametermåttet
tillverkades ringar med fallande diametermått som sammanfogades på båda håll.
Tjockleken på ringarna fick beräknas till sista plattan och på så sätt växte en grov
stomme fram. Slutligen yxades, hyvlades och slipades ämnet till en slät, rund form.
Klotet skulle sedan kläs med koppar och bli en kyrkoprydnad. Axel tillverkade faktiskt också, år 1934, de kyrkbänkar som idag finns i Stoby kapell. Det berättas att
det var en man från Olahus som hade skänkt pengar till dessa.
Han skulle, tillsammans med Thore Enberg och Henning Olsson, komma att bilda en
pionjärtrio som var med från starten och efterhand fick många kolleger som sedan
blev företaget trogna ända fram till pensionen. Axel och Henning hade för övrigt
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Axel Andersson var en mångkunnig snickare och tillverkade bland annat detta klot som skulle kläs med
koppar och användas som kyrkoprydnad.
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Snickaren Axel Andersson förevisar stolt sin egentillverkade spiraltrappa som monterades i Bollerups borg
utanför Tomelilla.

båda tidigare arbetat tillsammans med Albin Svensson på Palmqvists snickeri i
Hästveda och följde alltså med när Träförädlingen startades. De berättade på sin tid
hur de först anställda var tvungna att satsa vardera 1 000 kr i företaget för att få vara
med. En stor summa för den tiden och när de båda kollegerna kom till Ballingslöv lär
de ha bott, på billigaste sätt tillsammans i en vindskupa.
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Kyrkbänkar var en specialitet och dessa bänkar lär än i dag kunna beskådas i Stoby kapell.

Detta är en av de allra tidigaste personalbilderna tagen högst något år efter starten.
Fr v: okänd, Axel Andersson, Erik Jönsson, Nils Cesar, Thore Enberg, Fritiof Johansson, Henning Olsson,
Per Nilsson, Johan Persson, Edvin Persson, Erik Olofsson och Albin Svensson. (Enligt vissa uppgifter lär
mannen längst t v, som benämnts som okänd, vara Per Nilsson från Osby.)
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Något år senare såg personalen ut på följande sätt fr v: Johan Persson, Gustav Nordin, Enar Svensson,
Axel Nilsson, Edvin Persson, Per Nilsson, Nils Cesar, Axel Andersson och disp. Albin Svensson.
Sittande fr v: Assar Persson, Sture Nygren, Henning Olsson, Fritiof Johansson, Erik Jönsson, August
Svensson (sistnämnde August var Albin Svenssons far.) och liggande på marken ses Thore Enberg och
Erik Paulsson.

Personalstyrkan vid slutet av 1930-talet: Bakre raden fr v: Adolf Germansson, Sture Nilsson, Erik Nilsson,
Malte Anderberg, Axel Andersson, Henning Olsson, Per Nilsson, Fritiof Johansson, Alvar Nilsson?
Mellersta raden: Johan Persson, Enar Svensson, Knut Svensson, Harald Rudolf, Arvid Lindström, August
Svensson, okänd (från Vinslöv?), Erik Olofsson, Albin Svensson Sittande fr v: Sture Nygren, Hans Enberg,
Erik Paulsson, Thore Enberg, Gustav Nordin, okänd (från Vinslöv?), Tage Bengtsson.
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FÖRLUSTEN AVSKRÄCKTE INTE
Efter en hektisk inledning var det säkert med stor spänning styrelsen samlades den
22 januari 1930 för att sammanfatta det första årets, eller rättare sagt, halvårets,
verksamhet. Såhär löd den första ekonomiska lägesrapporten.

”Protokoll fört vid styrelsesammanträde den 22/1 1930.
Närvarande samtliga ledamöter.
§1 Förvaltningsberättelse upprättades för tiden 25 mars–31 december.
Sammandrag av räkenskaperna förelåg upprättade av Olof Nilsson. Af dessa framgick att omsättningen för denna tid ha rört sig om en summa av 32 940:33 kr
omfattande en verklig arbetstid från juni månad till årsskiftet. Det visade sig att
en ren förlust uppstått på kr 1 475.28.
Denna förlust anser styrelsen ha uppstått dels att det är så nytt företag, att dels
har det måst i flera fall lämna arbeten billiga för att göra företaget kändt, och dels
i reklamsyfte. Ett verksamt moment till att upphjälpa detta vore mera rörelsekapital, så inköpen på materialer kunde göras billigare.
§2 Beslöts att upplåna 3 000 kr i Wästra Göinge Härads Sparbank i Hässleholm.
Och gjordes lånetransaktion genast färdig.
§3 Styrelsen anser för sin del att det finnes goda möjligheter för att företaget skall i
fortsättningen bära sig.
§4 Beslöts att låta verkställa revision av räkenskaperna den 24:e dennes.
Dag som ovan
H A Svensson Edv Anderberg
Axel Persson
Emil Paulsson
Olof Nilsson”

Det första halvårets intensiva verksamhet visade alltså på förlustsiffror men styrelsen
var vid gott mod och lät sig inte avskräckas. I stället konstaterade de som synes att
det ”finnes goda möjligheter för att företaget skall i fortsättningen bära sig”. En analys som vi, så här 75 år senare, verkligen kan instämma i...
Mycket riktigt gjordes redan kommande år 1930–31 en nettovinst på 6 316 kr.
Optimismen var så stor att man raskt beslutade om en löneförhöjning med fem öre
per timme till arbetarna. Maximilönen blev då 80 öre i timmen samt därutöver en
ersättning på 15 kr om året för verktygsslitage. Verktyg och hyvelbänkar var oftast
personlig utrustning som de anställda själva stod för, något som var fallet åtminstone
när det gäller handverktyg, för sammansättarna ända fram på 1960-talet.
Antalet anställda ökade naturligtvis efterhand och i början av år 1931 hade styrkan
blivit så stor att en verkmästare behövdes. En befattning som uppdrogs åt snickaren
Johan Persson.
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I december 1931 konstaterades att torkhuset var för litet. Eftersom ”hela virkeslängder ej får plats och måsta afsågas, vilket är förenat med extra kostnader och delvis
förluster” beslutades det raskt om tillbyggnad av detta samt även ett nytt lagerhus.
Nettovinsten för det gångna året blev 3 602:66 kr och resultatet visade en balans på
67 707:90 kr. Denna sammanfattning gladde säkert bolagsstämman som, från början och en lång tid framåt, sammanträdde i Föreningshuset, en byggnad som, visserligen i något bedagat skick, än idag fortfarande står kvar bredvid brandstationen.

EN LIVAKTIG BY
Träförädlingen fick snabbt en framträdande roll i företagslivet på orten, som de
senaste decennierna hade genomgått en kraftig expansion. Ballingslöv är en by med
mycket gammal historia och den ursprungliga bebyggelsen är egentligen de gårdar
som ligger norr om dagens samhälle. Namnet har anor sedan tiden före kristendomens införande. ”Balling” betyder avkomling till en person vid namn ”Balle” och
”löv” betyder arvegods. Byn bestod vid det laga skiftet 1838 av femton gårdar. Den
stora förändringen påbörjades när den första stationen kom till byn 1872 då själva stationssamhället började utvecklas och ett hotell i två våningar till exempel uppfördes.

I skriften ”Ballingslöv
i helg och söcken”
från 1932 speglades
ett expanderande
samhälle.
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Omkring år 1900 skall det ha tillkommit sju hus och i slutet av 20-talet när fabriken
startades hade Ballingslövs stationssamhälle utvecklats till en livaktig by med cirka
300 invånare och en lång rad företag och butiker. Solbacken var en populär dans- och
nöjesplats där det regelbundet bjöds på underhållning i olika former. På orten fanns
också en frivillig brandkår som bildades samma år som Träförädlingen och som
engagerade många ur personalen.
Den förste brandchefen lär för övrig
ha varit mejeristen Gustav Persson.
Sommaren 1931 arrangerades en årsfest till vilken företaget passade på att
skänka ett trädgårdsmöblemang till
ett värde av 30 kr. Ett bra sätt att dels
gynna brandkåren, som var ett tryggt
inslag i bymiljön men även visa upp
något av företagets produkter. Den
relativt nystartade fotbollssektionen
inom Ballingslövs Gymnastik och
Idrottsförening spelade i division 2.
Även här engagerade sig många av Träförädlingens anställda och bland annat var verkmästaren Johan Persson,
enligt tidningsnotiser från tiden, föreningens ordförande under en period
från den senare delen av 30-talet. En
stor händelse i byn var den pampiga
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I denna annons från samma skrift visade företaget upp sitt breda produktprogram.

invigningen av ortens nya idrottsplats söndagen den 14 augusti 1932. Vid evenemanget deltog bland andra folkskolläraren M Malmros som var föreningens förste
ordförande, prosten i Stoby socken N Gillén och den kände Lundaprofessorn Martin
P Nilsson, bördig från byn.
Inför högtiden trycktes en tidning kallad ”Ballingslöv i Helg och Söcken” upp. En publikation som visar upp en synnerligen livaktig by med ett stort antal företag och näringsidkare. Naturligtvis återfanns en redaktionell beskrivning av Träförädlingen med tillhörande annonsering. Här följer en liten redovisning av vad orten med omnejd, enligt det
digra annonsmaterialet, hade att erbjuda.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Elgens bryggeri (innehavare K Knutsson),
Sven Göransson i Arkelstorp som sålde kontrollerade utsäden och fröer från W Weibulls,
Herr&Damfriseringen,
Edm. Friberg som tillhandahöll prima rödfärg till billiga priser,
Målarmästare Axel Berggren,
Byggmästare Emil Pålsson,
Erik Larsson grisexport,
Elektrikern Edv. Karlsson i Ranseröd,
Algustorps kvarn med innehavaren Emil Axelsson,
Axel Nilssons vagnmakeri,
Wilhelmssons Skomakeri,
Edv. Anderbergs Begravningsbyrå,
Gunnar Ingemanssons cykelverkstad i Algustorp som annonserade såväl cyklar
som radioapparater,
– N B Blads skrädderi,
– Slaktare Johan Persson,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ballingslövs Mejeri med J Jeppsson,
Nelly Olssons Manufaktur,
Gustav Perssons Bilstation,
Birger Perssons Bilstation,
Bergkvists Café,
Ballingslövs Lastbilsåkeri (Alfred Persson),
O Bengtssons Smidesverkstad som även sålde cyklar, däck och slangar,
Claes Christenssons lastbilsstation med bl a 2,5 tons lastbil,
R Nilssons äggexport,
Sture Månsson som erbjöd t ex eldfast tegel, cement och papp spannmål m m,
N Axelsson med specerier, kolonial, glas och porslin m m,
Berggrens Café med utomhusservering och Wiléns som var populära möteplatser
för ungdomar.
– Kooperativa föreningen.

MOTGÅNGARNA AVLÖSTE VARANDRA
Bland kunderna i beställningsboken redovisades ett ökande antal byggmästare och
institutioner runt om i Skåne, men efter en positiv trend började snart en stagnation
anas. 30-talet präglades både nationellt och internationellt av vikande ekonomier vilket
bidrog till en kärvare period även för verksamheten här i Ballingslöv. Under år 1931
uppstod också allt oftare problem med inställda betalningar hos framför allt byggmästarna. Ibland godtogs begärda anstånd och uppgörelser men inte alltid. Till exempel berättas det den 6 april om Malmöfirman Strandberg & Pålsson som inställt sina
betalningar. Träförädlingen hade levererat varor för totalt 1 230:45 kr och erbjöds av
det juridiska ombudet en uppgörelse på 30 %. Styrelsen ansåg dock att firman, som
det uttrycktes; ”icke handlat juste” varför hela summan skulle betalas ut. Disponent
Svensson uppdrogs att bege sig till Malmö för att meddela styrelsens beslut. Förhandlingar pågick därefter hela året vid en rad tillfälle, och resultatet? Ja, tyvärr blev
utdelningen till slut inte mer än 14 %. Magert men bättre än inget och i många andra
förhandlingar gick det bättre.
Motgångarna höll i sig och 1932 blev ett förlustår, varför det i samråd med arbetarna
i januari nästkommande år beslöts om lönenedsättning av 5 öre per timma. ”Tillämpas från och med första aflöningsdagen ... och stå fast till den 1 juli i år, då ny inventering och ny tablå över rörelsen då skall framläggas, och ny underhandling af
lönerna”, bestämdes det med en, trots allt, förhoppningsfull ton.
Som ytterligare ”salt i såren” konstaterades det även att yttertaket på fabriksbyggnaden redan blivit otätt. Indignationen var stor och det beslöts att leverantören Icopal
skulle kontaktas för att uttala ”ett skarpt klander mot detta ansvarslösa sätt att introducera en så dålig vara att den efter två–tre år är så gott som oduglig!” Om möjligt
skulle taket lappas och tjäras för att kunna ligga över vintern.
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Trots allt fanns det även ljuspunkter och det måste ha varit en styrka när man vid flera
tillfällen antogs av Kungliga Byggnadsstyrelsen som leverantör av snickerier till en rad
olika institutioner, bland annat till ”Lunds Sinnesslöanstalt”, Flyinge Hingstdepå och
St Gertruds Sjukhus i Västervik. Oavsett det handlade om med- eller motgångar var
målmedvetenheten påtaglig. Regelbundna satsningar inför framtiden genomfördes
och i mars 1934 beslöts bland annat att bygga ett nytt förrådshus om 12 x 3,60 m.
Först i december 1934 gick rörelsen åter med ”någorlunda förtjänst”. Då tilldelades
också de högst betalda en extra timpenning med 5 öre under året samt de andra procentuellt därefter, vilket säkert uppskattades efter lönesänkningen som genomfördes
två år tidigare. En månad senare beräknades årets överskott till hela 9 720 kr vilket
efter gjorda avskrivningar blev till en nettovinst på 2 847 kr.

VINDEN VÄNDER
Efter en mödosam period tycks vinden alltså nu vända och året 1935 präglades av
investeringar och löneökningar. Maskinparken utökades med först en sink- och tappfräsmaskin och lite senare med en bandputsmaskin från AB Sigfrid Stenberg i Nässjö,
ett företag som under årens lopp har levererat en lång rad maskiner till företaget. Vid
samma tid lades anbud på en intilliggande tomt som ägdes av Statens Järnvägar. En
stor nyhet måste det också ha varit när arbetarna kunde åtnjuta hela två dagars
semester med full betalning. (Det var först 1938 som den första semesterlagen instiftades och som då gav rätt till två veckors betald ledighet.) Dessutom beslöt styrelsen
att, som man uttryckte det, ”som arbetarna utan knot voro villiga att arbeta mycket
övertid bjuda samtliga arbetare med deras familjer på fri resa till Åhus jämte kaffe
den 18 augusti”. Sommaren detta år kunde också Hässleholmsborna beskåda en del
av fabrikens alster vid Hantverksföreningens utställning den 12, 13 och 14 juli och i
december räknades det med god förtjänst i bolaget varför det beslutades att tilldela
de högst betalda en extra timpenning med fem öre.

FACKFÖRENINGEN BILDADES
Året därpå, närmare bestämt den 16 mars 1936, bildades Avdelning 145 av Svenska
Träindustriarbetarförbundet i Ballingslöv. Den första styrelsen bestod av Henning Olsson
ordförande, Adolv Gudmundsson kassör samt övriga ledamöter; Axel Andersson, Fritiof
Johansson och Arvid Lindström. Under de första decennierna växlade ordförandeskapet relativt tätt men bland de mer tongivande namnen fanns Arvid Lindström och
Hans Enberg som satt sex respektive sju år under åren 1942–54. Deras föregångare
respektive efterträdare fram till och med 50-talet var bland andra Sture Nygren, Knut
Svensson, Axel Andersson och Kurt Falck.*

*Angående fackföreningar. Se även
sidan 126.

Bland de första avtalsärendena fanns frågan om 40 timmars semester per år. Det har
även berättats hur man, innan första maj blev allmän helgdag 1939, var tvungna att
jobba in timmarna som man tänkte vara ledig denna dag. Var det sedan mycket att
göra hände det att det ändå bara blev halva dagen ledig.
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”SÅ LÅNGT KOMMER HAN ALDRIG”
Ja, under sista delen av decenniet tycks utvecklingen åter ha satt fart och de tekniska
förbättringarna och byggnationerna kom tätt. Det brukar berättas att byggmästaren
Emil Paulsson hade virkesförråd och byggnader placerade ungefär där den södra
gaveln med ”sliprummet” är beläget idag. Vid ett tillfälle lär någon ha påtalat att han
skulle bli tvungen att flytta sina förråd när Albins fabrik hade byggts ut tillräckligt.
Byggmästaren hyste dock inga farhågor utan menade att; ”så långt kommer han
aldrig”. Med facit i hand kan vi idag konstatera att fabriksbyggnaderna till och med
har blivit avsevärt längre än så. Redan 1936 kom också nästa tillbygge av fabriken
för en kostnad av 3 450 kr. Vid samma tid byggde Albin Svensson även en villa vid
nuvarande M P Nilssons väg dit familjen flyttade. Året därpå när disponenten fyllde
40 år kunde han glädja sig åt en mycket stark utveckling med en omsättningen som
nära nog dubblerats gentemot nivån under det första året. Det brukar i sammanhanget också berättas om en maktkamp som utspelade sig någon gång under de tidiga åren. Albin Svensson arbetade naturligtvis för att ha aktiemajoritet i bolaget. Två
lokala företagare och aktieägare lär emellertid ha försökt sig på en smärre kupp inför
en bolagsstämma med syfte att själva tillskansa sig aktiemajoriteten. Ett ”rävspel”
som disponent Svensson dock till slut tog hem och därmed säkrade det som skulle bli
ett mångårigt familjeföretag.
Decenniet kunde avslutas med vind i seglen och verksamheten expanderade och förbättrades oförtrutet. En fläktdriven spåntransportanläggning installerades 1938 av
fabrikör Svensson från Glimåkra. En nymodighet som kostade 1 300 kr jämte fri
kost och logi under tiden inläggningen pågick. Detta var säkerligen en efterlängtad
teknik som påtagligt underlättade tillvaron för personalen som under snart tio års tid
hade varit tvungna att för hand samla ihop och bära ut all spån i korgar. Nya orosmoln väntade dock runt hörnet när vapenskramlet från andra sidan Östersjön började höras och snart satte sina spår i tillvaron också i lilla Ballingslöv ...

Så här såg den ordinarie arbetstiden ut för minderåriga, men många
har vittnat om långa dagar med
dryga övertidstimmar när beställningarna hopade sig.
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1940–
1949

Banbrytande idéer lade grunden
till det moderna köket
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Funktion och trivsel gjorde snart succé
Katalogmaterial var tidigt en viktig del i företagets
marknadsföring. Den tidigaste publikationen som finns
bevarad är daterad 1932 då köksinredningarna var en
del av ett brett produktprogram. Under 40-talet, när
standardiseringen genomfördes och produktionen alltmer renodlades, kom de riktiga kökskatalogerna med
välarbetade miljöbilder. Förutom de estetiska värdena
var funktionen, inte minst arbetsställningen, ett viktigt
säljargument. Bland annat konstaterades det ”att läkarundersökningar givit vid handen att husmödrar genom
förbiseende av denna omständighet blivit förstörda dels
i fråga om benbyggnaden, dels vad muskulaturen beträffar”. Damen på bilden t v som illustrerar en riktig
arbetsställning heter Karin Paulsson, hustru till mångårige medarbetaren Erik Paulsson och det berättas hur
hon, vid tillfället blev inkallad för fotografering och
bland annat tog med sig spån som rekvisita.
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”

Ehuru man i fråga om BT-inredet kan tala om fulländad standardisering som innebär de allra bästa förutsättningar för rationalisering av husmödrarnas arbete så betyder denna standardisering likväl icke i ringaste mån, att alla kök få samma utrustning eller bli
lika varandra som bär. Tvärtom möjliggör vår serietillverkning en
mycket rik variation med utformning efter vars och ens smak.
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Utsikt från köksfönstret
Andra världskriget satte Europa i brand och trängde sig allt närmare de
svenska gränserna. Grannländerna Danmark och Norge ockuperades av
Tyskland och i Finland stod striden mot de ryska trupperna. Den svenska vardagen präglades av mobilisering, mörkläggningar, ransoneringar
och kaffesurrogat. Statsminister Per Albin Hansson försäkrade sina undersåtar att ”vår beredskap är god”, och visst fanns det även nöjesliv.

40
– 1942 gick filmen Casablanca med svenskan Ingrid Bergman och
Humphrey Bogart upp på biograferna och på ”Nalen” i Stockholm
introducerades ett par år senare den amerikanska innedansen jitterbugg.

– 1945 pendlade världen mellan hopp och förtvivlan. Den enorma
glädjeyran när Tyskland kapitulerade och fredsavtal tecknades den
7 maj förbyttes i förfäran när atombomber föll över Hiroshima och
Nagasaki tre månader senare. Hoppet om en varaktig stabilitet förstärktes när Förenta Nationerna med 50 medlemsstater officiellt bildades den 24 oktober.
– Julen 1945 gav Astrid Lindgren ut sin första bok. Den handlade om
en rödhårig tjej som kallades för Pippi Långstrump och blev den största svenska barnbokssuccén genom tiderna, översatt till 51 språk.
– 1946 avled Per Albin Hansson. Ny statsminister blev Tage Erlander.

– Våra svenska biltillverkare fick stora framgångar med modeller som
Volvo PV och Saab 92.

– Kungahuset med ”Hagasessorna och lillprinsen” utstrålade den perfekta familjeidyllen som dock fick ett abrupt slut när fadern, kronprins Gustav Adolf omkom i en flygolycka 1947.
– Den fjortonde maj 1948 utropade David Ben Gurion den judiska staten Israel.

– Sommar-OS 1948 utkämpades i London där Sverige tog ett guld i
fotboll och trion ”Grenoli”; Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och
Nisse Liedholm blev ett begrepp i den italienska ligan och världsfotbollen.
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E

fter en kort tid av expansion vad det gäller såväl produktion som byggnader och
maskiner seglade nu nya problem upp vid horisonten. Andra världskriget som
bröt ut 1939 skulle komma att medföra stora påfrestningar för både produktionen
och organisationen. En följd blev bland annat att flera organisationsändringar kom
till stånd då åtminstone två verkliga trotjänare fick framträdande roller; nämligen
David Pettersson samt Erik Paulsson.

Disponent Svensson, med flera, kallades vid ett flertal tillfällen under krigsåren ut för
beredskapstjänst, vilket naturligtvis ställde till stort förtret och många insatser för att
få anstånd gjordes, men förgäves. Tålamodet tröt till slut varför man 1942 bestämde
att det ”på grund av ständiga utkallelser av tekniska ledningen skulle bli av behovet
att få anställa hjälp”. Beslutet innebar att David Pettersson från den 19 januari detta
år anställdes såsom kontorist men också ganska snart utsågs till att sköta bokföringen. Ända fram till sin pension 1974 skulle han sedan fungera som företagets kamrer
och vinna stor uppskattning för sina insatser för företaget.

I början av 40-talet avancerade Erik Paulsson t v till verkmästare och David Pettersson anställdes som
kontorist och blev sedan under många år företagets kamrer.
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Som ersättare i ledningen av affärsangelägenheterna vid Albin Svenssons tidvisa bortavaro, någon period så långt borta som i Norrland, utsågs mejerist Jeppsson, medan
dock disponent Svensson kvarstod som firmatecknare. Något tidigare hade också
verkmästaren Johan Persson blivit utkallad till beredskapstjänst och som ersättare för
honom utsågs snickare Arvid Lindström. När sedan Johan efter sin frånvaro valde att
lämna företaget och i stället satsa på ett eget möbelsnickeri klev Erik Paulsson in i
rollen som verkmästare. Erik, som idag är 87 år, berättar själv hur han redan 1931
började som hantlangare med att bära spån och att han senare började läsa på
Tekniska skolan i Hässleholm. Efter bara ett halvt år blev han emellertid inkallad för
mobilisering och under några år åkte han, som han själv uttrycker det ”in och ut”,
vilket medförde att studierna aldrig blev avslutade. Trots detta kom han sedan att,
med stor framgång, vara verksam i olika ledande befattningar ända fram till pensionen 1983.

INVESTERINGAR TROTS KRISÅR
Under krigsåren projekterades allt färre byggen i landet och även här i Ballingslöv
minskade orderingången drastiskt. Det brukar talas om hur man för att klara sysselsättningen under krigsåren var tvungen att i allt större utsträckning ta ”utfyllnadsjobb” i form av enklare produkter som yxskaft, potatisbingar, gengasved med mera.
Trots allt kunde man vid bolagsstämman 1942 redovisa en vinst för föregående år på
2 916 kr. Det tycks som om det fanns en ambition att satsa sig ur krisen och även om
de ekonomiska förhållandena i företaget under krigsåren var oerhört besvärliga finns
många investeringar noterade i styrelseprotokollen. Redan under våren 1939 hade
upplagshusen flyttats och byggts till för en kostnad av 2 400 kr och dessutom tre
stycken elektriska värmeplattor köpts in. Vissa typer av lim krävde värme, vilket kan
ha varit ett användningsområde för denna utrustning. Under hösten, precis i samband med krigsutbrottet, hade man fått information om ett nyligen introducerat lim
som var betydligt billigare än det som hittills använts. För att kunna utnyttja detta
alternativ investerades i två ångbord 2,2 x 1,2 meter stora. Borden, som lär ha
använts för fanering, skulle placeras där kontoret för tillfället var beläget varför nästa
steg blev uppförandet av en vinkelbyggnad i två våningar med plats för ett nytt kontor. Inte nog med detta utan några år senare, 1943, inköptes en ny justersåg från
maskinfirman Waco i Halmstad för en kostnad av 3 200 kr och dessutom konstaterade man att en ny planhyvel behövdes. (Här lyser kostnadsmedvetenheten igenom
då disponent Svensson uppdrogs att besöka en auktion i Rinnebäck där ett tänkbart
begagnat objekt skulle finnas.) Året därpå inköptes en kvistborrmaskin från
Osbyverken för 300 kr.

FLYKTINGHJÄLP
Under krigsåren skänkte företaget medel till nödlidande i Norge och i oktober 1944
deltog man i en stor nationsinsamling av penningar för flyktinghjälpen åt norrmän.
Styrelsen beslutade att ge lika mycket som fabrikens arbetare intjänade under var lör-
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Personalbild tagen i slutet av 40-talet:
Fr v på trappan ses disponent Albin Svensson, verkmästaren Erik Paulsson och kamrer David Pettersson.
Stående fr v ses Henning Olsson, Birger Enberg, Sven-Erik Persson, Arvid Lindström, Karl Håkansson,
Harald Rudolv, Urban Simonsson och C A Svensson. Sittande fr v: Hasse Enberg, Kurt Falck, Ingvar
Nilsson, Ove Wetterström, Gustav Nordin, Axel Andersson, Thore Enberg, Arne Andersson och Helge
Johnsson.

dagseftermiddag som de ämnade arbeta åt denna hjälp. ”Minsta belopp bolaget för
sin del skall tillskjuta skall vara 50 kr”, noterades det. Hur stor den faktiska slutsumman blev framgår dock inte i några dokument.
Som en följd av orostiderna befann sig många människor på flykt och till Ballingslöv
anlände vid där här tiden fyra eller fem estländska snickare som började arbeta på
företaget. Erik Paulsson minns dessa som mycket duktiga yrkesmän. De stannade
emellertid inte så länge, utan lär efter en tid ha flyttat vidare till Amerika.
Det tycks som om tankegångarna handlade om att, de besvärliga tiderna till trots,
våga för att vinna, och visst brottades företaget med tuffa ekonomiska förhållanden.
Albin konstaterade, år 1944, att det merkantila inom rörelsen hade blivit alltmer
betungande. ”En stor del av kunderna sänder in ritningar för kostnadsförslag, som
skall ligga till grund för deras egna anbud och som således inte alls gäller för leverans
av snickerier i den bemärkelsen, enär det är inte alls säkert det blir den frågande som

39

ballingslöv 1940–1949

får arbetet. Sålunda räknade vi på arbete i fjol för cirka 850 000 kr av vilka vi fingo
endast i runt tal 170 000 kr”. I klartext innebär detta att man inte tog hem mer än
20 % av offererade arbeten, en minst sagt mager utdelning. Siffrorna ger en bild av
de svåra förhållandena under krigsåren som varade till maj månad 1945.
Trots allt påbörjades året därpå, nästa tillbyggnad. Denna uppfördes i lättbetong med
plats för kontorslokaler i bottenplanet och en ytbehandlingsavdelning på ovanvåningen. I ytbehandlingen som än så länge hyste en relativt blygsam verksamhet arbetade Birger Enberg med att klarlackera de fanerade luckorna. Två skikt med slipning
emellan skulle det vara. Dessa utrymmen utgör idag de äldsta delarna av den nuvarande fabriken och motsvarar ungefär den plats där receptionen och utställningen
rakt ovanför ligger. Den ursprungliga träbyggnaden har efterhand rivits eller byggts
in med lättbetongväggar och på så sätt försvunnit.

Den tillbyggda delen längst till höger med källarfönster och entrétrappa är den första byggnaden i lättbetong som kom till 1946. (Byggnationen lär ha utförts av Assar Persson från Broby). Personalbilden på
föregående sida är tagen vid entrétrappan. Längst bort i bild syns den ursprungliga lagerbyggnaden där i
dag den norra delen med ”plattlagret” är beläget.

Samma år tillträdde också Albins son Bertil Albinsson som styrelseledamot i bolaget.
Han skulle efterhand bli allt mer involverad i företaget för att 1969 efterträda fadern
på VD-posten. Innan dess hade han emellertid uppgifter framför sig som skulle
komma att betyda mycket för företagets utveckling.

KÖKSMODULERNA KONSTRUERADES
”Trångboddheten var utbredd och den allmänna bostadsstandarden var mycket låg i
Sverige långt in på 1940-talet. Det var inte ovanligt att arbetarfamiljer bodde i lägenheter om högst ett rum och kök- även om familjen bestod av upp till sju- åtta personer. Under mellankrigstiden ackumulerades ett behov av fler och mer modernt utfor-
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made bostäder. Välståndsökningen och standardstegringen gav utrymme för ökad
konsumtion på olika områden men på många sätt släpade bostadsstandarden efter.
Faktum är att näst Finland var Sverige Europas mest trångbodda land under 1930talet … Uppgången i bostadsbyggandet under 1930-talets senare hälft blev kortvarig
då andra världskrigets konvulsioner avbröt uppgången.” *

*Så skriver fil. dr.
Henrik Lindberg i en
uppsats från 2003 vid
Institutet för Bostads
och Urbanforskning
vid Uppsala Universitet.

När Ballingslöv började leverera de första inredningarna gjorde det stora uppdämda
bostadsbehovet naturligtvis att potentialerna var mycket stora och med Albins tidiga tankar om att förändra tillverkningen av inredningarna stod företaget mycket
väl rustat när kriget väl tog slut. Det paradoxala är att det alltså var under de
påfrestande krigsåren som Albins idé om en annorlunda tillverkning av köksinredningar, som skulle komma att i stora delar revolutionera företaget, började ta form.
Vad var det då som var så revolutionerande? Ja, man kan säga att de tidiga köksinredningarna byggdes på plats i bostäderna. En beställning kunde till exempel bestå
av ett antal kubikfot virke för själva konstruktionen tillsammans med lådor, luckor,
utdragsskivor, någon skafferisida och lite hyllor, allt tillverkat i massivt trä. Albin
Svensson har själv berättat hur han någon gång under 1941 kom på idén hur man i
stället skulle kunna standardisera inredningarna i lösa, prefabricerade moduler.
Uppdraget med den tekniska utformningen lämnade han till sonen Bertil som vid den

De standardiserade hurtsarna kunde tillverkas
som färdiga enheter och, med hjälp av den speciella skarvanordningen, smidigt sammankopplas i
önskade kombinationer. Ett tillverkningssätt som
lade grunden till det moderna köket som egentligen lever kvar än idag.
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här tiden gjorde sin militärtjänst. Efter mycket arbete vid ritbordet kunde han presentera resultatet i form av ett antal skåpenheter med fasta mått i varierande storlekar och som kunde sammanfogas med en särskild typ av skarvanordning, allt efter
önskemål.

*Uppgifterna är hämtade från boken
”Norra Skåne 100 år”

Det nya sortimentet innebar något av en produktionsteknisk revolution med stora
möjligheter till en effektivare tillverkning av en färdig produkt som lätt kunde lagerhållas. Varje enhet utgjorde i princip en fullt färdig möbel och genom olika kombinationer av dessa skapades stora variationsmöjligheter för kunderna. De nya produkterna lanserades i rask takt och i juli 1945, när man som bäst gladde sig över att kriget äntligen var slut, ställdes dessutom det spännande sortimentet ut på Hässleholmsutställningen. Expon som var en stor händelse i bygden var förlagd till området kring
Tekniska skolan och visade upp det mesta av vad näringsliv och föreningar i Hässleholm med omnejd hade att erbjuda. Bara under själva huvuddagen lär cirka 20 000
besökare ha tagit del av det breda utbudet. Så var också inramningen magnifik.
Folket kunde njuta av stort fyrverkeri och framför allt kunglig glans i form av dåvarande kronprinsen, sedermera Gustav VI Adolf, som bevistade tillställningen.*

STANDARDISERINGEN SKAPADE FUNKTION OCH TRIVSEL
Förhoppningarna var stora och 1945 beslutade man också att söka patent på den
revolutionerande ”BT-serien” med den speciella typen av koppling för att sammanfoga hurtsarna. Patentansökningarna kom att dra ut på tiden men de nya produkterna blev snabbt en succé och i katalogen från 1945 talade man om ett tjugotal olika
typer av hurtsar. Standardhöjd för bänkskåpen var 850 mm men kunde naturligtvis
varieras eftersom hurtsarna placerades på lösa socklar. Bänkskåpsdjupet var bara
570 mm och överskåpen var därför konstruerade med två djup så att den nedre
luckan blev indragen, allt för att inte hindra arbetet på disk- eller arbetsbänk. Övre
delens djup var 320 mm och den undre 210 mm. Om så önskades kunde de undre
skåpen bytas ut mot specerifack med glaslådor. Med hjälp av ett så kallat toppskåp
var det också möjligt att låta inredningen nå ända upp till tak. Ganska snart ökades
djupet på diskbänkarna med fem centimeter, till 620 mm, vilket gjorde att behovet
av två olika djup på överskåpen eliminerades. Utdragbara skärbrädor och beredningsbord med sittplats som med hjälp av glidlister i flera nivåer kunde placeras i
lagom höjd var andra praktiska lösningar som underlättade för husmor.
Beredningsbordet försågs med extra hård eller härdad träfiberplatta, kantad med en
massiv eklist. Den allra smalaste lådhurtsen var faktiskt bara 200 mm bred, en så
kallad B2:a, vilket uppfattades som en kuriositet i sortimentet. De fabrikstillverkade
inredningarna som i regel saknade bakvägg eller rygg (det var bara skåp avsedda till
vedlårar som utrustades med detta) levererades trävita för målning på byggplatsen
där de med enkla medel kunde monteras.
”Som framgår av ovanstående är BT-köket – enligt vår åsikt – en synnerligen lämplig lösning av standardproblemet för kök till allmänna bostadshus, såväl nya som
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gamla, i stad och på land samt även till sportstugor o d.”– förklarades det i 1945 års
katalog. Man talade om köket i termer av dels den funktionella arbetsplatsen men i
lika hög grad om ett rum för trivsel och samvaro. En seger över de arkitekter som
under 30-talet hade en vision om små köksutrymme enbart ägnade åt matlagning
kombinerat med ett större vardagsrum för umgänge. Svenska folket fortsatte att
trängas i de hittills små köken och Ballingslövs tankar om köket som ”hemmets hjärta” kan på många sätt sägas vara hämtat från folksjälen.

Städskåpen erbjöd goda möjligheter att bringa ordning och reda bland hushållets alla attiraljer. Dagens
underhållsfria material var en dåtida utopi och innehållsförteckningen säger en hel del om vardagens alla
göromål för fyrtiotalets husmödrar.
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TILLVERKNINGSMATERIAL FÖRÄNDRADES
Vid en genomgång av några tidiga inventeringar kan man tydligt märka hur de
ursprungliga blandsnickerierna under 40-talet sakta men säkert minskade till förmån
för de allt mer vanligt förekommande standardiserade köksinredningarna. Bland
inventeringsposterna den 31 december 1945 återfinns ett större antal hurtsar och
inredningsdetaljer till det så kallade BT-köket, men också ett antal leveransklara
ordrar som beräknades omfatta ett värde av nästan 7 000 kr. Än så länge tillverkades
dock både fönster och dörrar i olika utföranden, och materialet i produktionen var
varierande. I sammanhanget kan nämnas att det totala inventerade värdet av tillverkningsmaterial, halvfabrikat och leveransklara ordrar före avskrivningar uppgick
till cirka 50 000 kr. Den förändrade produktinriktningen kan även anas i redovisningen av förekommande material. Kanske inte så mycket när det gäller typer av
fanér som fortfarande utgjordes av bland annat ek, poppel, teak, valnöt, alm, furu,
gabon och björk. Däremot hade antalet träslag bland virket minskat betydligt sedan
slutet av 30-talet. Furuvirke i olika dimensioner var en växande post även om man
fortfarande räknade in, t ex björk, bok, alm och valnöt. Virkesslag som fanns med
några år tidigare men som nu saknades var till exempel två tums gabon, pockenholz,
ubata, abaschie, teak och tysk ek. Vilka produkter de specifikt användes till är svårt
att få fram, men i uppslagsverk framgår det att en del av dessa träslag är mycket speciella i sin karaktär och ofta användes till ”finare” detaljer, möbler och inredningar.
Pockenholtz, till exempel, är ett ovanligt hårt och tungt material som användes till
kägelklot, klubbor och svarvningsarbeten medan teak är känt för sin stora tålighet
mot väta varför det med fördel användes till skeppsbygge, badhus- och sjukhusinredningar och dylikt. I de äldre listorna inräknades även färdiga produkter som fåtöljer,
bord och soffor. Lim var en viktig del i tillverkningen och 1945 fanns en rad olika
typer representerade. Det enkla kallimmet som blandades i vatten var vanligt före-

Virke av olika slag och dimensioner spottades fram i allt högre takt. Vid rikthyveln med ryggen mot fotografen ses Gustav Nordin och till vänster om honom, Ove Wetterström vid klyvsågen. I bakgrunden skymtar en, ej identifierad, man vid ett limhjul som användes för limning av massivträ.
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De standardiserade hurtsarna upptog mer och mer av produktionskapaciteten. Här ses närmast kameran
Hans Enberg lägga sista handen vid leveransklara lådhurtsar. Bakom honom står brodern Thore Enberg
och längst till vänster vid en stapel av lådor står Ingvar Nilsson. De övriga är inte identifierade.

kommande, så även hornlim som var mycket starkt och bestod av bruna fyrkantiga
stycken. Dessa smältes med hjälp av värmebord och vattenbad för att sedan användas vid sammanfogning av massivt trä. En nyare typ av lim var det så kallade konsthartslimmet som blandades med härdare och som skulle komma att användas speciellt till limning av träfiberplattorna i en ny efterhand vanligt förekommande konstruktion av skåpsidor och bottnar.*

*Se mer om dufaylitekonstruktionerna på
sidan 57.

De olika maskinslagen hade däremot inte förändrats nämnvärt förutom den, som vi
tidigare nämnt, nytillkomna justersågen som säkert var användbar vid bearbetningen av den snabbt växande mängden träfiberplattor. För övrigt handlade det än så
länge om traditionella bearbetningsmetoder, om än med vissa moderniseringar.

EN GRUND FÖR SVENSK STANDARD
Utvecklingen av det nya köket kom i en tid då allt fler män lämnade jordbruket och
i stället blev förvärvsarbetare. Parallellt blev då husmödrarnas ställning i större
utsträckning betraktad som en yrkesgrupp och mer satt i fokus. Funktionalisterna
talade om att ”acceptera” verkligheten men de första kvinnliga arkitekterna hittade
dock en förbisedd verklighet, nämligen husmoderns. Som ett resultat av dessa strömningar bildades 1944 Hemmets Forskningsinstitut. Denna satsning innebar ett samarbete mellan hushållslärare, arkitekter med flera som gjorde djuplodande undersökningar kring hushållsarbetet och i rask takt presenterade rön kring allt från
varmmatlagning till ergonomi. Under den här tiden samarbetade också Ballingslöv
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med Svenska Standardiseringskommissionen vars representanter besökte företaget
och i katalogmaterialet konstaterades det att man därmed ”bidrog till skapandet av
ett billigt idealkök”. På så sätt fastställdes 1950 den första svenska köksstandarden
för bänkhöjd och djup, med mera, och som i stora delar gäller än i dag. Decenniet
innebar alltså att husmors arbetssituation sattes i fokus, något som i hög grad också
avspeglas i Ballingslövs katalogmaterial. Redan 1948 fanns till exempel ritningar på
anslutning av diskmaskin och så här lyder några citat ifrån 1949 års påkostade jubileumskatalog.
”Varje husmor har obetingat rätt till den förmånen att hennes arbetsplats ger henne så
stor bekvämlighet som möjligt och att man strävar efter åstadkommandet av det idealkök som ger henne effektiv arbetsbesparing. En noggrann undersökning har nämligen
visat att, medan industriarbetarna i vårt land under ett år ha en sammanlagd arbetstid
av 1 290 000 000 timmar så kräver köksarbetet 2 340 000 000 timmar.”
”Det är viktigt att man under arbetet intar den bästa möjliga ställning. Läkarundersökningar ha givit vid handen att husmödrar genom förbiseende av denna
omständighet blivit förstörda dels i fråga om benbyggnaden, dels vad muskulaturen
beträffar”.
Ballingslöv kan med rätta sägas tillhöra pionjärerna i en stor förbättringsprocess för
kökets utformning och efter förhandlingar med, bland annat, ett norskt snickeriföretag kunde så, lagom till 20-årsjubileet 1949, det egna patentet med nr 122 889 presenteras. Patentet gällde det särskilda kopplingssystem som gjorde alla skarvar mellan
hurtsarna osynliga. Denna framgång användes flitigt i marknadsföringen och många
minns säkert de tidiga logotyperna i form av varumärket BT-inredet tillsammans med
patentnumret. Jubileumskatalogen innehöll inte mindre än 58 olika skåpenheter och
det är faktiskt så att dagens slogan ”Valfrihetens triumf” i högsta grad var aktuell
redan då. Albin hade räknat ut att man med hjälp av bara tio stycken BT-hurtsar kunde
få fram över 3,5 miljoner variationsmöjligheter. Intet nytt under solen...

ETT ANNAT PATENTÄRENDE
Disponent Svensson var en innovatör och nytänkare som faktiskt också intresserade
sig för problemområden utanför snickeribranschen och patentförhandlingarna angående köksinredningarna gav tydligen mersmak. Bland de gamla dokumenten återfinns nämligen ett patentärende, daterat till samma period, som säkert inte är allmänt
bekant. Ärendet gällde explosionsfria luftslangar till fordon av olika slag och så här
beskrev han själv sin idé;
”Explosionsfria luftslangar till bilar, motorcyklar, flygmaskiner, cyklar och transportvagnar m fl tillverkas eller förses med ’gummisvamp’, ’cellulosasvamp’ eller liknande
vilka fylla hela rummet inuti och sammanlimmas (klistras) med slangen. Vid användning fylles slangen med luft. Vid ett genomslag av till exempel en spetsig sten å däck
och slang förhindras luften att genom de otaliga cellerna i svampen att rusa till det

ballingslöv 1940–1949

46

svaga stället med sådan explosionsartad hastighet, att det gjorda genomslaget därigenom förstoras. – Luften lämnar således slangen långsamt, samtidigt som slangen
genom svampens befintlighet helt sammanpressas, varför fordonet inte heller så
hastigt och helt förlorar sin jämvikt, varvid katastrofer genom ringexplosioner bör
kunna förhindras. För ringar avsedda för höga tryck utföras med ett antal sektioner,
vilka genomdragas av ett gummirör som är försett med ett antal små hål för luften att
passera till de olika sektionerna vid luftfyllning.
H A Svensson”
Även om det inte tycks ha blivit någon fortsättning på ärendet så vittnar initiativet
om Albins stora framåtanda som han lyckades överföra till företaget och som på
olika sätt manifesterades vid det kommande 20-årsjubileet.

20-ÅRSJUBILEUM
Ja, när BT-inredet nu skapades försvann blandsnickerierna helt och specialiseringen
på köksinredningar blev ett faktum. De inledande åren hade på många sätt varit
hårda, inte minst under kriget. Med hjälp av målmedvetna satsningar och envishet
utvecklades trots allt företaget ständigt, och lagom till 20-årsjubileet år 1949 kan man
säga att grunden för det moderna företaget på många sätt var lagd. Albin Svenssons

Albins hustru Betty överräckte gratifikationer till samtliga anställda vid företagets jubileumsfirande.
På bilden tar snickaren Henning Olsson emot sitt kuvert. Sittande ses dåvarande kyrkoherden i Stoby församling P Ingvar Andersson med hustru Alfhild.
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festen.
eringen från jubileums
s bevarad är bordsplac
En kuriositet som finn

högtidstal vid festligheterna i Solbacken lördagen den 14 maj andades också en känsla av att man nu, med framgång, kunde stiga ut ur krutröken och med tillförsikt se
framtiden an. Manuset till talet finns glädjande nog bevarat och lyder med disponentens egna ord på följande sätt;
”Som bekant ligger det i de flesta gamla ordspråk en rik fond av eftertänkansvärd
och allmängiltig sanning och inte minst i det, jag nu tänker citera, nämligen detta:
– Härföraren vinner inte ensam slaget – hans trogna soldater vinner det åt honom.
Inte vill jag i ringaste mån jämföra mig med en general eller en marskalk varken som
strateg eller som en stor krigsman, även om jag både fullgjort min värnplikt och dess-
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Disponent Svenssons tal vid företagets 20-årsjubileum i Medborgarhuset andades en känsla av att man
nu, efter de kärva krigsåren, äntligen kunde stiga ur krutröken och se framtiden an med tillförsikt. T h om
Albin Svensson sitter dennes mor Sigrid Svensson och, enligt bordsplaceringen, byggmästaren
Emil Paulsson.

utom beredskapstjänst vid tre lika vapenslag, men eftersom nu ödet har placerat mig
som ledare vid vår fabrik, så tillåter jag mig använda den bild, det nyssnämnda
ordspråket innebär och överflytta den på våra förhållanden. Och därvid kan jag utan
förbehåll framhålla att tendensen i citatet i vårt fall äger oemotsäglig tillämpning.
Visst vill det till, att ledningen inom ett företag – den må sen till sitt förfogande ha en
hur skicklig arbetarstam som helst – hyser verkligt intresse för sin uppgift och har
åtminstone någon förmåga att draga upp de riktlinjer, efter vilka arbetet skall utformas och bedrivas, men å andra sidan är lika sant, som det är sagt att om ett företags
personal icke visar ett lojalt intresse för produkternas kvalitet och på sitt sätt söker
medverka till uppnåendet av det bästa möjliga resultatet och kundkretsens absoluta
belåtenhet, så äro ledningens alla ansträngningar förgäves. – Vid Ballingslöv
Träförädling är det mig en mycket stor glädje vid detta tillfälle kunna konstatera, att
alla våra anställda på ett oklanderligt sätt alltid äro benägna att med gott humör och
god vilja i hög grad medverka till att vi och våra produkter komma i åtnjutande av
våra kunders, både byggmästares, byggherrars och – speciellt – de svenska husmödrarnas förtroende och känna oss tacksamma över den belåtenhet med våra till-
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verkningar, vi så ofta fått talande bevis för. En konstruktion – aldrig så väl genomtänkt och hur betydelsefull som helst – skulle icke kunna vinna popularitet och
marknad, om den inte utfördes under ansvar och med omtanke, liksom det inte skulle vara möjligt hålla organisationen samman utan en rättrådig och trägen kontorspersonal. Till Er alla – Ingen namngiven men heller ingen glömd – vill jag vid detta tillfälle passa på att uttala mitt och hela styrelsens varma tack för Er trohet och välvilja i Ert strävsamma arbete.”
I samband med jubileumsfestligheterna beslutade man att dela ut gratifikationer för
ett totalt värde av 2 000 kr fördelade efter anställningsår till samtliga anställda som
nu uppgick till sjutton stycken. Det är intressant att i sammanhanget notera att majoriteten av dessa skulle bli företaget trogna ända fram till pensionen. Uppropslistan för
utdelning av gratifikationer med anledning av Träförädlingens 20-årsjubileum bestod
av: Henning Olsson, Axel Andersson och Thore Enberg som samtliga hade varit
anställda sedan starten, alltså 20 år. Därefter följde Gustav Nordin; 19 år, Erik
Paulsson; 17 år, Arvid Lindström; 15 år, Karl Håkansson; 9 år, Helge Johnsson; 8 år,
David Pettersson och Hans Enberg; 7 år, Kurt Falck, Arne Axelsson och Ove
Wetterström; 4 år, Birger Enberg; 3 år samt Sven-Erik Persson och Ingvar Nilsson; 2 år.
De första tjugo åren av expansion kan beskrivas i olika termer men skall också ses i
förhållande till det faktum att en stor del av tiden präglades av såväl de så kallade
depressionsåren som krigsårens åtstramningar. Trots detta kan man konstatera att
nybyggnationerna avlöste varandra, personalstyrkan växte men kanske talar framför
allt den snabbt ökande omsättningsnivån sitt tydliga språk. Under det första hela
bokslutsåret 1930 blev omsättningen cirka 90 000 kr. Vid krigsslutet 1945 var motsvarande siffra cirka 230 000 kr. Bara fyra år senare under jubileumsåret 1949
beräknades omsättningen till hela 383 000 kr. En stark ökning och trenden skulle
sedan komma att hålla i sig.
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1950–
1959

Tidiga exportförsök och
nya inredningsdetaljer
51
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Fler detaljer
och kolorerade foto

g
rs katalo
1951 å

Signaturen K G Kindblom som stod för många tidiga miljöbilder lär ha varit en skollärare i Hässleholm som gjorde reklamarbete i form av såväl texter som bilder. Nu
utvecklades katalogmaterialet ytterligare, både innehållsmässigt och tekniskt. Framställningarna blev allt mer detaljrika och fantasifulla med diverse tidstypiska rekvisita, såsom transistorradio och matberedare. Lägg också märke till dekorationshyllor
och den innovativa skåpavslutningen med serveringsplats. De första ”fotoköken”
producerades också nu och som statister i 1956 års katalog ser vi ingenjör Albinssons
hustru Greta och sonen Bengt som läppjar på ett glas saft. Den variabla höjden på
beredningsbordet var användningsbart och de stora arbetsytorna måste ha varit en
dröm för alla husmödrar som fortfarande ofta kämpade i trånga svårarbetade kök.
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g
rs katalo
1956 å

”

Under mer än 25 år har vi arbetat med lösningen av problem i samband
med byggnadsindustrien. Vår specialitet BT-inredet för köket har fått
erkännande som en verklig kvalitetsprodukt. – Alla tycker om BT-inredet
därför att det trots sitt billiga pris är stilrent, vackert, komfortabelt och
köket blir ett kärt tillhåll för hela familjen.

g
rs katalo
1958 å
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Utsikt från köksfönstret
Under 50-talet gick den svenska exportindustrin på högvarv och varor
som pappersmassa, järnmalm och kullager lämnade i en strid ström landet. Landets befolkning hade precis passerat 7 miljoner varav cirka två
tredjedelar nu bodde i tätorterna. Decenniet inleddes med att kung
Gustav V, år 1950 gick bort i en ålder av 92 år och efterträddes av
Gustav VI Adolf.

50
– Koreakriget 1951-53 utvecklades till en internationell konflikt där
bland annat FN:s insatser mötte kritik. 1953 tillträdde svenske Dag
Hammarskjöld som generalsekreterare i FN.
– 1951 beslutade Sveriges Riksdag om hela tre veckors lagstadgad semester.

– 1955 fick Ingmar Bergman sitt internationella genombrott med filmen Sommarnattens leende.

– 1956 hade de statliga Tv-sändningarna premiär i Sverige och snart
visades program som ”Stora famnen” med Lennart Hyland och
”Tiotusenkronorsfrågan” med Nils-Erik Baehrendtz. I juni 1957
fanns dock bara 23 457 TV-licenser i landet och än skulle det dröja
innan apparaten blev var mans egendom.

– 1956 slog Elvis Presley igenom med Heartbreak Hotel. På bioduken
fängslades vi av andra tuffa grabbar som James Dean och Marlon
Brando och inte minst av århundradets sexsymbol; skådespelerskan
Marilyn Monroe som kollrade bort en hel världs manlighet med blonda lockar och putande läppar.

– De svenska artisterna var betydligt snällare. Bland profiler fanns den
unge svärmorsdrömmen Lasse Lönndahl, ordvitsaren Povel Ramel
med sina knäppupp-revyer och Owe Thörnqvist som började rocka
så smått på svenska.
– 1958 spelades fotbolls-VM i Sverige och Sverige gick till final där vi
fick stryk mot Brasilien där bolltrollaren Pelé presenterade sig på allvar.
– Ingemar ”Ingo” Johansson blev tungviktsvärldsmästare 1959 då han
besegrade Floyd Patterson på knockout i Yankee Stadium New York.
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N

är vi skriver 1950 hade Träförädlingen precis firat sitt 20-årsjubileum och om
framtidstron var stor i världen så gällde det i lika hög grad hemma i Ballingslöv.
Företagets verksamhet var på stark frammarsch och Albin uttryckte sin förhoppning;
”att Ballingslövs samhälle må gå sund utveckling till mötes, en utveckling byggd på
tillkomst av bärande industrier och i anslutning därtill en väl avvägd merkantil framgång, som kan giva invånarna ekonomisk trygghet samtidigt, som vi då också kan
emotse kommunala arbeten av olika slag, ägnade att skänka trivsel och äkta hemkänsla i det samhälle, vi säkert alla redan nu hålla av och akta”.

UTVECKLING AV BYN GYNNADE FÖRETAGET
Ja, Albin var inte bara en driftig företagsledare utan engagerade sig på många sätt för
att utveckla och stärka samhället och var till exempel medlem i ortens bygdeförening.
Ballingslöv var på den tiden en del av Stoby kommun där han också under en period,
var ledamot i både kyrko- och kommunfullmäktige. (Stoby kommun slogs samman
med Hässleholms stad 1971.) En framgång var det säkert när kommunen, helt enligt
Albins vilja, uppförde den nya brandstationen i Ballingslöv. Ursprungligen lär planerna ha varit att placera stationen i Stoby men så 1954 byggdes den, till en kostnad
av 165 000 kr, i Ballingslöv där det sedan tidigare fanns en frivilligkår. Brandchef var
fjärdingsman Ruben Lantz och vaktmästarplatsen fick Ingvar Nilsson som sedan
1947 arbetade på Träförädlingen och nu flyttade in i lägenheten som inrymdes i den
nya moderna stationen. Bertil Albinsson som redan i början av 40-talet hade gjort
stora insatser för att rita och konstruera det nya sortimentet började formellt arbeta

Den nya brandstationen som byggdes 1954 är ett exempel på den utveckling av samhället som Albin
Svensson varmt förespråkade och arbetade för.
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*Se sidan 91.

i företaget omkring 1950. Han flyttade till Ballingslöv 1953 efter att tidigare ha bott
och verkat som ingenjör i Malmö. Överallt inom industrin fanns ett stort sug efter
yrkesfolk och i denna konkurrens var det viktigt för företag att på olika sätt kunna
erbjuda bra villkor. Med expansionen följde behov av personalrekrytering även i
Ballingslöv och 1958 var ett tiotal anställda bosatta på andra orter. Albins engagemang i samhället bottnade bland annat i en strävan efter att kunna erbjuda bra anställningsförhållande. Konkurrensen var stor från företag lokaliserade på större orter
och 1958 skrev signaturen Poks i Norra Skåne att det i flera år varit en dröm för
Albin Svensson att bygga ett hyreshus i Ballingslöv. En dröm som efterhand skulle bli
verklighet.*
En annan framträdande roll hade han dessutom i ortens livaktiga Hantverksförening
som inte minst under den här tiden engagerade ett stort antal medlemmar. I medlemsförteckningar återfinns en lång rad namn som äldre ortsbor säkert känner igen.
Kvarnägare Arvid Åkesson Laxbro Hässleholm
Elektriker Carl Eriksson Brittedal, Ranseröd
Elektriker Nils Nilsson Ballingslöv
Disponent H. Albin Svensson Ballingslöv
Möbelfabrikör Johan Persson Ballingslöv
Köpman Gustav Persson Ballingslöv
Byggmästare Emil Paulsson Ballingslöv
Charkuterist Henry Olsson Ballingslöv
Vagnmakare Axel Nilsson Ballingslöv
Trädgårdsmästare Göran Nilsson Algustorp Ballingslöv
Handlande Sture Månsson Ballingslöv
Exportör N. Erik Larsson Ballingslöv
Mejerist J Jeppson Ballingslöv
Skräddarmästare N. B. Bladh Ballingslöv
Målarmästare Axel Berggren Ballingslöv
Smedmästare Olof Bengtsson Ballingslöv
Verkmäst.Gösta Bengtsson Ballingslöv
Direktör N. Axelsson Ballingslöv
Kvarnägare Emil Axelsson Algustorp Ballingslöv
Fabrikör Edvard Anderberg Ballingslöv
Smedmästare Aug: Svensson N. Sandby Ranseröd
(Skofabr.) Verkmästare Olof Malmros Ballingslöv
Byggmästare Gert Hansson Ballingslöv
Stationsinspektör Henry Jacobsson Ballingslöv
Ett av Hantverksföreningens uppskattade arrangemang som bidrog till att skapa
gemenskap i byn var den årliga julmässan i Medborgarhuset som var en av ortens
stora samlingsplatser. I diverse bevarade handlingar kan vi, till exempel, läsa att
mässan år 1951 genomfördes söndagen den 9 december kl 16.00. Här kunde allmän-
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heten beskåda en omfattande utställning av medlemmarnas alster och varor. För
musiken stod den ”kända Tyringe-orkestern” under ledning av Einar Nilsson som
säkert också spelade till dansen kring granen som var en av programpunkterna.
Serveringen bestod av kaffe och läskedrycker, glögg, varmkorv med mera och dessutom arrangerades ett nervkittlande lotteri. Av diverse kvittenser framgår till exempel att
Per Bengtsson på den tiden fungerade som vaktmästare, granarna för utsmyckningen
hade levererats av Harry Nilsson och att charkuterist August Olsson hade levererat 10 kg
wienerkorv. Kaffebröd och gotter levererades av Welins och Berggrens café samt handlare Månsson. Behållningen blev till slut 403:95 kr.

”DUFAYLITE” FÖRÄNDRADE PRODUKTIONEN
En ny omvälvande nyhet för produktionen innebar det när stommarna började tillverkas med en så kallad dufaylite-konstruktion i stället för i massivt trä. Ett problem
med massivt trä i inredningar hade alltid varit att stora ytor lätt blev skeva och med
den nya konstruktionen fick man ett mer ”dött” material med mindre rörelse.
Mångårige medarbetaren Ingvar Nilsson minns hur det var att arbeta med massiva
garderobsidor. – Ja, det var allt ett elände att hantera så långa ämne som hela tiden
slog sig och kroknade innan det var limmat och hyvlat och den nya konstruktionen
innebar stora fördelar även om den också krävde en del arbete, berättar han.

Dufaylite var beteckningen på den wellpapp som fyllde ut hålrummet i ramverket som sedan kläddes med träfibermaterial på
båda sidor.
Det hela blev till en sandwich-konstruktion som sedan kördes
genom en så kallad fleretagepress. Se bild t v.

Den nya metoden innebar att det massiva träet reducerades till en ramkonstruktion
som sedan kläddes med en träfiberplatta på båda sidorna. Hålrummet fylldes dessförinnan med en typ av wellpapp, dufaylite, som kom att namnge hela arbetssättet.
Ett annat namn som användes var tvärwellit. Materialet lär ha köpts in från en firma
i Åstorp. En tidig medarbetare förklarade på sitt eget sätt: ”Du tar en wellpapprulle
och skär den i bitar som om den var en rulltårta, sen vecklar du ut det och placerar
det i ramverket”.
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Tillverkningsmetoderna förändrades också på många sätt. Tidigare hade varje
anställd själv i stort sett tillverkat varje beställning komplett men nu började alltså
arbetsmomenten, som blev mer begränsade, i allt högre grad rationaliseras. I lamellsåget delades stora ämnen i rask takt till ramämnen. Träfiberplattan måttsågades
med några millimeters tillägg. I en valsmaskin beströks masoniten med lim och sedan
lades allt ihop enligt sandwich-principen tillsammans med dufayliten och kördes
genom en press. Slutligen sågades allt material till rätt mått i ett justersåg. Sammanfogningen av delarna skedde genom en kombination av ”gradning” och spik.
Luckorna var överfalsade med en profil i 90 grader som passade i skåpets innermått
och till en början fortfarande tillverkade i massivt trä. Falsningen av luckorna gjordes i en enkel bordsfräs.

DUBBELTAPPEN – EN REVOLUTIONERANDE NYHET
Med ett brett sortiment som stod sig mycket väl i konkurrensen ökade nu volymerna
stadigt. Både stommar och luckor tillverkades efterhand i dufaylite och för att klara
de ökade kraven på rationell tillverkning utvecklades också maskinparken. Under
första delen av decenniet köptes den första dubbeltappmaskinen in. Maskinen var av
märket Bötcher & Gessner från Tyskland med genommatning som bearbetade mate-

Den första dubbeltappen var en stor nyhet som i ett moment bearbetade två kanter till exakta mått. På bilden ses till höger Henning Olsson som matar i stomdetaljer medan Per-Olof Olofsson plockar. Per-Olof
är fortfarande verksam i företaget och uppnår inom kort femtio års anställningstid.
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Från 50-talet och framåt var Arvid Johansson ”stående” entreprenör för de många byggnationer som i
rask takt förlängde fabriken längs järnvägen.

rialet i båda ändarna samtidigt. Maskinen kostade 68 000 kr och representerande en
revolutionerande teknik med en exakthet och effektivitet som blev början till den
rationella linjetillverkning som lever kvar än i dag. Redan innan 50-talet var slut hade
maskinparken också utökats med ytterligare en dubbeltapp utrustad med ritssåganordning. Andra exempel på viktiga maskiner vid den här tiden var bland annat
varmpressen, eller fleretagepressen som pressade ihop ramkonstruktionerna och träfiberplattorna till stommarna, flera stycken åt gången. I det kraftfulla lamellsåget
producerades allt ramvirke. Att maskinen var stark illustreras av en historia om hur
det gick till när den första maskinen av det här slaget skulle startas. För att undvika
överbelastning i elnätet skulle uppstarten ske i tre steg med successivt ökande varvtal, vilket maskinoperatören i hastigheten inte informerats om. Följden blev att i princip alla säkringar plötsligt gick och stora delar av produktionen stannade. Ja, så kan
det gå med ny teknik och investeringarna var också många under den här perioden.
Utvecklingen krävde naturligtvis också mer utrymme och i tidningsklipp står att läsa
om hur tillbyggnaderna avlöste varandra. De ursprungliga byggnaderna uppfördes
som tidigare nämnts av byggmästare Emil Paulsson som under lång tid fungerade
som något av företagets ”stående byggentreprenör”. När det var dags för generationsskifte under tidigt 50-tal blev det istället Arvid Johanssons relativt nystartade byggfirma i Hässleholm som anlitades. Till att börja med efter anbudsförfarande, men i takt
med att tillbyggnaderna kom allt tätare skapades ett stabilt samarbete som faktiskt
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Gaveln flyttades under årens lopp allt längre söderut. Längs den vänstra sidan av byggnaden skymtar den
del av lokalerna som idag inrymmer receptionen.

kom att vara i cirka fyrtio år då byggarbetare mer eller mindre kontinuerligt fanns
på företaget. (Från 1975 övertog Anders Johansson faderns byggfirma och fortsatte
samarbetet ända fram till år 1993.) Firman är en i raden av flera entreprenörer som
under längre perioder varit knutna till företaget och som haft mycket sysselsättning i
Ballingslöv. Ett ytterligare exempel är Nils Nilssons Elbyrå från Ballingslöv som började sitt entreprenörskap på Träförädlingen redan i slutet av 30- eller början av 40talet. Efterhand utvecklades även detta samarbete och under 60-talet då sonen Sixten
Nilsson övertog firman blev behovet av bygg- och inte minst maskinelektriker så stort
att verksamheten blev mer eller mindre stationär. I slutet av 80-talet inlemmades firman som ett dotterbolag för att till slut köpas in helt då elektrikerna i stället blev
Ballingslövanställda, men innan dess fanns det mycket att göra. Under åren 1954–55
gjordes en betydande tillbyggnad för den utökade maskinparken och redan två år
senare skapades ytterligare plats för nya lunchlokaler, magasin, sprutmålningsrum,
nya pannor med mera. Under våren 1958 genomfördes nästa tillbyggnad på hela
1 000 m2 och hösten samma år berättades det att företaget stod inför ytterligare tillbyggnadsplaner för att möta fortsatta produktionsökningar. Investeringarna skapade
naturligtvis stora rationaliseringsvinster och tempot i produktionen skruvades hela
tiden upp. Lönesättningen bestod nästan uteslutande av så kallade raka ackord och
nivåerna lär i mitten av decenniet ha legat på drygt fem kronor i timmen vilket, i jämförelse med andra industrier, ansågs som en bra ersättning.
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Decenniet innebar också en alltmer omfattande specialisering av arbetsuppgifter och avdelningar.
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MÅNGA NYA INREDNINGSDETALJER
När modultillverkningen var introducerad påbörjades nästa steg i utvecklingen som
bland annat innebar att ta fram detaljlösningar för att på, så bra sätt som möjligt, ta
tillvara skåputrymmena. Efter införandet av Svensk Standard blev köken i bostäderna
i regel också rymligare. Kylskåp, rostfria diskbänkar och de fasta skåpen underlättade
köksarbetet. Lådor och skåp var avpassade för att passa porslin och redskap och mått
var anpassade efter kvinnornas genomsnittslängd. Perstorpsplattan med mönstret
”Virrvarr” av Sigvard Bernadotte fanns i snart sagt alla kök som levererades.
Intresset för kök var stort i de svenska hemmen som fortfarande ofta var utrustade
med bristfälliga inredningar. Ett exempel på detta faktum gavs i tidningen Husmodern som 1955 publicerade en bred köksartikel där ett stort antal läsare beskrev
sina kök. Fru Yvonne Svensson som tillsammans med sin man nyligen köpt en mindre bondgård uttryckte sig så här:
”Då jag nu i 2 1/2 år sprungit mellan diskbänk och skåp, skafferi och matvrå händer
det ibland när man har särskilt mycket att göra att man stannar ett slag och suckar
djupt. Min man säger då: – Ja, men du önskade dig ju ett stort kök. – Ja, säger jag
och suckar ändå djupare, väl medveten om dyra traktormaskiner och annat som
måste betalas, men en spis, elektrisk spis, rostfritt och rinnande vatten...”

Fru Svenssons situation tycktes inte vara unik på något sätt, vare sig på landsbygden
eller i tätorterna. Därför måste massmedias bild av ett lättare liv med nya produkter
som djupfrysta grönsaker, snabbmakaroner och potatismospulver och inte minst
Ballingslövs moderna, standardiserade inredningar ha varit mycket lockande. Något
som också avspeglade sig i en snabbt växande marknad.
I 1958 års katalog presenterades en rad av dessa nymodigheter, till exempel ställ för
lock och stekpanna på dörrarnas insidor och brödlådor i plåt att placera i skafferiet.
I linneskåpet fanns längst ner ett fack för smutstvätt och skåptypen med beteckningen
E2-T utrustades med de praktiska skjutbara stängerna för handdukar.
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En speciell produkt var det smala 200-skåpet med helt utdrag för upphängning av
redskap. Andra praktiska nyheter var de allra första platssparande jalusiskåpen med
rullande dörr och bänkhörnskåpen som fick betydligt bättre åtkomlighet med hyllor
som var fästade i luckan och därmed följde med ut när skåpet öppnades. Redan nu
hade anpassningar för inbyggnadsenheter påbörjats för placering av till exempel
Ankarsrums ”California” och Elektro Helios bänkspis. Spiskåporna började också
komma men fortfarande var det oftast självdrag som gällde, såvida man inte kostade
på en liten fläkt uppe i kåpan.
Sedan tidigare kunde luckorna mot ett pristillägg erhållas med gabonfaner men nu
kom också den omönstrade Perstorpplattan, formica, arborite eller isolite. Det absolut dyraste alternativet var de sistnämnda konstmaterialen. Till exempel kostade en
garderob modell torkskåp T6 i omålat standardutförande 104 kr. Tillägget för sprutlackerad gabon var då 49 kronor, och för konstmaterialen blev tillägget hela 75 kr.
I slutet av decenniet utökades dessutom fanertyperna med sapeli och teak medan
konstmaterialet benämndes plastlaminat och fanns i flera olika färger.

En nymodighet var de anpassningar för inbyggnadsenheter som Ankarsrums och Electro Helios bänkspisar som lanserades vid den här tiden.
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DEN FÖRSTE SÄLJAREN ANSTÄLLDES
Personalstyrkan växte sakta men säkert även om den med dagens mått fortfarande
var blygsam. Företaget hade, enligt årsredovisningen för 1953, i medeltal 22 anställda arbetare och 5 övriga befattningshavare. Disponent Albin Svensson, ingenjör
Bertil Albinsson, verkmästare Erik Paulsson, kamrer David Pettersson och sekreteraren
Gunnel Wetterström utgjorde den administrativa delen. Efterhand började också yngste
sonen Bruno Albinsson i företaget som skulle komma att tituleras kontorschef. Först
någon gång mellan 1956 och 1958 anställdes den förste säljaren, Bengt Andréason,
som tidigare varit på sjön och har beskrivits som något av en mångsysslare.

Den administrativa organisationen började växa så smått i slutet av 50-talet, då bland annat den förste säljaren Bengt Andréason, här benämnd korrespondent, anställdes. Albins yngste son, Bruno Albinsson, började också vid den här tiden. Inledningsvis i växeln men sedermera kontorschef.

Ända sedan starten såldes inredningar till såväl privatkunder som byggmästare och
nästa steg blev att knyta kontakter med byggmaterialhandeln. De som ville sälja BTköket lovades i gengäld ett visst område, region där man hade ensamrätt på försäljningen. På så sätt skapades efterhand en selektiv försäljningsorganisation i landet som
dessutom åtog sig att lagerhålla snickerier. En styrka när det gällde att klara snabba
leveranser. Från början blev den huvudsakliga inriktningen villa- och reparationsmarknaden medan den, i och för sig, expansiva hyreshusmarknaden lämnades därhän. Ett val som bland annat motiverades med att det breda sortimentet på så sätt
utnyttjades bäst. Den nordligaste återförsäljaren var länge Bygginrede i Uppsala som
i princip sedan starten 1952 varit, och än i dag är Ballingslövmärket trogen.
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KÖK TILL NORRLANDS SKOGAR OCH AFRIKAS DJUNGLER
Förutom det växande återförsäljarnätet som till en början inte täckte hela landet
arbetade man mycket med annonsering i veckopress där det fanns möjlighet att rekvirera kataloger. På så sätt nåddes även kunder i Norrland, som till exempel när disponent Svensson i augusti 1951 undertecknade denna offert. Förhoppningen var, som
han skrev, att Frans Eriksson i Börjesjö, Jämtland skulle finna offerten förmånlig och
därför ge honom ordern, och visst blev det så. Köket installerades och kom att sitta
på plats i det vackert belägna timmerhuset ända fram till 1999, alltså i hela fyrtio-

Här ses offerten från 1951 som återfanns fyrtioåtta år senare när det åter var dags att byta kök. Ett bra
exempel på att Ballingslövs värde varar.
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åtta år. När de nya ägarna sedan skulle byta ut köket återfanns detta dokument i en
kökslåda. De tog med den gamla offerten till återförsäljaren i Östersund som vidarebefordrade den till Ballingslöv och vår mångårige säljare KG Jonsson. Orderns värde,
som då 1951, bestod av inredet som levererades trävitt för målning och fullt beslaget
samt en rostfri diskbänksplåt uppgick till drygt 1 300 kr. Fyrtioåtta år senare kostade
det nya köket ca 115 000 kr. Men då slapp kunden till exempel att måla…
Alla leveranser gick som sagt via järnvägen, vilket var ett smidigt transportsätt, dock
inte osårbart visade det sig en vintermorgon runt 1950. Tågtrafiken var vid den här
tiden naturligtvis tät och vagnar växlades i en strid ström. Troligen var det något
misstag vid en växling som fick till följd att ett tågset vek sig och spårade ur.
Incidenten kunde fått vådliga konsekvenser men lyckligtvis kom inga personer till
skada. Den materiella förödelsen blev däremot stor och orsakade mycket arbete
innan trafiken åter flöt normalt.

En tidig vintermorgon runt 1950 när arbetarna anlände till fabriken möttes de av denna syn då ett tågset spårat ur. I bakgrunden skymtar den stora lagerbyggnaden i norra delen av fabriksområdet.

Flera år senare, vid tiden för företagets 30-årsjubileum 1959, talades det om ännu
mer långväga leveranser. Tidigare hade man haft hela marknaden förlagd inom landets gränser men nu fanns en spirande export till länder som Tyskland, Danmark,
Frankrike, Italien till viss del Sydamerika och även – Afrika. Enligt ett tidningsklipp
fanns där ett stort konsortium som sysslade med exploatering av ett nyupptäckt gruvfält, vid vilket ett stort antal svenska och amerikanska såväl tjänstemän som arbetare
var sysselsatta. Dit hade man redan på rekvisition skickat tio kompletta kök och om
dessa sedan blev till belåtenhet räknades det med att ytterligare 490 kök skulle komma
att beställas. Riktigt hur många kök det handlade om till slut är oklart men mångårige medarbetaren Thure Andersson som vid den här tiden arbetade på monterings-
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De första exportsatsningarna blev mycket
omskrivna och rubriksättningen som med
dagens språkbruk sannerligen inte är försvarbar ger en bild av den snäva omvärldssyn som rådde under 50-talet.

avdelningen minns tillfället mycket väl. Bland annat berättar han om hur det bestämdes att passningen till de massiva lådorna i hurtsarna skulle utökas. Den höga
luftfuktigheten och värmen i Afrikas djungler förväntades göra att träet svällde och
det vore ju förargligt om lådorna skulle börja klämma. Vidare berättades det i tidningarna att inget kolli fick väga mer än 200 kg; ”I annat fall mäktar nämligen inte
svartingarna i Afrika att bära köksinredningarna genom de stora urskogarna och
vidare till civilisationen”. Denna formulering, som naturligtvis hade varit omöjlig
idag men som då tydligen var helt legitim speglar det, med dagens mått, rådande
snäva omvärldsperspektivet.
Förutom denna något udda marknad började man nu att organisera export till
Västtyskland och i slutet av 50-talet gick också de första leveranserna dit. Samtidigt
började det talas om en större beställning från Schweiz. Om exportförsöken hittills var
trevande gick marknaden här hemma i Sverige desto bättre och det räknades vid den
här tiden att det fanns cirka 40 000 kök från BT-inredet i bruk i landet.
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JUBILEUMSHÖGTID MED SÅNG OCH TAL

Lördagen den 23 maj 1959 firades 30-årsjubileum i Ballingslövs Medborgarhus.
Företaget hade hunnit bli en betydande del i bygdens utveckling vilket inte minst
märktes när högtiden uppmärksammades av inte bara kunder, stiftare och styrelseledamöter, utan även av representanter från kommunen.
Bland högtidstalarna fanns, bland andra; disponent E Ahlström Hässleholms Trävaru
AB och disponent Alvar Hansson Fässbergs Trävaru AB i Mölndal som dessutom
passade på att lämna sin 274:e beställning, ingraverad på en silverplatta. Stoby
Storkommun representerades av bland andra, kommunalfullmäktiges ordförande;
lantbrukare Fabian Magnusson från Röinge.
En pensionsstiftelse hade funnits i bolaget fram till 1950 då en lagändring gjorde att
den stoppades. Av de medel som var kvar plus ränta under åren delades den första
pensionen ut. Enligt stadgarna skulle den som varit i bolagets tjänst i 25 år och uppnått 60 års ålder erhålla ett belopp beräknat efter anställningstiden och kassans storlek. Den ende som för dagen hade uppfyllt dessa föreskrifter var Arvid Lindström.
Ja, hyllningarna framfördes från många håll och i arkivmaterial finns beskrivet hur
fru Solveig Karlsson från Knislinge lyckönskade företaget och disponent Svensson
med hjälp av en egenhändigt författad sång i vilken hon berättade om sin man Stigs
och Järnbolagets uppskattade samarbete med Träförädlingen. Den familjära tonen
som kan anas i arkivmaterialet var säkert resultatet av Albin Svenssons omtalade
strävan att skapa samhörighet och gemenskap i organisationen, något som på ett bra
sätt illustreras av följande allsångsvisa som också framfördes under festligheterna.
Textförfattare till melodin som sjöngs till tonerna av ”Daggstänkta berg” var Eric
Göing. Vem som döljer sig bakom pseudonymen har vi inte lyckats klargöra.
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Och Bruno i växeln kopplar rätt, fallera
Det kanske inte alltid är så lätt, fallera
Men han kan den saken,
och han är alltid vaken
och därtill har han ett trevligt sätt, fallera.
Och Pettersson sköter som en karl, fallera
De böcker som han skött i alla dar, fallera
Och han är mycket trägen
Och alltid angelägen
Att bokslutet visar ”mycket kvar”, fallera.
Och Erik Paulsson skicklig mäster e´, fallera,
Andréason kommer tätt brevé, fallera
De kan sina stycken
Och kunskap har de mycken
Som mål har de kökets kvalitet, fallera.
En visa om Ballingslövs trä, fallera
Vi nu ska sjunga – e ni alla me- fallera
De måste ni vara
De fattas annat bara
När firman nu tretti vårar ä´, fallera.

Och så är det hela raden män, fallera
Som stått i många år – och står där än, fallera
Vid sina maskiner,
alltid med glada miner,
Ty envar med envar är god vän, fallera.

I trådarna hållit alla år, fallera
Den man som i spetsen ännu står, fallera
Och det har han gjort så att
Fabriken håller på att
Bli större och bättre år för år, fallera

Vad sysslar då hela raden mä´, fallera?
Jo bara mä´ mycket vackert trä, fallera
Gaboon och så sapeli
Och plattor utan fel i
(från Perstorp) och teak – mahogny mä´, fallera.

Ja, Albin har klarat det bra, fallera
Och det gör han alltjämt varje dag, fallera
Fast Betty honom hjälper
Att ingen tuva stjälper
Det lass som de bägge ha att dra, fallera.

Av det blir i blinken präktigt KÖK, fallera
Som HUSMOR sköter utan mycket stök, fallera
Och så garderober,
till alla våra ”rober”,
Med BE-TE man klar är för besök, fallera.

Och Bertil han har, även han, fallera
En myckenhet att sköta - men han kan, fallera
Båd´ räkna och rita,
och skriva och plita Han är just på rätt plats rätter man, fallera

Till sist vi nu ljudligt hurra får, fallera
För BE-TE och för flydda tretti år, fallera
För chefer och för manna´,
vi tömma vår kanna,
och önska, att det alltjämt framåt går, fallera.
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Denna jubileumsfest innebar också starten på en lång och uppskattad tradition i företagets historia. För första gången hedrades nämligen nu alla anställda som uppnått minst
tio års anställningstid med guldklocka. En tradition som sedan fortsatt till dags dato och
då vid premiären blev det totalt arton trotjänare som hedrades med guldklocka. I
sammanhanget kan nämnas att en av dessa, Sven Sjöström, några år senare, under
mitten av 60-talet, slutade för att starta en egen stoppmöbelindustri på orten. Svesimöbler, som företaget kallades kom sedan att under ett antal år producera i första
hand soffgrupper. I lokalerna finns numera ett industrihotell där faktiskt Ballingslöv
AB förlägger viss verksamhet.
När vi nu håller på att lämna 50-talet bestod organisationen av totalt cirka 48 anställda, vilket motsvarade mer än en fördubbling under den senaste sexårsperioden.
Omsättningen under året 1959 hade varit nästan 3,2 Mkr, att jämföra med 1949 års
nivå på ungefär 380 000 kr. Företaget uppvisade alltså nu en, i det närmaste, explosionsartad utveckling och omsättningsökningen på uppemot 3 Mkr under en tioårsperiod talade sitt tydliga språk.

Här ses de allra första klockjubilarerna församlade vid företagets 30-årsjubileum. Stående fr v: Hans
Hultner, Ingvar Nilsson, Birger Enberg, Ove Wetterström, Kurt Falck, Karl Håkansson, Helge Johnsson,
Sven Thuresson, Harald Rudolf och Hans Enberg.
Sittande fr v: Arvid Lindström, Thore Enberg, Henning Olsson, Axel Andersson, disponent Albin
Svensson, ingenjör Bertil Albinsson, Gustav Nordin, fabrikschef Erik Paulsson och kamrer David
Pettersson. (Sven Sjöström var, enligt uppgift, förhindrad att närvara vid fototillfället.)
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1960–
1969

Omfattande standardändringar
gjorde succé
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1960-talet satte färg på produkter
och kataloger
1960 kor
ade luc
Överfals

p
Ljusram
1962 - ellskåp
us
och kar

Ett revolutionärt decennium brukar man allmänt säga
om 60-talet. Så även på Ballingslöv, för nu formligen
exploderade produktutvecklingen. Det är faktiskt inte
mer än knappa tio år mellan 1960 års miljö där bland
andra verkmästaren Hans Hultner och gossen Bengt
Albinsson agerar, och 1968 då det moderna ekfanerade
köket med utanpåliggande luckor presenterades. Andra
nyheter var de fabriksmålade kulörerna citrongult, skygrått och poesiblått. Miljön från 1962, skapad av återförsäljaren Köksplaneringen i Varberg var mycket påkostad
med flera tidiga nyheter, bl a de så kallade karusellskåpen
och den lyxuösa ljusrampen i taket. Kvinnan heter Gun
Ragnarsson, gift med ägaren till Köksplaneringen.
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”Det är de små, små detaljerna som
gör det …” Så lyder refrängen i en
välkänd melodi och det ligger onekligen mycket fakta bakom orden.
Vårt motto: ”Bättre trivsel för hela
familjen” jämte husmödrarnas egna
önskemål har varit en ledstjärna för
våra tekniker att skapa en köksinredning, som motsvarar tidens krav.
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Utsikt från köksfönstret
I skuggan av bland annat Vietnamkriget präglades decenniet på många
sätt av ungdomsrevolt, politiska protester och sexuell frigörelse. Bob
Dylan, Beatles och Rollings Stones gjorde sina segertåg över världen och
Woodstock-festivalen 1969 med artister som Jimi Hendrix och Janis
Joplin blev en manifestation över hippiekulturen. Även det svenska
musiklivet frodades och artister på modet var Tages, Hep Stars, Anita
Lindblom, Anna-Lena Löfgren med flera.
– På biografen tittade vi på ”Änglar finns dom” med Jarl Kulle och
Christina Schollin, eller Vilgot Sjömans skandalomsusade ”Nyfiken
Gul” med bland andra Lena Nyman och Börje Ahlstedt.

60
– 1962 vann Sverige VM i ishockey i Colorado Springs, USA och
Lennart Hyland gjorde sitt klassiska referat; ”den glider … iin … iiii
….mååål”.
– Den 22 november 1963 föll skotten i Dallas som dödade USA:s president John F Kennedy. Han efterträddes av Lyndon B Johnson.

– 1963 beslöt Sveriges Riksdag om hela fyra veckors lagstadgad
semester.

– 1964 lanserades den fyrkantiga mjölkförpackningen i kartong av
Tetra Pak och den 18 juni året därpå öppnade IKEA varuhus i
Kungens Kurva i Stockholm. Snart upptog företaget 10 % av landets
möbelhandel.

– 1967 genomfördes omläggningen till högertrafik på de svenska
vägarna.

– 1968 mördades den amerikanske folkrättsaktivisten och pastorn
Martin Luther King. Mannen som berättade om sin dröm för en hel
värld.
– Samma år slog längdhopparen Bob Beamon världen med häpnad när
han vid tävlingar på hög höjd i Mexico City hoppade ofattbara 8,90.

– Efter 23 år som socialdemokratisk statsminister avgick Tage Erlander
1969 och efterträddes av Olof Palme.
– 1969 var också året då amerikanen Neil Armstrong som första människan satte foten på månens yta. Ett litet steg för en människa men
ett jättesprång för mänskligheten.
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te i stora världen präglades denna epok bland annat av stormakterna USA:s och
Sovjets kapplöpning ut i rymden. I vår egen värld här hemma slogs kökstillverkarna om att vara först med att ta de stora stegen i produktutvecklingen. Ballingslöv
låg som vanligt i täten och 60-talet präglades av både målmedveten utveckling av sortiment och material och vågade investeringar. Det så kallade ”Miljonprogrammet”
som regeringen startade 1965, med målsättningen att skapa en miljon nya bostäder
under den närmaste tioårsperioden, satte ordentlig fart på byggmarknaden. Ungefär
samtidigt påbörjades ett stort förbättringsprojekt* i Ballingslöv som i slutet av
decenniet skulle resultera i något av en revolution i kökssortimentet. Naturligtvis
pågick sedan gammalt en kontinuerlig produktutveckling och när vi skriver 1960
hade, som sagt, redan de platssparande jalusiskåpen med rullande lucka introducerats. Två år senare presenterades nyheter som hörnskåp med karusell i både bänkskåp
och överskåp och den sinnrika assistentlyften som till nästa år kompletterades med
motsvarande funktion för den praktiska brödsågen. Bland tillbehören fanns brödlådor av aluminium eller plast, besticklådor av plast och de praktiska utdragbara trådbackarna som främst användes i garderober. Grytskåpen kunde numera också utrustas med gallerhyllor.

*Se mer om projektet på sidan 80.

INVÄNDIG MÅLNING – EN UPPSKATTAD NYHET
Ett stort framsteg var det när man från och med 1964 målade alla invändiga ytor i skåpen inklusive hyllor med ljus plasthärdlack i en ny ridålackmaskin. Denna uppskattade
förbättring var Ballingslöv en av landets första tillverkare att lansera. Dessutom försågs
alla hyllframkanter med plastlist som monterades med hjälp av en not i ett spår. Nu var
hyllpapper och kantremsor ett minne blott och alla ytor blev lätta att torka av och hålla
rena. Ett hyllsystem för uppfästning i dörrarna från Helsingborgföretaget Dishman bjöd
också på en del praktiska lösningar som hjälpte till att hålla ordning i skåpen.

Visst var skillnaden stor. Fabriksmålning av alla invändiga ytor i skåpen gjorde hyllpapper och kantremsor till ett minne blott. En mycket uppskattad förbättring som
Ballingslöv 1964 var en av landets första kökstillverkare att lansera.
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De första barköken med frihängande överskåp i genomräckningsmodell blev populära och 1966 lanserades ekfaner på luckorna och plastbackarna i garderoberna. Normalkostnaden för ett kök vid den här tiden uppgavs vara cirka 2 100 kr. ”Men då får
man räkna med att det tillkommer målning, spis, kylskåp och andra detaljer som är
nödvändiga för ett modernt kök.”, tillades det.
Den expansiva bostadspolitiken i landet skapade ökad standard och större bostadsytor. Arbetsrum och hobbyrum hade tidigare varit en omöjlighet för de flesta och
Ballingslöv hakade naturligtvis snabbt på de nya behoven. Städskåpet hade länge presenterats som en speciell produkt lite utanför själva köksprogrammet men från och
med nu exponerades inredningarna i allt större utsträckning även som alternativ i
sovrum, vardagsrum, pojk- och flickrum, eller, som sagt, varför inte hobbyrummet?
Någon gång i början av 60-talet skrevs det också om den första köksmiljön som
fanns att beskåda i företagets lokaler. Denna byggdes upp där vi i dag har receptionen och redan vid den här tiden fanns regelbundna visningstider en måndagkväll
varje månad. Miljöerna skulle komma att bli ett embryo till en allt mer påkostad
köksutställning som några år senare flyttades upp på andra våningen där ett stort

Trivsamma vardagsrum, som det på bilden ovan och funktionella grovkök som på bilden t h var några
alternativa användningsområden för det flexibla BT-inredet som lanserades under 60-talet…
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… och av dagens jämställdhetsdebatt märktes ingenting. Sättet att skildra könsrollerna kan i dag kännas
en aning provokativt, men passerade då helt obemärkt.

antal miljöer än i dag byggs upp och förändras i takt med sortimentändringar. Den
välkända ”BT-nyckeln” registerades också år 1963 som ett patenterat varumärke.
Utformningen byggde på den gamla logotypen men utvecklades i form av en nyckel
med devisen ”BT-inredet – Er nyckel till drömköket”. På så sätt kunde man rensa
marknaden från liknande formuleringar och ytterligare stärka det egna varumärket.

TILLBYGGNADERNA AVLÖSTE VARANDRA
Vid den här tiden inleddes en intensiv period när det gäller tillbyggnader. I dagarna
mellan jul och nyår 1964-65 hade företaget tagit i bruk en tillbyggnad på 3 000 m2
och dessutom förnyat sin maskinpark för cirka 500 000 kr.
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På senare tid (1964) hade lokalerna byggts ut med totalt 4 500 m2 varav 1 500 m2
utgjordes av en ny lagerbyggnad, vilken bör ha varit i den norra delen av fabriken. I
princip alla uttransporter gick fortfarande via järnvägen där i genomsnitt cirka tio
vagnar varje dag skickades ut, förutom alla de styckegodssändningar av mindre enheter som gick samma väg. Fortfarande stod också de ursprungliga träbyggnaderna
med utbyggda vinklar kvar på det som numera var ”baksidan” av fabriken. På ovanvåningen i denna gamla del av byggnaden fanns utlastningen där man arbetade helt
manuellt. Några handtruckar användes inte utan man bredde helt enkelt ut masonite på golven som talkades ungefär som på forna tiders dansbanor. På så sätt minskades friktionen så att det relativt smidigt var möjligt att släpa skåpen för hand
längs golvet och vidare ut på de sluttande banorna, eller ”sliskarna” som de i folkmun kallades. Via dessa kunde skåpen glida ner på de väntande järnvägsvagnarna.
De stora högskåpen hanterades med så kallade säckkärror. Allan Nilsson som började på utlastningen 1965 berättar om ett tungt arbete. – Vi brukade räkna med att
det gick in cirka sjuttio skåp i en järnvägsvagn och jag minns att vi någon gång kom
upp i cirka 22 vagnar per dag, men då var förstås inte alla proppfulla, berättar han
och tillägger att det trots det hårda arbetet var en god stämning. – På lediga stunder
brukade vi roa oss med att spela fotboll eller framförallt landhockey på de talkade,
hala golven, skrattar han.

PLASTFABRIKEN
Även om Ballingslöv otvivelaktigt är en genuin träindustri så har faktiskt andra produktområde också provats. Någon gång under åren 1966–67 invigdes den så kallade
plastfabriken där man formsprutade plastbackar i en jättelik press med ett tryck av
800 ton och en kapacitet på cirka 70 lådor i timmen. Råmaterialet bestod av granulerad plastmassa som smältes ned innan själva pressmomentet. Förutom plastlådorna
tillverkades också handtag, kopplingsskruvar, lister med mera. Plasttillverkningen får
betecknas som en annorlunda och kanske till och med vågad satsning och möttes
inledningsvis också av en del problem. Bertil Albinsson berättade i en tidningsintervju
att det bland annat handlade om att minimera spänningarna i materialet genom att
rätt fördela plastmassan, dessutom var inte glidlisterna till belåtenhet varför dessa
efterhand byttes ut mot nylonlister.
– Vi visste inte mycket om plast, och det var kanske tur, annars hade vi nog inte vågat
oss på det, under den här perioden, konstaterade Albinsson. Men faktum är att produktionen ändå skulle komma att pågå under cirka tio års tid och tycks dessutom ha
resulterat i en hel del nytänkande. I slutet av 60-talet inlämnades nämligen flera
patentansökningar gällande olika detaljer i just plast och 1968 söktes till exempel
patent på en anordning för sammankoppling av sockelhörnen. Principen var en vinkelprofil i plast i vilken ändarna kunde träs i nittio graders vinkel. Ansökan avslogs
visserligen men en liknande metod kom efterhand att användas. Samma sak gällde
konstruktionen med dubbla facklister i ovankanten på bänkhurtsarna vilket gav
utrymme för utdragsskivor men som, om detta inte önskades, kunde förses med en
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Fabriken som den presenterades 1969. Byggnaden närmast i bild inrymde masonitelager och plastfabriken.
Längst t v syns tennisplanen där BT:s lilla tennisklubb huserade.

ventilerad täcklist i plast. Dessutom gjordes ett försök att lansera ett nytt beslag i
plast för sammanfogning av hurtsarna som dock aldrig kom till användning.
Verkmästare på denna speciella avdelningen var Egon Christensson som stannade till
1977 då verksamheten avslutades och plastdetaljerna istället började köpas in.
Redan i september 1967 påbörjades nästa stora tillbyggnad till en beräknad kostnad
av 1,5 Mkr. Bygget var cirka 110 meter långt och 20 meter brett i tre plan i direkt
anslutning till den befintliga måleriavdelningen vilket innebar en total ökning av
fabriksytan med 6 400 m2. I investeringssumman inräknades de nyligen färdigställda
projekten; en ny separat panncentral, lagerbyggnad samt plastfabriken. Lokaliseringen utmed järnvägen innebar, som vi tidigare nämnt, många fördelar men en nackdel var att man tvingades göra alla tillbyggnader i en riktning och att avstånden i produktionen ständigt ökade. Eftersom byggnaderna alltid varit i tre plan var dessutom
transporterna mellan våningarna ett ständigt problem och därför installerades nu två
hydrauliska hissar med en kapacitet på 4 ton vardera. I första hand uppgavs tillbyggnaden betyda att tillverkningen skulle kunna ske i ett led genom anläggningen och på
så sätt innebära stora besparingar när det gällde de interna transportkostnaderna.
Utlastningen skulle kunna ske snabbt och enkelt och den ökande exporten var tänkt
att distribueras i form av lösa delar packade i containers.
Nya projekt planerades ständigt och det senaste årets investeringar på totalt mellan
4–5 Mkr skulle bli ännu fler. Fabrikslokalernas längd hade nu vuxit till cirka 400
meter, kapaciteten låg på över 200 000 skåp per år och man förbrukade exempelvis
4 000 ton träfiberplatta (masonite), 50 000 liter färg och 70 000 kubikfot furuvirke.
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MÅLMEDVETET FÖRBÄTTRINGSPROJEKT PÅBÖRJADES
I december 1966 hade företaget cirka 140 anställda och det gångna årets omsättning
uppgick till cirka 14 Mkr. Företaget var mitt uppe i ett rationaliseringsprojekt som
omfattade 2 Mkr och beräknades vara slutfört i mitten av 1967. Allt för att göra
produkterna modernare, flexiblare och mer konkurrenskraftiga.
Bertil Albinsson konstaterade i en tidningsintervju att de företag som inte kunde göra
de stora satsningar som BT gjort skulle få svårt att hävda sig i framtiden. – Hela
industrin är nu föremål för en strukturrationalisering som syftar mot större fabriksenheter. Tillverkningen blir mer och mer inriktad på ett litet produktionsprogram
som fordrar dyrbara specialmaskiner. För att möta de ökade investeringskostnaderna
krävs i sin tur ökade produktionsvolymer men jag hyser inga tvivel om att volymökningarna skall kunna placeras, konstaterade han.
Faktum är att en nedgång i försäljningen trots allt uppstod vi den här tiden, vilket
ledde till att företaget under en period införde förkortad arbetstid i produktionen och
till och med aviserade friställningar. Situationen var tämligen ovanlig och många
anställda har vittnat om den oro som nu av förklarliga skäl, uppstod. En bidragande
orsak kan naturligtvis också ha varit de stora rationaliseringar som skedde. I vilket
fall som helst fortsatte de målmedvetna satsningarna medan säljkonsulenterna satsade extra genom att åka ut till konsumenter för att på plats rita kök, vilket var ett
annorlunda grepp för företaget som annars uteslutande arbetade via återförsäljare.
Disponent Svensson lär i sammanhanget ha uppmanat säljkonsulenterna att ”köra en
annons till i tidningen Norra Skåne”. På något sätt påminner situationen om de envisa satsningar som gjordes under de kärva inledande epokerna i företagets historia.
Åter igen handlade det om att våga för att vinna och visst väntade en vändning runt
hörnet även denna gång, men som vanligt krävdes mycket hårt arbete…

Här ses ett s k försätt, dvs framstycke till högskåpen. Ännu kvarstod många manuella arbetsmetoder, men
med nya maskiner ökade automatiseringen och hyvelbänkarna försvann i snabb takt.
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MASSOR AV NY TEKNIK
Den största nyheten dittills var den helautomatiska målningsmaskinen med slip,
dammsugare, färgridå och torkugnar där man skulle måla luckor, dörrar och lådframsidor. Den hade köpts in för en kostnad av 300 000 kr. Andra viktiga maskiner
vid den här tiden var en borrmaskin för borrning av hyllbärarhålen. Redan då kom
tekniken med borrlådor som till skillnad mot dagens konstruktion med direktdrivning, drevs med hjälp av kedjor vilket medförde en betydligt sämre driftsäkerhet än
vad som är fallet idag.
Sammansättningen av stommarna skedde med hjälp av borr och plugg vilket också
krävde nya maskiner. Efterhand kom de första kantlistningsmaskinerna som limmade
på listen men resultatet blev inte helt lyckat. Det berättas om ett tillfälle när man öppnade en järnvägsvagn lastad med skåp och upptäckte att alla lister hade lossnat och
låg lösa på golvet. Tills produktionstekniska problem hade lösts återgick man därför
inledningsvis till en listtyp med not som trycktes i ett spår på hyllans framkant. Nu
var det inte bara i Ballingslöv som den nya tekniken orsakade problem utan detta var
något som gällde allmänt i träindustrin och olika system provades. Bland annat
användes en maskin som arbetade med uppvärmda stålband som tryckte på listen
men snart kom den nuvarande tekniken, med smältlim som värms och fördelas på
arbetsstycket med hjälp av en roterande vals, att bli allenarådande.
Ett annat exempel på ny teknik var en så kallad vinkeltappmaskin som bestod av två
dubbeltappar för kantbearbetning. Efter den första maskinen samlades materialet i
ett magasin varifrån materialet matades vidare till nästa maskin som stod i 90 graders vinkel gentemot den första. På så sätt kunde materialet bearbetas på alla fyra
sidorna i en genommatning.
Det talades också om att de sista hyvelbänkarna var på väg ut vilket tydligt syns i
en maskininventering från mitten av decenniet. Under en tvåårsperiod minskade
antalet hyvelbänkar på monteringen från drygt 40, vilket innebar en bänk per
man, till cirka 10 stycken. Fortfarande hade sammansättarna en omfattande personlig verktygsutrustning bestående av: stämjärn, putshyvel, simshyvel, spikhammare, penhammare, hovtång, ryggsåg, fogsvans, gradhyvel, dornar, handskruvmejsel, drillmejsel och bryne. Det rent hantverksmässiga arbetet avtog dock
i takt med att produktionslinjer för bänk- vägg- och högskåp, med en längd på ett
fyrtiotal meter, samt nya pressar växte fram. Löpande bandprincipen blev nu i allt
högre grad verklighet.
Leverantör av en stor del av maskinerna vid den här tiden var Sigfrid Stenbergs i
Nässjö, en firma som faktiskt levererade den första maskinen redan i början av 30-talet.
Under årens lopp har de, bland annat, levererat märken som Bielech Dübelfix, Cefla
ytbehandlingsanläggning, Morbidelli borr och plugg, Giben och ett stort antal
Altendorf justersågar.
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FRUKTERNA AV STORSATSNINGEN KUNDE SKÖRDAS
Att företaget låg väl framme vad gäller produktutveckling visade en undersökning
som tidningen Allt i Hemmet hade gjort redan i oktober 1966. I en jämförelse av
köksinredningsprodukter från ett trettiotal tillverkare fick BT-inredet flest ”plus”
med ett flertal finesser som inga konkurrenter kunde erbjuda. Nu slog man sig inte
till ro med detta utan i stället var det dags att visa upp resultatet av de senaste årens
målmedvetna satsningar på rationell produktion och de riktigt stora produktförändringarna. Samtidigt som den jättelika tillbyggnaden pågick 1967 genomfördes en
pressvisning då det nya ”Drömköket” som tillverkades i rationella linjer enligt
löpande band-principen presenterades. I tidningarna gjordes en jämförelse med en
skämtsam skröna från livsmedelsindustrin i Chicago där det påstods att man kunde
leda in kon eller grisen i ena ändan av en maskin och sedan ta emot dem i den andra
änden i form av korv, sylta och så vidare. Som dragplåster vid pressvisningen medverkade välkände TV-profilen Lasse Holmquist som med sina rötter i Göingebygden
hade en naturlig koppling till produkterna från Ballingslöv.

Rationaliseringar och produktnyheter väckte stor uppmärksamhet år 1967. På bilden ses fr v försäljningschef Åke Nilsson, VD Albin Svensson och Lennart Olandersson.
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Förnicklat pinngångjärn.

Flyttbara hyllor i alla skåp, undantaget hörnskåp.
Utanpåliggande, ofalsade luckor och
lådfronter.
Parluckor öppnas oberoende av
varandra.

Beslag för sammankoppling.

Ja, produktomläggningen 1967 innebar många nyheter.
I sammanhanget kan också nämnas att av de tre förekommande kategorierna av luckor; fanerade, målade
och laminatutförande utgjorde de fanerade ungefär
hälften av produktionen.

Magnetlås.

Samtliga nyheter i sortimentet presenterades på bred front i 1968 års katalog.
Förändringarna var på många sätt genomgripande och hade förberetts noga med de
många investeringar som vi tidigare berättat om. Inte minst när det patenterad skarvsystemet som hängt med sedan 40-talet ersattes med förborrade hål och kopplingsskruv i plast. Ja, listan på förändring blev lång. Bänkskåpshöjden ökades från 850 till
900 mm, en standard som gäller än i dag. Alla skåp färdigmålades sedan tidigare
såväl in- som utvändigt och försågs nu också med ryggar som standard. Luckorna
blev utanpåliggande, ofalsade och upphängda med förnicklade pinngångjärn. Som
stängningsbeslag användes de smidiga magnetlåsen. Luckor och lådor, som tidigare
levererats trävita, ridålackerades nu med en plasthärdlack i tre arkitektvalda kulörer;
citrongul, poesiblå och skygrå. De fanerade luckorna blev snabbt en säljsuccé inte minst
beroende på att man nu förutom teak och sapelimahogny också presenterade de
populära träslagen ek och rödbok. Samtliga hyllor blev flyttbara i förborrade hål med
50 mm mellanrum. I hålen monterades en ståltrådslist som de spårförsedda hyllorna
kunde glida på.
Andra nyheter när det gäller tillbehör var ”Kökspärlan” – en belysningsramp med
inbyggd radio och jordat eluttag, utvändiga dekorhyllor på skåpsidorna – att användas exempelvis vid bardisken, knoppar i glas och keramik och givetvis handtag i
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plast. Köksfläkten kombinerad med kryddhyllan var också populär. En synnerligen
praktisk lösning var den infällbara strykbrädan. Sammanfattningsvis kan man alltså
konstatera att förändringarna var mycket genomgripande och berörde såväl konstruktion och design som tillbehör. Samtidigt förändrades också företagets logotyp
som nu byggde på stiliserade hurtsar med texten BT-inredet Ballingslöv.

EFTERFRÅGAN SLOG ALLA REKORD
Drömköket blev följdriktigt en verklig succé och efter den tidigare nämnda svackan
som uppstod under förberedelserna inför den omfattande förnyelsen slog nu efterfrågan på produkterna alla rekord. De tillverkade volymerna 1968 uppgick till cirka
300 000 inredningsenheter vilket var på bristningsgränsen och i fabriken tvingades
personalen stundtals arbeta i tvåskift. I dagspressen beskrevs företaget som en
”fabriks-stad där ordersedlarna körs med sparkcykel i 400-meterslopp efter produktionslinjerna”. Det talades till och med om hur man under en kort period tvingades
kvotera leveranserna. Det gick till så att de allra minsta återförsäljarna gavs leveranstider på uppemot fem månader, vilket i praktiken var ett fint sätt att uttrycka att
man inte hade tid med dessa. Övriga fick en begränsad leveransmängd per vecka, allt
för att så många som möjligt skulle kunna klara sina åtagande. Försäljningschefen,
Åke Nilsson kunde i dagspressen berätta att företagets cirka 150 återförsäljare i södra
och mellersta Sverige hade ökat försäljningsvolymerna med 40 %. En siffra som han
menade skulle kunnat vara ännu större med högre produktionskapacitet.

SÄLJORGANISATIONEN VÄXTE FRAM
Från början skötte Albin och efterhand också sonen Bertil all korrespondens själva
men redan i slutet av förra decenniet hade, som vi tidigare berättat, den förste säljaren anställts; Bengt Andréason som nu bosatte sig i Ballingslöv. Organisationen växte
snabbt och under 60-talet tillträdde i rask takt namn som Åke Nilsson, Lennart
Persson, Hans Axelsson, Rune Andersson, KG Jonsson m fl. Rörligheten bland de
första säljkonsulenterna var relativt stor men ett flertal har också under många år fått
framträdande roller. Hans Axelsson skulle till exempel ända fram till 1998 verka som
bland annat reklam- och produktchef och på många sätt utveckla företagets katalogmaterial. Rune Andersson blev efterhand och ända fram på 80-talet driftig försäljningschef och KG Jonsson är fortfarande verksam, numera som chef för objektförsäljningen. Men för att återgå till historia och året 1967, så arbetade då fem säljkonsulenter i Ballingslöv med att bearbeta marknaden via telefon och brev. Några
resande försäljare hade i princip aldrig funnits utan all försäljning skedde via återförsäljare som rekryterades bland byggvaruhandlarna runt om i landet. Eftersom dessa
ofta också lagerförde produkterna skapades en hög effektivitet i distributionen. Vid
den här tiden hade ännu inte organisationen hunnit bli rikstäckande och 1969 var
Norrland fortfarande en vit fläck på marknaden som bara nåddes av annonsering i
dagspress och tidsskrifter och utskick med kupongsvar. Många av dåtidens säljare
som kunnat följa hela utvecklingen kan berätta om en vardag som handlade om
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mycket praktiskt räknearbete. Någon datorhjälp fanns inte att tillgå och all prissättning skedde genom att, för hand, räkna på kvantitet och styckpris. Men tiderna
skulle förändras snabbt …
Återförsäljarkåren har naturligtvis spelat en viktig roll i företagets utveckling och en
lång rad företag, såsom Bygginrede i Uppsala, Runestens i Nässjö, Fässberg i Mölndal
med flera, har under många år varit Ballingslövmärket trogna. De flesta var verksamma inom byggmaterialhandeln men vissa företag, som till exempel Köksplaneringen i Varberg har faktiskt varit helt specialiserade på köksinredningar. De började
sälja BT-produkter redan från starten 1960 och vid premiären den 5 december fanns
till och med ett utställningskök från BT-inredet att beskåda. Grundaren Ragnar
Bengtsson hade varit i Amerika där han bland annat sett den här typen av renodlade
butiker och när han kom hem lämnade han sitt delägarskap i en snickerifirma för att
starta eget. Det speciella med verksamheten var de tidigt ambitiösa satsningarna på
just utställningar men också det faktum att man hade, och än i dag har, en liten snickeriverkstad som möjliggör egna speciallösningar och utformning av detaljer. Familjeföretaget har under sonen Jackie Ragnarssons ledning hela tiden varit i familjens ägo
och numera har nästa generation i form av Mikael Ragnarsson tagit över rodret.

Köksplaneringen i Varberg är ett exempel på återförsäljare som tidigt satsade på utställningsmiljöer. Den
glasögonprydde mannen i mitten är grundaren Ragnar Bengtsson och till höger om honom ses Hans
Axelsson. De flankeras av syskonen Barbro och Jackie t v samt Kurt.
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Omsättningsutveckling, som redovisas nedan, pekar också på dels den svacka som
kom 1966 och som sedan följdes av en formlig explosion i försäljningsstatistiken
efter sortimentskiftet 1967. På bara ett år steg omsättningen med hela 7 Mkr. Även
antalet anställda visar samma dramatiska förändring. 1960 hade företaget i medeltal
57 anställda och 1969 var antalet uppe i hela 201 st.
1960 : 3 830 849 kr
1964 : 10 171 858 kr
1966 : 13 924 000 kr
1967 : 13 356 356 kr
1968 : 20 286 611 kr
1969 : 26 595 962 kr

FUTURISTISKT KÖK PÅ MÄSSA
Den 12-24 november 1968 deltog Träförädlingen i den internationella köksfackmässan Idé-kök i Stockholm där kökstillverkare från stora delar av Europa, bland
annat Norge, Danmark, Tyskland och Italien fanns representerade. Mässan som
genomfördes i Marmorhallarna vid Stureplan inriktades helt på kök och var en i det
närmaste unik företeelse som än i dag kan sägas sakna motstycke. I en 60 m2 stor
monter presenterade Ballingslöv bland annat den nya produkten ”Lamino” som
under en period ingick i Ballingslövs sortiment. Stilen var mycket futuristisk och all
tillverkning skedde i Jugoslavien. Luckor, fronter med mera var utförda i ”laminerad

Det jugoslaviska Laminoköket var ett udda, futuristiskt inslag i Ballingslövs sortiment som inte blev särskilt långlivat. Däremot återfanns vissa lösningar efterhand i det egentillverkade sortimentet.
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japansk ek”. Luckorna var heltäckande, och istället för traditionella handtag, försedda med grepplist i underkanten. Höjden på inredningarna var efter kontinentalt
manér lägre än den svenska standarden. Ja, sortimentet var på många sätt före sin tid
men bland annat måttsättningarna, som framför allt när det gällde djup inte överensstämde med svensk standard, gjorde att produkterna efter några år försvann. En del
av lösningarna skulle emellertid senare dyka upp i det egna sortimentet.
Mässan genomfördes för andra och sista gången 1970 då den dåvarande kronprinsen
Carl Gustaf fanns på plats. Med stort intresse studerade han Ballingslövs monter där
VD Bertil Albinsson och försäljningskonsulenten Kim Pettersson bland annat förevisade strykbrädan som på ett sinnrikt sätt ”trollades” fram ur inredningen.

Simsalabim… och här har vi strykbrädan. Kronprinsen syntes närmast förstummad av den sinnrika infällningen som demonstrerades av försäljningskonsulent Kim Pettersson t h och Bertil Albinsson som nu hade
tagit över VD-posten.

EXPORTMARKNADEN VÄXER
EEC – Europeiska ekonomiska gemenskapen bildades 1957 och var föregångare till
dagens EU som bland annat arbetade för frihandelsavtal. En livlig debatt om medlemskap fördes under flera år men 1971 valde Sveriges socialdemokratiska regering
att stå utanför, egentligen mest beroende på neutralitetsaspekter. Detta visste man
naturligtvis inte i förväg och många företag med exportambitioner hade i slutet av
60-talet beredskap för ett eventuellt svenskt medlemskap.
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Redan i slutet av 50-talet började, som berättades i förra kapitlet, de första exportäventyren för Ballingslövs del och 1961 fick man ordentligt fotfäste i Danmark där
man inledningsvis arbetade med en generalagent. Omkring 1966 sade man upp
denna och delade istället upp landet i tio distrikt med en ansvarig byggmaterialhandlare i varje. Samtidigt inregistrerades varumärket ABT Drømmekøkkenet.
Även den tyska marknaden hade, som vi nämnt tidigare, börjat bearbetas. Bertil
Albinsson berättade dock i tidningarna om vissa problem beroende på att inredningarna där betraktades som lösa möbler och följde med vid flyttningar och ägarbyte i
fastigheter. Detta var en funktion som de svenska produkterna inte passade för men
han noterade samtidigt ett gryende intresse för den svenska standarden.
Vid samma tid uttalade Albin Svensson tankar på att inom den närmaste tiden öppna
filialfabriker i EEC-länderna. Det var då i första hand en sammansättningsfabrik
som, med hänsyn till företagets ökade export och de höga tullarna, avsågs att byggas
i något land inom den gemensamma marknaden. Dessa planer förverkligades dock
inte. Exportvolymerna uppskattades 1968 till cirka 15 % och i en sammanfattning
av utländska marknader året därpå talades det om redan etablerad försäljning i framför allt Danmark men också i Tyskland som tog emot en hel del leveranser – mot tullavgifter på 18 % – konstaterade man lite syrligt. En stadig kund som var aktuell
under flera år var Horst H Reinhold i Hamburg. Även i Schweiz byggdes en mindre,
men ändock kontinuerlig, marknad upp. Andra mindre och kanske lite kuriösa
marknader det talades om var Kanarieöarna och Färöarna. På denna danska ögrupp
i Atlanten fanns en hemmafru som lär ha hetat Rut Olsen. Hon etablerade en försäljning av BT:s produkter hemma i sitt garage och var mycket energisk under en period
i slutet av 60-talet och även in på nästa decennium.

INTE BARA FABRIKSFASTIGHETER
I mitten av decenniet köptes en fastighet på Solhällsgatan in. Den renoverades och
byggdes om för att från och med 1966 bli pensionat Solhäll som inrymde personalmatsal och plats för representation. En nyhet som snabbt blev flitigt använd och för den
som är nyfiken finns en del redovisning sparad. Som kuriosa kan nämnas att det bland
representationen från det första året finns poster som; Hästveda Hushållsskola med 18
elever och lärare som njöt av kaffe med tårta, bröd och läsk, LB-hus i Bromölla med
middag för 17 gäster, Träbolaget i Malmö med två representanter på middag, 40 medlemmar från Rotary – Inner Wheel med middag och sju personer från Elota A/S,
Danmark. Måndagen den 31 oktober kl 20:30 serverades det 11 st kaffe samt tre smörgåsar per man till dem som då genomförde en lagerinventering.
De första föreståndarna var Ellen Håkansson och Gertie Thorstensson och under
årens lopp har också bland andra Torborg ”Bobban” Svensson och Greta Andersson
arbetat vid grytorna och kantinerna. Idag är, som alla anställda säkert vet, Majken
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En tidig bild av Albin Svenssons villa som byggdes runt 1954. Den gamla privatfastigheten inrymmer idag
kontors- och utställningslokaler. Den vita fastigheten i bakgrunden, Solhäll lär vara byggd under åren
1914–15 och beboddes en period av företagets kamrer Olof Nilsson. Idag fungerar fastigheten som personalmatsal.

Dahl uppskattad husmor. Solhäll, i dåvarande tappning, stod sig fram till 1980 då
nästa stora ombyggnad skedde och i princip all inredning revs ut för att ge plats åt
ett modernt luftigt storkök och större gemensam matsal. Vid den här tiden utnyttjades inrättningen av ett hundratal matgäster.
Solhäll är bara en av flera närliggande byggnader som är en del av företagets
historia. I dag talar vi till exempel om ”Albins hus” där IT-avdelningen, SweNova
och numera även avdelningen för marknadskommunikation huserar. Villan byggdes
ursprungligen som disponentbostad av Albin Svensson själv omkring år 1954. En
intressant tanke är att en stor server i IT-rummet, som idag är lite av ett nav i kommunikationsflödet, benämns just ”Albin”. På sätt och vis kan man säga att disponent
Svenssons ande fortfarande har en central plats i organisationen … Det som idag kallas för Knuts hus och används som allaktivitetshus är en äldre fastighet som en gång
i tiden köptes in av Träförädlingen. Huset har under årens lopp bebotts av profiler i
företaget som Erik Paulsson, Kurt Falck och inte minst Knut Svensson som under
många år fungerade som vaktmästare och allt i allo och som dessutom kom att ge
namn åt huset. Villan mittemot Solhäll byggdes 1968 av sonen Bruno Albinsson och
uppe på backen ligger två villor på varsin sida av vägen. Närmast fabriken bodde
inledningsvis fabrikschefen Erik Paulsson och på andra sidan vägen bodde den andre
sonen och VD:n Bertil Albinsson.
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EN NY GENERATION AV TROTJÄNARE
Under år 1964 när verksamheten varit i gång i 35 år översteg omsättningen för första gången 10 Mkr och vid den årliga personalfesten som hölls på restaurang
Borgen i Osby delades det ut tio guldklockor bland numera totalt cirka 130 anställda. Årets jubilarer med tio års anställningstid var: Åke Wetterström, Claes
Christensson, Karl Svensson, Yngve Johannesson, Thore Ekberg, Per-Olof
Olofsson, Kurt Håkansson, Thure Andersson, Bengt-Åke Nilsson och Karl-Gustav
Jönsson.

*Se bild på den
första dubbeltappen sidan 58.

Fem år senare, närmare bestämt onsdagen den 14 maj 1969, firades 40-årsjubiléet
på Kurhotellet i Tyringe. Samtidigt tillträdde Bertil Albinsson som VD efter fadern
Albin Svensson som dock kvarstod som styrelseordförande. Till försäljningsdisponent utsågs förre försäljningschefen Åke Nilsson medan säljaren Rune Andersson
blev försäljningschef. De tre trotjänarna Axel Andersson, Henning Olsson och
Thore Enberg hyllades med varsin oljemålning. Motivet var fruktstilleben skapade
av – disponenten själv. Albin Svensson var under många år hobbymålare, något som
även vid tidigare tillfällen uppmärksammats. Redan på 40-talet färdigställde han ett
porträtt på den då nyligen avlidne trotjänaren och styrelseledamoten Olof Nilsson.
Årets klockjubilarer var Ture Nilsson, Östen Ingemansson, Bror Sjögren, Jan Klang,
Ingvar J Nilsson, Enar Svensson, Bertil Svensson, Ingvar Mårtensson, Ingemar
Nilsson, Sture Nilsson och Bertil Nilsson. Med dessa elva hade så totalt 46 klockor
delats ut sedan traditionens början 1959. Många har sedan blivit företaget trogna i
många år, i flera fall ända fram till pensioneringen. Av 60-talets klockjubilarer är
idag Per-Olof Olofsson*, anställd 1955, forfarande verksam och uppnår alltså inom
kort 50 anställningsår. Bland nuvarande medarbetare följs han idag närmast av
Christer Månsson, Sune Blom och Lars-Erik Olofsson som anställdes 1960 respektive 1961.
Den historiskt sett låga personalomsättningen kan säkert bland annat förklaras
med att företaget etablerades på en så pass liten ort där flertalet anställda också var
bosatta. I många familjer kom ofta flera, eller rent utav alla, medlemmar att arbeta på Träförädlingen. Som exempel kan nämnas syskonen Enberg och familjen
Olandersson av vilka Thore Enberg var med redan vid starten, dottern Mona och
svärsonen Lennart Olandersson som efter många år i företaget numera är pensionerade och barnbarnen Roger och Jerker som idag finns kvar i företaget. Likaså
har mångårige verkmästaren Arne Martinsson som anställdes 1960, men också han
numera pensionär, haft hela familjen representerad i företaget. Nämnas kan också
bröderna Arne och Anders Persson som har flera släktingar representerade i den
första styrelsen. Nämndeman Olof Nilsson var farmors far, Axel Persson var farfars far och Edvin Persson var brödernas farfar. Ja, detta är bara några exempel av
många som åskådliggör den stora kontinuitet och samhörighet som finns i personalstyrkan. En kontinuitet som gör att epoken känns som lite av en brytpunkt i
företagets historia då den första stora generationsväxlingen påbörjades.
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År 1969 kunde Albin Svensson, tillsammans med sönerna, visa upp ett välmående företag. Med ålderns rätt
valde han nu att lämna över rodret till sonen Bertil men satt ännu några år kvar som styrelseordförande.

BALLINGSLÖVSANDAN
Albin Svensson uttalade sig ända sedan starten med jämna mellanrum om vikten av
en god utveckling för Ballingslöv. Han såg en naturlig koppling mellan en expansiv
ort och företaget som i symbios kunde ge varandra fördelar som att till exempel
skapa ett intresse för människor att vilja bosätta sig på orten. På 50-talet hade han
en vision om att få till stånd byggandet av hyreshus på orten. En dröm som efter, förmodligen många påtryckningar i kommunen, förverkligades under sista hälften av
60-talet, då cirka 60 lägenheter färdigställdes. Vid ungefär samma tid invigdes dessutom nya postlokaler där Postsparbanken uppgavs vara flitigt använd. Vid den här
tiden var faktiskt bara drygt hälften av de anställda bosatta i Stoby kommun men
många passade på att flytta till orten. En bidragande orsak till detta var att det nu
utverkades en rad avtal om tomtköp för anställda där företaget stod för kostnaden i
form av lån som sedan avskrevs under ett visst antal år. Förutsättningen var naturligtvis att anställningen fortsatte, vilket var ett bra sätt att skapa attraktiva arbetstillfällen och även kontinuitet och stabilitet i personalkåren. Trots den hårda rationaliseringen som accelererade och skapade ett kravfyllt arbetsklimat och mer monotona
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arbetsuppgifter så kan det konstateras att personalomsättningen alltid varit relativt
låg. Vid en sammanräkning av 1966 års personal som uppgick till ungefär 120 stycken kan vi konstatera att över 70 personer arbetade fram till pensionen och i vissa fall
också fortfarande arbetar kvar. Denna goda kontinuitet kan säkert tänkas vittna om
den så kallade ”Ballingslövsandan” som många talat om, inte bara som en klyscha
utan faktiskt som en realitet. I många familjer där mannen arbetade på
Träförädlingen kunde dessutom ofta hemmafrun jobba extra med enkla sysslor som
förpackning av monteringsdetaljer i plastpåsar eller textning av adresslappar. Ja, på
många sätt ger förhållandena med det stora företaget på den lilla orten en känsla av
någon slags bruksmentalitet. ”Ballingslövsandan” tycks ha präglats av gemensamhetskänsla och ansvarstagande men också en bitvis rå men hjärtlig jargong, och kanske är det som någon uttryckte det; ”Det skulle kunna skrivas en hel bok bara om
gamla historier och människor, det svåra är att sortera sanningar från anekdoter.”
Bland dem som arbetade på Albin Svenssons tid tycks meningen i de flesta fall vara att
ledningen var; krävande – javisst – men också rättvis och ”hederlig”. Albin betonade
ofta vikten av gemenskap och samhörighet och det berättas att han vid personalfesterna gärna inledde sitt tal på samma sätt; ”Jag har gjort lite på en lapp”, varvid
han konstaterade att BT-familjen har blivit stor; ”men jag är inte skuld till alla”.

”ASSAR MED LIMBYXAN”
Den personliga identiteten var och är fortfarande en viktig del i en gemenskap men
frågan är om uppfinningsrikedomen är lika stor idag. Det har till exempel berättats
om två medarbetare som båda hette Assar vilket naturligtvis föranledde behov av att
särskilja dessa. Namnet ”Bjärnums-Assar” kom helt enkelt till efter bostadsorten
men eftersom han under en följd av år monterade kryddhyllor kom han efterhand att
kallas för ”Kryddhylle-Assar”. Hans namne var bosatt i Hästveda och limmade lister
på bänkskivorna. Limöverskottet som han med en invand rörelse skrapade av samlade sig efterhand på ena byxbenets övre baksida. Resultatet blev en utbredd förstyvnad och impregnering av byxan varvid han snabbt fick det målande epitetet ”Assar
med limbyxan”. Snickaren Axel Andersson, presenterad på annan plats, hade under
en tid en lärling som han tagit under sina vingars beskydd och i rang och värdighet
naturligtvis höll sig bakom Axel. Följaktligen benämndes lärlingen för ”Bakaxel”.
Varje dag gick Albin också en runda i fabriken och kunde engagera sig i även de små
detaljerna. Ordning hade hög prioritet och det berättas hur han vid ett tillfälle upptäckte en hörna med oreda varvid han med adress till en anställd konstaterade; ”här
får vi städa” och gick vidare. En stund senare kom verkstadschefen som på frågan
om varför den tilltalade personen satt på trappan helt overksam, fick svaret: ”Jo, se
direktören sa att vi skulle städa här, men han kommer ju aldrig”. En annan episod
det talas om utspelade sig vid stämpelklockan där en anställd befann sig i en väntande position några minuter innan klockan slog 16.00. När direktör Svensson passerade förklarade mannen sig med att han blev klar lite tidigare varvid Albin konstaterade; ”det var väl bra, då är det ju bara att stämpla ut och gå hem.” Rätt skall vara
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Ingvar Nilsson, även kallad ”Skafferi-Ingvar” eller ”Ingvar på brandstationen”, Frank Sigurdsson och
Ingemar ”Inge” Nilsson lade in en snus innan det var dags att hugga i på högskåpsmonteringen.

rätt och då fanns det ingen anledning att stå och belasta lönekontot, resonerade
Albin. Nu kan säkert sanningshalten i en del av dessa specifika historier ibland diskuteras men som det brukar heta; ingen rök utan eld och berättelserna tycks ändå
spegla något av en grundinställning och kultur som innebar att bry sig i såväl stort som
i smått. Något som Albin under fyrtio års tid arbetat in i företaget och som sonen
Bertil, när han sedan övertog VD-posten, kunde fortsätta.
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Ballingslövs brottarklubb bildades
redan 1945. På bilden till höger
utför hemmabrottaren Börje
Hansson ett stiligt omvänt livtag.
På tidningsklippet från 1973
ser vi Sven Nilsson, meriterad
brottare och Ballingslövanställd
tillsammans med en av ortens
äldre profiler, Julius Ekberg.

INREDNINGAR OCH NACKSVING
En verksamhet som också på många sätt är intimt förknippad med orten och
Träförädlingen är naturligtvis brottningen. Ballingslövs Brottarklubb bildades redan
1945 och började särskilt under 60-talet att skörda meriter på elitnivå både inom och
utom landet. Klubben skulle sedan under drygt två decennier tillhöra de yppersta
klubbarna i landet och många framgångsrika brottare och eldsjälar i klubben har
under årens lopp funnits i Träförädlingens personalia.

*Kopplingen mellan
kök och brottning
fick under många år
gensvar över hela
landet. Läs mer på
sidan 129.

ballingslöv 1960–1969

Under personalfesten 1964 hedrades, inte obekante brottaren, Kjell Bladh med en
porslinsbjörn, representerande smidighet och styrka. På så sätt ville företaget hylla
sin medarbetare som nyligen blev nordisk juniormästare i bantamvikt. Andra exempel på personer i sammanhanget som varit verksamma inom både kökstillverkning
och brottning är Bertil Svensson, Karl ”Korter” Jönsson, Ingvar Nilsson, Per-Ove
Jönsson med flera. De som kanske i allra högsta grad förknippas med kombinationen kök och brottning måste trots allt vara familjen Nilsson; Sven, Lisbeth och
sönerna Peter och Patrik. Samtliga arbetar sedan många år i företaget och har varit
starkt engagerade i klubben. Pappa Sven blev redan 1963 svensk juniormästare i grekisk-romersk stil och brottades sedan under många år på elitnivå och sönerna blev
också de välmeriterade under sina respektive karriärer.*
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Electrolux-eran inleddes och
sortimentet blev allt bredare
95

ballingslöv 1970–1979

Mörka och mustiga färger
Om förra decenniet revolutionerade konstruktionerna så innebar 70-talet en explosionsartad utveckling av lucksortimentet. Tidigt lanserades till exempel
Allmogeluckan med ramkonstruktion och 1978 kom Cupol. Båda blev riktiga storsäljare och levde kvar under många år. (se föregående sida) Sedan fick vi förstås alla
dessa kulörer. Betser och täckfärger blev verkliga utropstecken och färgstarka accenter var mycket populärt. Vitvaror gjorde också alltmer sällan skäl för namnet.
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I ett halvt århundrade har vi tillverkat kök i
Ballingslöv. 50 år i branschen – det ger erfarenhet
och kunnande. Och ändå har vi bara börjat …
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Utsikt från köksfönstret
70-talet blev ett motsägelsefullt decennium med såväl glitter och glamour som politisk medvetenhet. Konsumenter i utsvängda jeans debatterade miljöfrågor, kostfiber blev ett begrepp och vi började baka bröd
med kli och kross. Det svenska musiklivet delades upp i två ”huvudfåror” varav bland annat ABBA efter schlagersegern i Brighton 1974
kom att leda den ena ”kommersiella” grenen. Som motpol växte proggrörelsen och punken fram med grupper som Nationalteatern, Hoola
Bandoola Band och Ebba Grön i täten.

70
– Bilen, kylskåpet och tv:n hade nu på allvar blivit var mans egendom.
I idrottens värld skämde både Ingemar Stenmark och Björn Borg
bort sina landsmän med oräkneliga segrar i skidbackar och på tenniscourten.

– 1972 invigdes Ölandsbron, Europas längsta bro på 6070 m.

– 1973 fylldes massmedia av att Sveriges kung Gustav VI Adolf låg för
döden samtidigt som ett stort gisslandrama med Jan Olsson och
Clark Olofsson som huvudpersoner pågick i ett bankvalv på
Norrmalmstorg i Stockholm. Kort därefter tillträdde vår nuvarande
kung Carl XVI Gustav.
– Samma år förfasade vi oss över Watergateskandalen i USA och oljekrisen med efterföljande bensinransonering.
– 1974 blev svenska män och kvinnor myndiga vid 18 års ålder och
Volvo presenterade sin 240-serie som skulle komma att produceras
under nästan 20 års tid.

– 1976 föll den socialdemokratiska regeringen och centerledaren
Torbjörn Fälldin blev statsminister.
– Samma år innebar en verklig höjdpunkt för alla rojalister då kung
Carl XVI Gustav gifte sig med Silvia Sommerlath inför 500 miljoner
tv-tittare över hela världen.

– 1977 fick vi fem veckors lagstadgad semester.

– 1979 fick kärnkraftsopinionen vind i seglen när det amerikanska
kärnkraftverket Three Mile Island i Harrisburg läckte ut radioaktivt
vatten.
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iljonprogrammet som påbörjades redan 1965 nådde sin kulmen runt 1970. I
rask takt skapades nya bostadsområde bestående av rymliga lägenheter med
moderna kök och stora badrum i bilfria områden anpassade för barn. Även småhusområden växte fram i storstädernas förorter och faktum är att en tredjedel av de
bostäder som byggdes var villor, rad- eller kedjehus. Suget på byggmarknaden var
mycket stort och inom industrin talades det om hantverket som nu nästan helt slogs
ut av serieproduktionen. Spånskivan, kan sägas, gjorde de sista gamla snickarna till
maskinskötare och överallt talades det om rationaliseringar.

Direktör Bertil Albinsson t v och Sven Lindquist demonstrerade den effektiva högskåpsmonteringen. Året var 1971 och den senaste tiden hade man investerat över 6 Mkr i nya
maskiner.

Ja, bland annat så här beskrev massmedia förutsättningarna för den svenska byggoch träindustrin och situationen kändes i mångt och mycket igen på Ballingslöv. När
vi skriver 1971 hade omsättningen stigit till cirka 30 Mkr. Antalet anställda hade passerat tvåhundra och bestod av 175 fabriksarbetare och 34 tjänstemän, totalt 209 st
och fortsatte stadigt att öka. De senaste åren hade man investerat över 6 Mkr i nya
maskiner och för tillfället pågick ett investeringsprojekt med en beräknad kostnad på
2,5 Mkr för att bland annat ge ytterligare fabriksyta samt en helt ny lastkaj under tak
mot järnvägen.
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I anslutning till kajen byggdes en hiss från sammansättningsavdelningen med ett, för
sin tid, sinnrikt transportsystem. Med hjälp av rullbanor hela vägen, även i hissen,
och vidare ut på så kallade växelflak, som också de var rullförsedda, transporterades
skåpen på ett smidigt sätt hela vägen ut på järnvägsvagnarna. Ett par år tidigare hade
lastkajen på motstående sida färdigställts. Ambitionerna var bland annat att kunna
vidareutveckla den växande exportmarknaden med leveranser i containers.

*Terminalbygget förverkligades 1974.
Se sidan 105.

VD Bertil Albinsson konstaterade i en tidningsintervju att man efter alla investeringar nu hade en tillverkningskapacitet som låg avsevärt högre än den rådande omsättningsnivån. – Men så långt fram som vi i dag kan se kommer vi inte att drabbas av
någon avmattning, utan tvärtom, förklarade han och aviserade samtidigt planer på
att utöka fabrikstomten för att så småningom kunna anlägga en terminal.*
Vid decenniets början hade transporterna via järnvägen börjat få konkurrens av biltransporter. En rad linjer lades ner och när en landsomfattande strejk lamslog all tågtrafik tvingades Ballingslöv, i likhet med många andra företag, snabbt hitta andra lösningar. Åtgärderna innebar en vändpunkt då företaget konstaterade att det nya transportsättet bland annat medförde mindre andel transportskador och dessutom hade
den fördelen att leveranserna i större utsträckning kunde ske från dörr till dörr. Bara
ett par år in på decenniet levererades ungefär hälften av produktionen med lastbil och
i valet mellan att skaffa egna fordon eller att anlita transportföretag blev det den sistnämnda lösningen som anammades.

UPPBLÅSBAR LOKAL SKAPADE UTRYMME
Precis i slutet av förra decenniet, närmare bestämt i mars 1969 hade man, efter flera
års intensivt byggande och fortfarande ökande platsbehov, hittat en ny och annorlunda lösning. Ett 22 x 40 meter stort uppblåsbart plasttält monterades då vid fabrikens

En vy över fabriken hämtad från 1972 års katalog visar bland annat det jättelika uppblåsbara lagertältet.
På taket syns tornen till den nya målningsanläggningen ”Hackemacken” och längs järnvägen väntar vagnarna på att lastas från de så kallade ”sliskarna” som kan anas längs huskroppen vid järnvägsvagnarna
längst bort i bild. En distributionsform som snart var till ända.
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Denna bild från samma period kan vara svår att identifiera för den oinvigde. Platsen är där den nuvarande
ytbehandlingsavdelningen är belägen mellan faneret (som då var masonitelager) och maskinverkstaden. De
båda byggnaderna byggdes snart ihop och skapade den så kallade vinkeln. Observera att i princip alla
bilarna står parkerade med nosen mot väggen. Det sägs att det var enligt önskemål från disponent Svensson
som hade observerat svarta sotfläckar efter avgasrör riktade mot väggen. Ett onödigt förfulande av fasaden som var mycket lättåtgärdat genom att helt enkelt parkera på ”rätt håll”. Ett exempel på Albins känsla för ordning och reda i både stort och smått.

Jämför bild på
fabriksbyggnaden på
sidan 79.

södra gavel. Den stora plastballongen hölls upp enbart med hjälp av stora fläktar som
skapade ett övertryck i lokalen medan porten, för att upprätthålla detta övertryck,
försågs med en ridå i form av ett varmluftsaggregat. Luftdraget var naturligtvis kraftigt och det brukar skämtsamt berättas hur de vanligt förekommande kepsarna ofta
lyfte från hjässorna när personalen passerade. Konstruktionen gav en mycket god
bärkraft och orkade till exempel bära de 1,5 ton tunga lysrörsarmaturerna som monterades i taket. ”Ballonghallen” levererades av Herman Gotthard AB i Malmö och
användes enbart som lagerlokal av wellpapp och annat emballagematerial. Trots den
kraftiga konstruktionen ändades tältets historia under nyårsnatten 1974–75 då en
kraftig storm tog med sig hela tältduken ut över järnvägsspåret. Ett vådligt intermezzo där lyckligtvis inga andra skador uppstod.

SPÅNSKIVAN MEDFÖRDE STORA INVESTERINGAR
Spånskivan som det talades om överallt i byggbranschen introducerade Ballingslöv i
1972 års katalog. Alla stomdetaljer förutom sidorna till garderoberna tillverkades nu
i ”högklassig, yttät spånplatta”. En förändring som förenklade tillverkningen avsevärt och innebar att de arbetsmoment som var förknippade med dufaylite-konstruktionerna, bland annat varmpressning, masonitehantering och lamellsågning minskade
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drastiskt. Å andra sidan medförde förändringarna en rad stora investeringar i nya
maskiner. Spånplattan hade en ”rå” yta som krävde ytbehandling och för att klara av
bearbetningen av de stora materialvolymerna installerades 1971 den stora målningsanläggningen av märket Hackemack. Investeringskostnaden på 1,2 Mkr, den största
i företagets historia dittills, ger en bild av vilken satsning som nu gjordes. Den enorma maskinen var utrustad med ridåmålning och torkugnar i ett enda långt flöde som
alla stomdetaljer passerade igenom. Omloppstiden var med dagens mått relativt lång
och för att få plats med genommatningen av detaljerna byggdes två torn som gick
genom två plan ända upp på taket. Det ena tornet finns faktiskt kvar idag och
inrymmer ett av lunchrummen på sammansättningsavdelningen. Allt som skulle
målas spacklades dessutom och därför hade man året innan installerat en stor spacklingsanläggning för en kostnad av 400 000 kr. Spånskivan skapade även större krav
på rationell sågning och den första stora formatsågen med inmatare som var av märket Schwabedissen installerades 1970 och fick snabbt en hög beläggning. Sammanfogningen av stomdetaljerna skedde sedan tidigare med hjälp av centrumtappar och
1973 inköptes en helautomatisk ”centrumtappmaskin” av märket Morbidelli där
bottnarna till skåpen borrades och försågs med pluggar i en genommatning. Redan
året därpå installerades de allra första kantbearbetningsmaskinerna av det tyska märket Homag, ett märke som är aktuellt även i dagens maskinpark. Någon gång under
den här perioden byggdes också ”Masonitelagret”, nuvarande faneravdelningen,
samman med de övriga lokalerna.
Arbetet med att utveckla den ständigt ökande produktionen hade länge, och med stor
framgång drivits av, kanske i första hand, Bertil Albinsson och fabrikschefen Erik
Paulsson som under årens lopp fått allt fler arbetsuppgifter. I slutet av 60-talet
anställdes den förste ”renodlade” produktionschefen; Jack Gräns som var verksam
till 1972 då han efterträddes av Joachim Demmer som under många år framöver
skulle fortsätta att driva utvecklingen av produktionen. Ja, produktionsvolymerna
som blev allt större medförde i sin tur även att personalstyrkan snabbt nådde rekordnivåer med över 200 anställda. Under förra decenniet hade det första steget tagits
mot den nu växande arbetsledarrollen då Hans Hultner blev företagets förste arbetsledare som underställdes fabrikschefen Erik Paulsson. Kort därefter gjorde det
ökande antalet målade produkter att Alrik Karlsson anställde som arbetsledare för
ytbehandlingen; ”målarbasen” som det i folkmun kallades. Under 70-talet utökades
sedan organisationen med många folkkära och driftiga arbetsledare på avdelningarna
runt om i fabriken. En fabrik som 1978 till exempel beräknades förbruka cirka
770 000 m2 spånskivor, så nog fanns det arbete.

”SLIPRUMMET” UTVECKLADES TILL EN MEKANISK VERKSTAD
Verktygsslipning var en funktion som under förra decenniet blev en egen arbetsuppgift
och Arne Martinsson som anställdes 1960 erbjöds från början denna syssla. Verktygshanteringen ökade naturligtvis i takt med produktionen, men efterhand som maskinparken utvecklades krävdes också större insatser vad det gällde maskinunderhåll och
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Sliprummet utvecklades till en allt mer komplett mekanisk verkstad. Fr v ses Uno Nilsson, huvudskyddsombud, Sven Nilsson, mekaniker och verkmästare Arne Martinsson.

reparationer vilket gjorde att en specialavdelning med Arne som verkmästare växte
fram. Med maskiner som metallsvarv och fräs utvecklades goda möjligheter till egna
lösningar på problem vid allehanda reparationer och underhållsarbete, men även helt
egna mindre maskinkonstruktioner. Den expanderande produktionen gjorde också att
skyddsverksamheten satte fart och de första huvudskyddsombuden, Uno Nilsson och
även Arne Persson satte nu dessa frågor i fokus. Resultatet blev inte så sällan att sliprummet fick skapa olika tekniska lösningar för att öka säkerheten.

FAMILJEFÖRETAGET SÅLDES TILL ELECTROLUX
Årskiftet 1973–74 innebar en omtumlande upplevelse för de cirka 240 anställda. Efter
många års stabil utveckling och expansion, inte minst under den senaste tiden, meddelades
det att det framgångsrika familjeföretaget som nu omsatte 44 Mkr såldes till den internationella storkoncernen Electrolux. Nyheten var naturligtvis mycket omvälvande och skapade många frågetecken. Även om många var kritiska till den, som många menade, sena
informationen om vad som var på gång så sågs Electrolux, trots allt som en stabil och seriös ägare som ingav förtroende. Nyheten blev relativt stort uppslagen i massmedia och
Bertil Albinsson, som även efter köpet kvarstod som företagets VD, menade bland annat
att familjeföretag av det här slaget inte skulle klara ett generationsskifte. Det mest angelägna var nu att trygga den fortsatta utvecklingen i företaget, konstaterade han.
För Electrolux del uppgavs det att målsättningen med förvärvet var att bredda sortimentet på möbelområdet och storkoncernens dåvarande VD Hans Werthén konstaterade i tidningarna att man nu ville sälja kompletta kök på kontinenten. Electrolux
ägde redan en köksfabrik i danska Nyköping Falster, kallad Atlas, men Werthén
ansåg att Ballingslövs sortiment, med stor andel fanerade kök, var mer i ”tysk och
fransk smak” och väl passade in i denna strategi.
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När det anrika familjeföretaget 1974 såldes till Electrolux innebar det på många sätt en omvälvande upplevelse för de anställda. Det skulle visa sig att det nya ägarskapet blev mycket stabilt och kom att vara hela
tjugofyra år.

ALLT MER LÅNGVÄGA LEVERANSER
Exportambitionerna stärktes också i samband med Electrolux ägarskap även om
Ballingslöv även tidigare hade gjort många framsteg på egen hand. Redan 1971
talade Albinsson om en konjunktursvacka i landet som gjorde att man i än högre
grad satsade på export. Samtidigt förhandlade den socialdemokratiska regeringen om
samarbetsavtal med EEC, föregångaren till dagens EU. Albinsson menade att om
dessa gick i stöpet så skulle det inte bli lätt att konkurrera med de fabrikanter som
låg innanför tullmurarna medan en bra uppgörelse, å andra sidan, skulle kunna
öppna oanade framtidsutsikter. Nu backade som bekant regeringen och något avtal
kom inte till stånd men företagets exportsatsningar fortsatte oförtrutet. En kraftig
försäljningsökning uppstod i Norge dit exporten hade startat genom ett samarbete
med företaget A/S Jøtul redan 1969. Exporten utgjorde 1972 totalt 33 % av företagets produktion varav 8 Mkr gick till Danmark, där man befarade att marknaden, på
grund av ökade tullavgifter, skulle stagnera. Därför var den positiva utvecklingen i
Norge mycket välkommen. Norrmännen hade dittills handlat för 3,5 Mkr, nästkommande år var budgeten hela 6 Mkr och framöver beräknade man att kunna sälja
för 12 Mkr per år. Övriga marknader som det talades om i början av decenniet var
Holland, Belgien, Israel och Schweiz.
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I tidningsklipp från tiden när Electrolux blev ägare sägs exporten ha uppgått till dryga
40 % av den totala produktionen men trots målsättningen att satsa vidare på utländska marknader så hade faktiskt siffran, år 1978, sjunkit till cirka 30 %. De riktigt
beständiga marknaderna fanns i Danmark och Norge som i slutet av decenniet utgjorde drygt 80 % av exportmarknaden, men samtidigt pågick hela tiden en rad olika
projekt. Positionen i en internationell koncern skapade naturligtvis goda förutsättningar och 1979 fanns marknader i Jordanien, Schweiz, Frankrike, Tyskland, Island,
Färöarna, Finland och de mest långväga leveranserna gick till Hong Kong, Singapore
och Japan. Just i Japan talades det om en marknad som skulle kunna ta emot 100 kök
i månaden.

TILLBYGGNAD SOM GICK ÖVER VÄGEN
Totalt räknade man med att sysselsättningen i Ballingslöv skulle fortsätta att utvecklas
positivt i Electrolux - familjen och det fanns bland annat planer på att leverera detaljer
till koncernbolaget Facits tillverkning av kontorsmöbler i Åtvidaberg. – Ballingslöv är
en typisk storseriefabrik som ligger väl till för kompletteringar till detta sortiment,
menade Hans Werthén, men projektet tycks aldrig ha blivit realiserat.

Försäljningschef Rune Andersson och produktionschef Joachim Demmer förevisade de nya lokalerna i terminalen som stod färdig 1974.
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Terminalbygget närmast i bild innebar en ökning av fabriksytorna med cirka 7 200m2 och 1978 färdigställdes tunneln som här kan ses mellan de båda huskropparna. Bilden kan dateras till cirka 1979–80.

Expansionen fortsatte dock oförtrutet trots att bostadsbyggandet i landet sakta men
säkert började ebba ut. Redan under det första året efter ägarskiftet, närmare bestämt
hösten 1974, stod terminalen i den södra delen av fabriksområdet klar. Det senaste
projektet innebar en utökning av fabriksytorna med 7 200 m2 och skulle komma att
bli den, fram till i dag, sista riktigt stora tillbyggnaden. Huvuddelen av lokalerna
användes redan från början som utlastningslokal och för tillverkning av bänkskivor.
En nackdel var att terminalen skiljdes från den övriga fabriken av en allmän väg och
transporterna skedde med hjälp av bil och rullförsedda växelflak från huvudbyggnaden, över vägen, till den likaså rullförsedda lastbryggan i Terminalen. De kraftigt utökade ytorna innebar naturligtvis ett stort lyft, men kom i ännu högre grad till sin rätt
när transportunneln från huvudbyggnaden andra sidan vägen, 1978, fyra år senare var
färdig. Förändringen innebar att monteringslinjerna kunde vändas och flödet i de
numera 600 meter långa produktionslokalerna kunde löpa i en riktning.
Tunneln innebar ökad effektivitet men skapade också, eftersom den blev lite av en
pulsåder i produktionsflödet, en viss sårbarhet. Någon gång under den första tiden
berättas det att transportbandet som löpte i tunneln gick av vilket innebar att hela
produktionen snabbt stoppades upp. Reparationspersonal fick arbeta en hel natt för
att produktionen skulle kunna återupptas dagen därpå och därefter har driftssäkerheten naturligtvis förbättrats. Med de senaste byggnationerna uppgick nu fabriksytan till totalt cirka 40 000 m2 och i snitt levererades ungefär 2 500 kolli om dagen.
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PERSONALREKRYTERING
När Electrolux stod som nya ägare medförde det många förändringar, inte minst för
den kamerala verksamheten. Nu föll det sig så att David Pettersson som, ända sedan
40-talet varit familjeföretagets kamrer, nu gick i pension varvid Stig Carlsson trädde in
i egenskap av ny ekonomichef. Positionen som dotterbolag i den internationella koncernen skapade nya krav på bland annat budgetarbete och ekonomisk redovisning
och Stig var på många sätt den som byggde upp dessa nya arbetsmetoder från grunden. Han kom sedan att på ett mycket förtjänstfullt sätt följa i princip hela den kommande epoken i Electroluxfamiljen. I samband med ägarskiftet talades det också om
behovet av nyanställningar och att locka till sig lämplig arbetskraft. Även om företaget på många sätt alltid betraktats som en attraktiv arbetsplats konstaterade man, som
så många gånger tidigare, att ett problem var bristen på tomter till bostäder. Många
uppgav sig vara intresserade av att flytta till Ballingslöv om det bara funnits möjligheter att bygga och genom bland annat massmedia försökte man skapa en opinion för att
påverka de kommunala instanserna. Några större framgångar blev det nu inte men
arbetsmarknaden bearbetades trots allt ambitiöst. Genom arbetsförmedlingen skick-

1978 års klockjubilarer: Bakre raden fr v Ingvar Pettersson, Ingvar Olsson, Udde Andersson, Inge Nilsson,
Rolf Nordqvist, Sven Kroon och Göran Nilsson.
Främre raden fr v: Göran Persson, Bertil Holmer, Östen Krantz, Rune Johansson, Erik Nilsson, Tage
Lood, Runo Olsson och Lars Persson.
Sittande fr v: Birgitta Nordqvist, Bertil Pettersson, Gösta Herbst, VD Bertil Albinsson och Margit Hultner.
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ades prospekt ut över i stort sett hela landet och tillsammans med annonsering var förhoppningarna att hitta ett tillräckligt stort antal intresserade. Så här beskrevs företaget och orten i prospektet som togs fram tillsammans med Electrolux och som 1974
distribuerades över hela landet.
”Litet villasamhälle med cirka femhundra invånare. Ortens idrottsförening som har
egen idrottsplats driver bl a fotboll, gymnastik, bordtennis m m och inte minst brottning (bästa klubb i SM 1974). Närhet till ett bredare utbud i Hässleholm med
ca 16 000 invånare finns. På orten finns grundskola upp t o m 6:e klass. Skolskjuts
in till högstadie-, gymnasie- och yrkesskolorna i Hässleholm. Det finns två affärer i
själva Ballingslöv och i närbelägna Stoby ligger ett av Skånes största privatägda varuhus. (Besto – reds anm.). I samhället finns också ett större hyreshus med ett sextiotal
lägenheter. Företaget hjälper anställda med anskaffning av bostad.”
Visst fortsatte organisationen att växa och 1978 räknades företaget, med cirka 300
anställda, till en av kommunens största arbetsgivare. Men utvecklingen kom också att
bli sådan att huvuddelen av de anställda inte längre bodde på orten. Samma år
räknade man med att störst andel av de anställda, närmare bestämt 28 % var bosatta
i Hässleholm medan endast 26 % bodde i Ballingslöv. Därefter följde 18 % i Bjärnum,
13 % i Hästveda, 4 % i Tyringe medan resten var utspridda på andra orter.

FÖRÄNDRAD STRUKTUR PÅ MARKNADEN
Säljorganisationen började som vi tidigare berättat utvecklas redan i slutet av 50-talet
men kanske framförallt under nästa decennium och framåt. I en presentation av företagets försäljningsavdelning från 1977 framgår det att styrkan då uppgick till fjorton
stycken med Rune Andersson som försäljningschef. Av dessa är faktiskt, idag 27 år
senare, hela sju personer fortfarande verksamma. Mångårige säljaren Lennart
Johansson berättar hur han 1970 satt på anställningsintervju hos dåvarande försäljningsdisponenten Åke Nilsson. Lennart var dagen till ära iklädd moderiktig dubbelknäppt kavaj och tillhörande polo. Allt gick bra men när Lennart var på väg ut, tilllade Nilsson att det ”vore bra om han ville ha en mer anständig klädsel i fortsättningen”. Jo, jo det var skjorta och slips som gällde för dåtidens försäljningskonsulenter.
Nu började också en omfattande strukturförändring i återförsäljarkåren i och med
att de första byggkedjorna bildades. Ett tidigt exempel var den tidigare nämnda återförsäljaren Fässbergs i Mölndal som gick upp i Beijer Byggmaterial. Efterhand växte
flera olika kedjor, bland annat Byggma och Interpares med uppemot 30–40 medlemsföretag, fram inom vilka man alltså kunde sluta gemensamma avtal. Ett helt nytt
grepp i form av en säljtävling bland återförsäljarna introducerades 1977–78. Kulmen
blev en konferensresa till Rhodos och responsen för denna aktivitet var mycket god,
så god att säljtävlingar i olika skepnader, sedan dess blivit ett stående inslag i företagets kundvård. För Ballingslöv har alltid totalkvalitet varit en självklarhet och förutom en bra produkt lyfts gärna även de ”mjuka värdena” fram.
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Säljorganisationen 1977–78 bestod av totalt 14 personer varav faktiskt hälften än i dag är verksamma i
företaget. Stående fr v ses: Lennart Johansson, Christer Olausson, Ove Jönsson, Kjell-Erik Nilsson, Göran
Ahlström, Jan-Olof Hammargren, Rune Andersson, Bengt Albinsson, Jan Segerham, KG Jonsson och
Anders Jönsson. Sittande fr v ses: Jan-Olof Olsson, Lars Nordh och Göran Rejdvik.

I katalogerna exponerades gärna de fina utställningslokalerna där de båda säljarna Lennart Månsson (stående) och Roger Larsson tillsammans med kontoristen Gertrud Torstensson här ses diskutera en köksritning.
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STARKA KULÖRER OCH MÖRKBETSAT BLEV MODE
Tidens inredningstrend gick i övervägande dova färger. Medaljongtapeter och färger
som grönt, brunt och orange var populärt. De så kallade vitvarorna som inte längre
gjorde skäl för namnet levererades i allt större utsträckning i färger som avocadogrönt, vallmorött eller copperline. Antalet utförande på köksinredningarna vad det
gäller kulörer och material ökade mycket kraftigt och de ursprungliga grundkulörerna skygrå, poesiblå och citrongul kompletterades snabbt med en lång rad allt mer
färgstarka alternativ. De fanerade produkterna utökades och utvecklades och snart
fanns inte mindre än nio olika utförande. Förutom ek, rödbok, teak och sapelimahogny, som vi känner igen sedan tidigare, tillkom tre varianter av ask; naturell, grönbetsad och blåbetsad och dessutom valnöt och jakaranda. När det gällde denna typ av
produkter fanns det inte heller många företag som erbjöd den kvalitet som det särskilda knivskurna faneret innebar. Denna typ av faner som bevarar trädets naturliga
ådring räknas som det förnämsta inom möbeltillverkning. Dessutom stämplades alla
fanerade luckor som kom ur samma stock och hölls på så sätt samman i varje enskild
inredning. Allt för att skapa en naturlig enhet i det levande trämaterialet. Det enklare
pyramidfaneret är billigare att producera men mister trädets unika kärnteckning. En stor
nyhet, som lanserades 1970, var också införandet av BT-Kontinental; en skåpserie
som främst skiljde sig från traditionell svensk standard genom att överskåp och högskåp inte nådde ända upp till tak.
– 1974 lanserades allmogeluckan, en ramkonstruktion i massivträ och den enklare
dekormodellen med en pålimmad list i spegelform. Ett nytt luckutförande var glasluckan med ram i massiv ask eller teak. Ramarna levererades oglasade för att ge
kunden obegränsade valmöjligheter. För första gången sedan 30-talets ursprungliga tillverkning återkom nu också en helt massiv trälucka med mönsterskyddad
design som kallades Rustik. Den kunde fås i naturell, gammalbrun- eller antikbetsad ek.
– 1975 fanns det möjlighet att även få fanerade stomframkanter och frisidor som skapade ett enhetligt intryck utan de vita ytorna runt luckorna (bild 1). Betsning blev
allt mer populärt och Ballingslöv erbjöd elva olika utförande såsom olivgrön, brun,
antik, gammalbrun och även röd som blev mycket uppskattade. Valmöjligheterna
ökade alltså ständigt och samma år delades sortimentet upp i sex huvudgrupper
efter olika luckutförande. Dessa var Allmoge, som vi nämnt tidigare, Faner med de
traditionella släta luckorna i knivskuren faner, Dekor med pålimmad dekorationslist, Pyramid med enklare fanertyp, Jalusi-linjen och till sist Colour med hela det
målade sortimentet.
– 1979 var året när de invändiga gångjärnen (bild 4) möjliggjorde så kallade heltäckande luckor och en period framöver erbjöds alltså tre frontutförande; traditionella pinngångjärn med antingen vita eller fanerade stomframkanter och de nya gångjärnen med heltäckande luckor som efterhand helt tog över.
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Under denna period skapades också ett antal grundmodeller för kökslösningar.
Köksplanering började bli ett allt större begrepp och 1973 bildades Konsumentverket
som bland annat bedrev studier av köket som arbetsplats i samma anda som
Hemmets Forskningsinstitut tidigare gjort. Bland annat använde man sig av fullskalemodeller av kök där modern teknik som TV-kameror registrerade hur de olika arbetsmomenten fungerade i de olika kökslösningarna. Som vanligt gick Ballingslöv i
bräschen för denna typ av utveckling och med hjälp av, bland annat, resultat från
dessa studier presenterade Ballingslöv de så kallade U-, L-, parallell- och, de tidigare
lanserade, barköken.
Exempel på andra nyheter var;
– Ett gryende säkerhetstänkande gjorde att egna patentsökta låsanordningar för
lådhurtsar och diskbänkskåp lanserades (bild 3).
– Cupolserien med välvd massiv ram både upp- och nertill och fanerad spegel blev
en verklig storsäljare från 1978. Ytterligare exempel på exklusiva luckor var
Rustik, Royal och Odal.
– Glasluckan försågs med spröjs.
– Den invändig kryddhyllan lanserades (bild 2).
– Serveringsvagn och stol (bild 5), försedda med hjul och passande i bänskåpsinredningen.
– Utdragbar grytskåpsinsats var mycket praktiskt.
– Knopp- och handtagsmodellerna erbjöd nu cirka 40 olika alternativ och bänkskivor fanns i mellan 15 och 20 varianter.
1.

2.

3.

5.

4.
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KREATIVITETEN FLÖDADE
En styrka i marknadsföringen som kan sägas ha löpt som en röd tråd under alla år
har varit det breda sortimentet. Målsättningen har varit att alltid kunna erbjuda lite
fler lösningar än konkurrenterna och sedan början av decenniet hade produktutvecklingen formligen exploderat. Snart fanns så många som ett 80-tal olika lucksorter i
31 varierande utförande, och hela 250 olika skåptyper. – Multiplicera dessa siffror
så når man faktiskt den svindlande summan av cirka 60 000 olika variationsmöjligheter, berättades det.
Produktpresentationer i attraktiva, säljande miljöer hade sedan länge också varit ett
signum för verksamheten, både ute hos återförsäljarna men också hemma i
Ballingslöv. Redan 1960, och troligen ännu tidigare, hade den första utställningsmiljön monterats på företaget och utställningen växte sedan sakta men säkert. I slutet
av 70-talet färdigställdes de cirka 400 m2 stora utställningsytorna som än i dag är i
bruk. Här fanns ett trettiotal miljöer att beskåda och i anslutning till utställningen
hade dessutom en konferenssal med plats för cirka fyrtio personer byggts upp.

Precis i början av 70-talet, när TV-profilen Lasse Holmqvist med rötter i Göingeskogarna valde ett
Ballingslöv-kök, blev han också något av galjonsfigur i marknadsföringen. På den svartvita bilden ses
Lasse tillsammans med företagets ”resemontör” Åke Wetterström som installerade köket och på färgbilden på nästa sida ses det färdiga resultatet. Blålaserad ask var högsta mode.
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Parallellt med denna utveckling av utställningsmiljöer skapades allt mer kreativa former för de årliga produktkatalogerna som också växte kraftigt i omfång. På knappt
tio år ökades till exempel sidantalet från trettio till sjuttiofem. En av förgrundsgestalterna i detta arbete var reklam- och produktchefen Hans Axelsson som redan under
60-talet började bygga vidare på det, för sin tid ambitiösa katalogkonceptet*. Ett
roligt och även resurssparande grepp har varit att låta anställda på olika sätt figurera i katalogmaterialet. Dessutom utnyttjades ofta nyuppsatta, autentiska konsumentkök i katalogerna och 1970 kunde man till exempel presentera TV-profilen Lasse
Holmqvists nya BT-kök i trendriktigt blålaserad ask. Ett annat katalogexempel från
1972 visade Sven Tumbas kök i plastlackerad jakaranda hemma i villan i Näsbyholm
utanför Stockholm*. Samtidigt växte en liten stab av montörer fram som arbetade
med främst denna typ av utställnings- och fotomiljöer. En av pionjärerna i denna
grupp var Åke Wetterström tillsammans med Sture Nilsson som efterhand fick sällskap av bland andra Lennart Olandersson, Ingemar Nilsson, Christer Månsson och
Erling Andersson. Med företagets ökade exportsatsningar följde också ett behov av
köksmontering utomlands och under 70-talet hade företagsmontörerna dessutom
mer eller mindre regelbundna uppdrag i stora delar av Europa och mer därtill.

*Se produktpresentationerna
på sidan 96.

ULRIKA – ETT SORTIMENT ANPASSAT FÖR BAD
Som vi tidigare berättat presenterades inredningarna inte bara i köksmiljöer och
tidigt fanns även exempel på inredningar placerade i bad. Men så, år 1977, lanserades
det riktigt renodlade badsortimentet kallat Ulrika. Här erbjöds skåp med mindre djup
och vars mått anpassades efter olika fabrikat av tvättställ. Lucktyperna var av jalusimodell i naturell eller brunbetsad ask samt vitlackerade. Satsningen blev lyckad och
målsättningen som innebar att respektive återförsäljare skulle sälja badsortimentet
för 10 % av sin omsättning infriades snabbt. Den totala badförsäljningen uppgick
1979 till cirka 9 Mkr jämfört med en totalomsättning på cirka 103 Mkr och samti-
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Som modell för den första Ulrika-katalogen stod Jessica Bengtsson, vars far Bengt Bengtsson och bror
Mikael Kernehed är välkända medarbetare i företaget. Produktnamnet lär vara hämtat från den legendariska simhopperskan Ulrika Knape som hade stora framgångar vid den här tiden.

digt skapades dessutom, efter påtryckningar från den norske generalagenten, ett nytt
badsortiment avsett endast för den norska marknaden. Sortimentet kallades för
Belinda och byggde på samma stomutförande som Ulrika men fick egna utförande
av laminerade luckor i palisander, mahogny och en beige nyans.

BEKRÄFTELSE PÅ KVALITET
Utvecklingen av sortimentet både vad det gäller luckor och detaljarbete
gjorde att inredningarna fick en allt starkare möbelkaraktär. En fjäder i hatten var det naturligtvis därför när företaget 1978, som
första kökstillverkare i landet, fick ”Möbelfakta” på produkterna. Som grund för detta epitet låg en opartisk granskning
gjord av Möbelinstitutet vars resultat nu gjorde att, som det
uttrycktes i katalogmaterialet; ”det vi tidigare sagt i våra reklamtexter nu ograverat kan användas som ren konsumentupplysning”.
Möbelinstitutet som bildades 1967 gjorde omfattande tester av produkterna i fråga
om brukbarhet, hållbarhet och välgjordhet. Ballingslövs inredningar fick i stort sett
genomgående högsta betyg och på några punkter det näst högsta. Denna milstolpe i
utvecklingen känns lite som en pendang till det arbete som lades ner i samarbete med
Hemmets Forskningsinstitut under 40- och 50-talen och visar den starka position
Ballingslövs produkter alltid haft på marknaden.
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1989

Varaktiga generationsskiften
och nya inredningstrender
115

ballingslöv 1980–1989

”VI GJORDE VÄL DET VI TYCKTE VI VAR TVUNGNA ATT GÖRA…”
– Bertil Albinsson och Erik Paulsson minns de spännande åren
Vi gör här ett litet hopp till nutid och en intervju gjord år 2004. När vår historieskrivning går in på 1980-talet skulle snart dessa båda gentlemän lämna över till nya
krafter. Bertil Albinsson, son till företagets grundare, sedermera VD har idag hunnit
bli 83 år och Erik Paulsson 87 år, men båda minns med glädje tiden på ”Träförädlingen”. Som bekant började Erik redan 1931 med att bära spån och även Bertil fick
tidigt hjälpa till i familjerörelsen. Pojkarna växte till sig, blev efterhand svågrar när
Bertil gifte sig med Greta och Erik med hennes syster Karin och kom att, under
många år, spela en stor roll i företagets utveckling. En utveckling som varit kantad
av många mer eller mindre vågade satsningar, eller?

”

– Jo, det kan nog stämma men det är väl så att vi, helt enkelt, gjorde det vi tyckte
att vi var tvungna att göra, menar Bertil som bland annat kan avslöja att Svensk
Standard, på sin tid, stämde företaget för att ha plagierat modulsystemen utan tillstånd. – Men vi fick ändå rätt till slut när det konstaterades att vi faktiskt var först
ute med denna nyhet. Nu var det trots allt med viss oro som vi började produktionen. Vi fick prova oss fram efterhand och glädjande nog ökade efterfrågan snabbt,
konstaterar han.
Ja, minnena flödar när de båda veteranerna samtalar. Namn på duktiga medarbetare
dyker med jämna mellanrum upp, ingen nämnd ingen glömd, och de berättar hur
företaget snabbt växte.
– Kommer du till exempel ihåg när vi reste till Hamburg för att köpa in den första
dubbeltappmaskinen. Det var något alldeles enastående när vi började jobba med
den. Vilken fantastisk effektivitet, berättar Erik med ett skratt medan Bertil snabbt
kommer in på starten av plastfabriken på 60-talet.
– Det var egentligen en väldigt vågad satsning. Bara verktygen kostade fyra miljoner
kronor och vi kunde egentligen ingenting om denna typ av produktion. Men vi hade
förstås god hjälp av, bland andra, konsulten Curt Christophersson från verktygsmetropolen Tyringe. Faktum är att Perstorp AB, som hade en ledande position inom detta
produktområde, till och med började frukta konkurrens. – Men vi lugnade dem och
meddelade att vi bara tänkte producera för eget behov, tillägger Bertil.
Allting har dock en ände och ett visst vemod skymtar i Bertils blick när försäljningen till Electrolux 1974 kommer på tal. Men han konstaterar samtidigt att det till slut
blev oundvikligt eftersom bland annat rådande skatteregler i stort sett omöjliggjorde ett generationsskifte. Att just Electrolux blev ett alternativ berodde på ett tips
Bertil fick via en jurist på banken, varför han snabbt tog kontakt med den mytomspunne ”vitvaruchefen” Hans Werthén, som visade sig vara intresserad.
– Jag kommer så väl ihåg när vi åkte ut till flygplatsen i Kristianstad för att hämta
Werthén den dagen vi skulle skriva papperna. Egentligen tänkte jag bara stanna i
organisationen ett par år, förklarar Bertil och fortsätter;
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Bertil Albinsson (t v på färgbilden tagen
vid intervjun september 2004) och Erik
Paulsson, som båda lämnade sina poster i
början av 80-talet, kan se tillbaka på
många års framgångsrikt samarbete på
”Träförädlingen”. Bilden t h är tagen i
mitten av 60-talet.

– Men samarbetet med Hans Werthén och även styrelseordföranden Gösta Bystedt
föll väl ut. Det var korta beslutsvägar och jag hade till och med ett direktnummer till
Werthén. ”Gör som du tycker är bäst”, brukade han säga, skrattar Bertil och konstaterar att det till slut blev sex års samarbete i Electroluxkoncernen. Men så 1980 lämnade han VD-posten och företaget medan Erik fortsatte som inköpschef ytterligare
tre år. Två framgångsrika veteraner lämnade över till nya krafter …
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Kökskunderna ville ut i ljuset

1981 ”
”Rondo

1987 - tikvit ek”
an
”Cupol
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1988 - bok”
e
”Softlin

1988 ”Boké”

118

– Vi kan visa upp elva luckserier, berättades det 1981. Sortimentet fortsatte sedan att
växa, inte bara när det gäller luckor, utan kanske framför allt utbudet av skåptyper
och tillbehör. Karaktären på köken förändrades snabbt och de ljusa eller vitmålade
köken kom snart att dominera marknaden. Det nya ”MDF-materialet” skapade helt
nya designmöjligheter med formfrästa luckor som Aveny och Linjett. De mjuka formerna med rundade hörnavslutningar och snedställda hörnor var en annan tydlig
trend. Varumärket SweNova som introducerades 1982 hade från början hela sju luckor
i sortimentet. ”Här finns det traditionella i fur, men också det kontinentala i ek och
allt det moderna däremellan” stod det bland annat att läsa i den första katalogen.

1982 - ”Nova beige”
a
SweNov

”

De fyra hörnstenarna i vårt tänkande är: kvalitet, sortiment, funktion, design och flexibilitet. Låt detta bli Er
garanti för många års framtida köksglädje.

119

ballingslöv 1980–1989

Utsikt från köksfönstret
Den gamle filmskådespelaren Ronald Reagan efterträdde 1981 Jimmy
Carter som USA:s president och präglade med sina hårdföra metoder på
många sätt det världspolitiska klimatet. Samma år gick den sovjetiske ubåten U 137 på grund i Gåsefjärden strax utanför Karlskrona i
Blekinges skärgård. En händelse som skapade ”ubåtsskräck” hos det
svenska folket. Kulmen kom året efter när svenska försvaret drog igång
en vild jakt efter förmodade ubåtar i Hårsfjärden söder om Stockholm.
Efter fem veckors intensiva insatser avblåstes manövern utan resultat.

80
– Nu började vi gå på de stora arenakonserterna med 50 000 besökare
och artister som Springsteen, Madonna och Michael Jackson och i
slutet av 80-talet tog CD-skivorna över efter vinylplattorna.
– 1980 introducerade Hewlett Packard sina första persondatorer och
följdes snart av Apples McIntosh. En ung Bill Gates började erövra
datavärlden med Microsoft.
– 1980 gjorde Lasse Åberg den svenska biosuccén Sällskapsresan och två år
senare kom Steven Spielbergs film om den charmige utomjordingen ET.

– 1981 kom också såpoperan till Sverige i form av familjen Ewings eskapader i långköraren Dallas. De första svenska produktionerna kom
1987 då efterföljarna Varuhuset och Goda Grannar hade premiär.
– Den 28 februari 1986 sköts Sveriges statsminister Olof Palme ner på
öppen gata i Stockholm. Han avled under natten och en intensiv mördarjakt inleddes som dock aldrig ledde till något gripande.

– 1987 slog höjdhopparen Patrik Sjöberg världsrekord på Stockholm
Stadion med höjden 2,42. Samma år tog Tre Kronor guld i ishockeyVM i Wien. Gunde Svan var en profil som dominerade längdskidåkningen under en stor del av decenniet.

– 1989 föll Berlinmuren vilket blev startskottet till Sovjetunionens och
det kalla krigets avvecklande. Sovjets president Gorbatjov som etablerade ord som perestrojka (nydaning) och glasnost (öppenhet)
efterträddes av Boris Jeltsin.
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rån rekordåret 1970 sjönk bostadsbyggandet i landet rejält fram till 1985 för att
sedan gå upp igen fram till 1990 konstaterar statsvetaren Evert Vedung i en rapport från Institutet för bostadsforskning vid Uppsala universitet. Trots dessa kraftiga
konjunktursvängningar fortsatte Ballingslövs försäljnings- och produktionsvolymer
hela tiden att öka. Under sina dryga tio år som VD kunde Bertil Albinsson 1980
redovisa en omsättningsökning från i runda tal 25- till över 100 Mkr. När stordriftskonceptet nu på många sätt var förverkligat lämnade han så, som den siste
representanten för familjeföretaget, VD-posten. Istället tillträdde Tommy Persson
som närmast kom från Klippans Finpappersbruk och med framgång, fortsatte satsningarna på att öka produktionsvolymerna. Samtidigt befann sig landet som sagt i
slutet av en lång period av vikande byggmarknad och konjunkturläget med låga prisnivåer tillsammans med strukturförändringar i branschen gjorde att lönsamheten
trots de ökade volymerna började dala. Stora delar av byggsektorn hölls i gång med
hjälp av bland annat statliga subventioner och för första gången på många år började
det diskuteras åtstramningar i företaget. I sann Ballingslövanda söktes egna konstruktiva lösningar och under hans tre år som VD övertogs bland annat 1981 tillverkningen och marknadsföring av det danska Electrolux-bolaget Atlas och året efter
inleddes även export till Finland.

Tommy Persson var företagets VD under åren 1980–1983. En kort
men intensiv period.

121

ballingslöv 1980–1989

ÅTER NY VD OCH NYA DOTTERBOLAG
Den 18 mars 1983 när Tommy Persson slutade för att istället tillträda en liknande
post i Fiskeby-koncernen efterträddes han av företagets nuvarande VD Nils-Erik
Danielsson som närmast kom från ett annat Electrolux-bolag; Överums Bruk några
mil från Västervik i Småland. Ett företag som bland annat har gjort sig känt för sin
tillverkning av lantbruksredskap.
När Nils-Erik Danielsson tillträdde fanns det, som sagt, positiva tendenser inte minst
när det gäller tillverkningsvolymer, som nu var uppe i 379 000 skåp per år, med en
fakturering som uppgick till cirka 130 Mkr. Lönsamhetsproblemen kvarstod dock
och 1982 innebar ett resultat på minus 5,7 Mkr. En målmedveten strategi och omfattande handlingsplaner för att lösa upp knutarna sattes i verket och som vi kommer
att märka i följande kapitel skulle det visa sig att ”medicinen” var den rätta. Den resultatmässiga vändningen lät inte heller vänta på sig och redan vid 1984 års bokslut
redovisades en vinst på 11,3 Mkr. Då Nils-Erik Danielsson tillträdde VD-posten innebar det övergripande strukturomvandlingar för företaget. Vid årsskiftet 1983–84
inlemmades två fönsterfabriker från Överumsgruppen som dotterbolag till
Ballingslöv; AB Överums Fönsterfabrik och Modulfönster i Traryd. På så sätt sammanfördes Electroluxkoncernens snickeriföretag med tillhörande försäljningsbolag
till en division med Ballingslöv AB som moderbolag. I den nya organisationen ingick
sedan tidigare A/S Drømmekjøkkenet i Norge och A/S Scan Atlas i Danmark där vi
som bekant även marknadsförde våra kök under namnet ABT Drømmekøkkenet.

Nils-Erik Danielsson, som blev Ballingslövs VD 1983, avtackade två år senare Gösta Bystedt som då lämnade sin roll som styrelseordförande i Ballingslöv AB. Bystedt var även vice ordförande i Electroluxstyrelsen och efterträddes i Ballingslövs styrelse av koncernens välkände VD Anders Scharp.
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Ballingslövs organisation utökades 1985 dessutom med dotterbolaget Zig Zag i
Malmköping som specialiserat sig på legotillverkning av luckor, framförallt jalusimodeller till bland andra IKEA och KF.
Nu var det också dags för tronskifte i bolagets styrelse. Ända sedan Electrolux blev
ägare 1974 hade Gösta Bystedt fungerat som styrelseordförande och 1985, efter drygt
tio år avtackades han efter väl förrättat värv och efterträddes i stället av Electroluxkoncernens VD Anders Scharp. Samtidigt försvann det gamla epitetet ”Träförädling”
ur firmanamnet som sedan dess istället skrivs Ballingslöv AB, kort och gott.

MÅNGA FÖRÄNDRINGAR I ORGANISATIONEN
Decenniet innebar förändringar vad det gäller företagets roll i koncernen genom en
rad förändringar av samarbetspartners, varumärke med mera, men även den interna
organisationen genomgick stora förändringar, som vi delvis redan berört. En av
anledningarna till den höga aktivitetsnivån var säkert den svåra konjunktursituationen i landet och en lyckad satsning var det när man, redan år 1981 inrättade en särskild objektavdelning med KG Jonsson som chef. Den nya avdelningen inriktades på
inredningar till flerbostadshus, grupp- och radhusbebyggelse men också renovering
av äldre lägenheter. Det fanns ett uppdämt behov på denna speciella marknad där
man faktiskt tidigare tvingats tacka nej till order och den nya avdelningen fick också
en flygande start. På mindre än tio år utgjorde objektmarknaden cirka 20–25% av
företagets försäljning.
En organisatorisk förändring innebar det också när den mångårige och framgångsrike försäljningschefen Rune Andersson 1984 efterträddes av Anders Jönsson som nu
tog klivet upp från försäljarpositionen som han haft sedan tidigt 70-tal. Samtidigt pågick även förändringar inom produktionsledningen. Bakom en stor del av de

Bengt Liljenberg kom närmast från husbranschen när han Anders Jönsson tog efter många år som säljare steget till försäljträdde in i rollen som produktionschef. Under hans första tid ningschef och kunde snart bland annat glädjas över framgångarna
arbetades det bl a med att införa NC-tekniken i produktionen. med Cupolköket som blev årets kök 1987.
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produktionstekniska framstegen låg, som vi tidigare nämnt, bland andra den mångårige tekniske chefen Joachim Demmer men från 1985 övertogs denna befattning av
Bengt Liljenberg. Därmed kan vi konstatera att de tre tunga befattningarna som produktionschef, marknadschef samt VD-posten varit intakta ända sedan första delen av
80-talet det vill säga cirka tjugo år. Något av en milstolpe innebar det också när Erik
Paulsson efter 52 års anställning gick i pension 1983. Han innehade då sedan cirka
10 år tillbaka posten som inköpschef och som efterträdare utsågs nu en annan verklig
trotjänare, nämligen Arne Wighagen, som hade arbetat i företaget sedan 1957.
Inom säljkåren började man nu i allt större utsträckning dela upp marknaden i regioner med en ansvarig chef, allt efter den modell som fungerar i dag. Electrolux köpte
vid den här tiden också upp byggmaterialkedjan Beijer Byggmaterial som var en av
de största distributionskanalerna. Byggmaterialhandeln har i stort sett alltid varit den
största kundgruppen men bland andra viktiga kanaler fanns även ett antal specialbutiker och inte minst småhusfabrikanter. Totalt räknade man med att Ballingslövs
inredningar nu såldes på cirka 300 platser runt om i landet.
Även den utländska marknaden genomgick i början av decenniet en hel del strukturförändringar. Ända sedan 1969 fanns ett avtal med den norska agenten A/S Jötul
som, med hjälp av ett sjuttiotal detaljister, hittills hade täckt in försäljningen i hela
Norge. Konceptet var visserligen framgångsrikt men i mars 1982 bestämde

Under 80-talet organiserades marknadsavdelningen med regionchefer som bl a samarbetade med en referensgrupp från återförsäljarkåren. Bilden är tagen sommaren 1990 vid ett studiebesök på Christinehofs
slott där ett Caratkök nyligen installerats. Fr. v. ses: VD Nils-Erik Danielsson, Bengt Svensson Beijer
Vänersborg, Jackie Ragnarsson Varbergs Köksplanering, Göran Stenberg Fröbergs Borlänge, Per Nilsson
Bygginrede Uppsala, vår objektchef KG Jonsson, Mats Ljunggren regionchef, Weimar Gustavsson
Runestens Nässjö och Calle Örteskog Beijer Ängelholm. I främre ledet fr v: Gilbert Nevhage regionchef,
Anders Jönsson marknadschef, Johan Lövgren regionchef och Göran Stjernfeldt regionchef.
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Ballingslöv sig för att ta över marknadsföringen själva. Därför bildades det egna koncernbolaget A/S Drømmekjøkkenet med säte i Oslo. Under varumärket Drømmekjøkkenet säljs våra produkter idag med stor framgång på andra sidan kölen. I
Danmark skedde däremot inga större förändringar förrän 1988, då Electroluxbolaget
Atlas, vars tillverkning och marknadsföring sedan 1981 legat hos Ballingslöv, lades
ner. Många andra mer kortvariga satsningar gjordes också. Till exempel inleddes
1982 ett samarbetsavtal med SOK i Finland gällande marknadsföring av kök och
badrum. Badet lanserades också under början av 80-talet kraftigt i Frankrike.
Agenten som hette Jean-Claude Biget var även agent för IFÖ i Frankrike där intresset för särskilt den nya Rondo-luckan var mycket stort.
Från 1985 och några år framåt pågick även ett intressant exportprojekt i USA. Då
tecknades ett avtal om tillverkning av komponenter till Quaker Maid, ett köksföretag i den amerikanska Tappangruppen som ingick i Electrolux organisation. Totalt
bestod den första leveransen av 28 containers till ett värde av 2,2 Mkr. För att klara
lastningen på järnvägsvagnarna gjordes ett specialarrangemang då Milo Syds stickspår på den intilliggande tomten utnyttjades. Under 1986, när projektet var som
störst, räknade man med att leverera cirka 100 containers till ett värde av 10–12 Mkr
till olika Tappanföretag.

SWENOVA – ”DET NYA SVENSKA KÖKET”
Ja, sortimentet växte och rönte stora framgångar men redan 1982 hade verksamheten breddats ytterligare då SweNova – ”Det nya svenska köket” introducerades som
ett kompletterande varumärke. Ballingslövs försäljning koncentrerades förutom till de
traditionella kanalerna också i stor utsträckning till Electrolux vitvarubutiker medan
det nya varumärket fick egna säljkanaler, huvudsakligen Husqvarna- och Heliosåter-

Jan-Olof Hammargren t h blev från början ansvarig för SweNovas katalogproduktion och övertog 1986
hela ansvaret för varumärket efter Göran Ahlström. På bilden hämtad ur den första katalogen syns även
fr v Ann-Christin Dahlqvist, Birgitta Nilsson och Ylva Ekberg-Nilsson som arbetade på orderkontoret.
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försäljare. Ansvarig för detta sortiment blev inledningsvis Göran Ahlström som hittills arbetat med export och även det danska dotterbolaget Atlas som under en period såldes gemensamt med det nya varumärket i Danmark. Jan-Olof Hammargren
övertog 1986 ansvaret för SweNova, som snabbt hade etablerat över trettio butiker
runt om i landet.
Som en liten kuriositet kan vi berätta att namnet kom till efter en intern pristävling
på företaget. Medarbetaren Kalle Bergström minns att han, inför uppgiften, lånade
ett svensk-latinskt lexikon för att hitta ordbildningar som anknöt till ”ny” eller
”nyhet”. Ett alternativ blev ”ScaNova” som inledningsvis segrade. Men när det upptäcktes att det redan fanns ett företag med ett snarlikt namn blev det istället nästa
alternativ som var just SweNova, konstruerat av Jan-Olof Hammargren, som kom
att användas. De båda fick till slut tillsammans dela på prissumman 3 000 kr.

FACKLIGA TROTJÄNARE
Även den fackliga verksamheten genomgick en omorganisation då Lennart Olandersson 1983 avtackades efter 11 år som ordförande i Träfackets verkstadsklubb på
företaget och Ronny Nilsson i stället trädde in. Lennart hade under sin karriär, som
började redan i mitten av 60-talet då han blev kassör, bland annat fått uppleva hur
fackets roll i organisationen fördjupades. Så var till exempel fallet vid tiden för ägarskiftet 1974 då bolagsstyrelsen även började innefatta fackliga representanter. Sedan
1960 har ordförandeskapet faktiskt innehafts av bara fyra personer. Hans Enberg
(1960–67), Walter Fälth (1967–72), Lennart Olandersson (1972–83) och som sagt
Ronny Nilsson som sitter kvar än i dag efter 21 verksamma år.
Medan Träfacket har anor ända sedan 30-talet så är SIF-avdelningen på företaget av
betydligt yngre datum. Den startades först 1976 med Arne Wighagen (sedermera
inköpschef) som förste ordförande. Han verkade på den posten till 1982 och följdes
sedan i tur och ordning av Lars-Göran Sjövall, Noge Arvidsson, Mio Ericsson och
numera Mats Tullgren som tillträdde 2001.

NYA MATERIAL FÖRÄNDRADE ÅTER PRODUKTIONEN
En stor nyhet var det när man 1981 introducerade de melaminbelagda spånskivorna.
Fram till dess hade alla stomdetaljer spacklats och målats men fick nu alltså en hård
och färdig yta från början. Samtidigt slopades den sista gamla dufaylitkonstruktionen i högskåpen. En av de allra största leverantörerna av spånskivor har, historiskt
sett, varit Byggelitkoncernen. Förändringarna gjorde att gamla målnings- och spackelmaskiner, bland annat den jättelika ”Hackemacken”, åkte ut och ytbehandlingen i
stället kunde koncentreras på tillverkningen av luckor. Samtidigt installerades en linje
för stomtillverkning som kombinerade kantbearbetning och borrning i samma
genommatning. Den stora tillverkningslinjen, levererad av Thomas Frick och
Stenbergs, som under lång tid gick under namnet ”sidolinen” betjänades av både
inmatare och staplare med stativ som stod på källarplan. Uppsättningen av dessa har
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en speciell historia vilken Per-Ove Jönsson som var projektledare minns väl. Allt var
noga projekterat och uppmätt varför det kom som en kalldusch när det upptäcktes att
höjderna till stativen från källarplanet inte stämde. Förklaringen var att källargolvet
har en lätt sluttning hela vägen som inte kalkylerades. Med maskinens totala längd
innebar det snabbt en höjdskillnad på ett par decimeter som fick elimineras genom att
helt enkelt gräva ut golvet. Allt gick till slut väl och efterhand installerades två liknande
linjer som skapade mycket stor kapacitet för stomtillverkningen. Produktionsvolymen
uppgick 1982 till rekordhöga 375 000 skåp och fortsatte att öka.
Maskinutvecklingen för bearbetning av melaminmaterialet fortsatte i rask takt och
1986 skulle bli ett investeringsintensivt år med en nivå på drygt 20 Mkr. Bland annat
installerades Europas största datorstyrda formatsåg för skivmaterial. Märket var
Holzma från Tyskland och investeringskostnaden uppgick till 7 Mkr.

Installationen av Europas största formatsåg öppnade vägen för rekordstora
produktionsvolymer. Maskinen var 50 meter lång och 15 meter bred med en
kapacitet på 200 kubikmeter skivmaterial på 8 timmar. På plockstationen närmast i bild ses Lennie Raftmark. (Bild ovan.)
Tillverkningen av stomdetaljer blev alltmer rationell. Inte minst med den nya
”sidolinen” där bl a Rune Johansson var operatör under tidigt 80-tal.
Lucktillverkningen utvecklades med det nya MDF-materialet som gjorde att
NC-tekniken blev allt viktigare. Men också ytbehandlingen eftersom det
målade sortimentet, gärna vitt, växte explosionsartat. Ytbehandlaren på bilden
heter Leo Hänninen. (Bild t h.)

Ballingslöv intog på många sätt en tätposition bland kökstillverkare i både Sverige
och Europa. Inte minst när det gäller sammansättningsavdelningen som hade utvecklats till en av Europas mest flexibla montagesystem med långt drivna funktioner för
kundorderstyrning. Funktioner som inte var vanliga på den här tiden, och det hände
att maskinleverantörer besökte fabriken för att studera olika lösningar.
Om melaminplattan revolutionerade stomtillverkningen kan man säga detsamma om
det nya MDF-materialets inverkan på tillverkningen av luckor. MDF (Medium
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Density Fiberboard) är ett homogent och hårt träfiberbaserat material och utvecklingschefen vid den här tiden, Gerhard Bieberbach, konstaterade att en stor fördel var
att man kunde fräsa mönster direkt i materialet. ”Något som öppnar en helt ny värld
för vår designavdelning”, menade han. Materialet skulle mycket riktigt komma att
spela en stor roll i utvecklingen av sortimentet och de programmerbara NC-styrda
överfräsarna blev en allt viktigare del i maskinparken. Den första installationen av
denna maskintyp gjordes 1985 vilket gjorde att företaget blev mer eller mindre självförsörjande i lucktillverkningen.
Det målade sortimentets kraftiga ökning gjorde att man 1988 satsade på att installera
en så kallad UV-linje i ytbehandlingen. En debatt pågick under den här perioden om
utsläpp av lösningsmedel som skulle minskas och den nya tekniken sågs som ett bra
alternativ både för miljö och för kvalitet. Därför fanns planer på en fortsatt satsning på
vattenbaserade färger och kompletterande UV-utrustning. Planer som dock var beroende av ett utslag i koncessionsnämnden angående utsläpp av lösningsmedel men efter
många turer blev det till slut en ny reningsanläggning i stället för UV-teknik.
Samma år installerades en helt ny typ av dubbeltapp i faneravdelningen. Med hjälp
av steglös NC-styrning klarade denna maskin att fräsa rundningarna på tappstycken
till lucktyper som Carat, Cupol och Rondo. Decenniet innebar på många sätt att
faneravdelningen blev en fullt utvecklad avdelning för lucktillverkning. I terminalen
installerades 1986–87 en ny NC-fräs, som möjliggjorde runda former även på bänkskivorna som dessutom ofta försågs med en tjock, skiktlimmad trälist.

EN TREND FRÅN MÖRKT TILL LJUST
I beskrivningen av produktionens utveckling har vi antytt den kraftiga svängning i sortimentet som det nya decenniet innebar. Efter 70-talets mörkbetsade träkök ville svenska folket ut i ljuset och ett tydligt trendbrott fick till följd att de ”vita köken” snart
upptog cirka sjuttio procent av det totala sortimentet. De första luckorna i det nya
MDF-materialet lanserades redan 1981 och hette Rondo och Linjett. MDF-materialet
målades oftast vitt med vissa accentkulörer vilket, som sagt, låg helt rätt i tiden. En riktig fjäder i hatten innebar det när kungaparet Carl XVI Gustaf och drottning Silvia
valde den nya luckan ”Rondo” när de skulle installera ett rymligt kök i ett vackert båthus på ägorna på Öland.
Den riktigt storsäljande luckan i formfräst MDF-material, Aveny, lanserades 1984.
En lucka som snart tycktes, så att säga, finnas i ”var mans kök”. Mjuka rundade, så
kallat, softade kanter blev också populärt på såväl bänkskivor som luckor.
Lucksortimentet fick till och med en hel serie; kallad Softline med släta fanerade
luckor försedda med massiv, softad kantlist. En liknande modell var Boké.
Vid den här tiden räknades ett femtiotal luckor i det växande sortimentet och nu försvann även de gamla pinngångjärnen helt vilket innebar att alla luckor blev heltäck-
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ande. Samtidigt började förberedelserna för ett omfattande sortimentsskifte och till
katalogen 1986 presenterades en lång rad nya produkter som rönte stor uppskattning
hos kunderna. Året efter deltog Ballingslöv i en undersökning av tidningen Vi i Villa
där läsarna fick rösta fram Årets Kök och Ballingslöv segrade med utförandet Cupol
Ek. En klassisk lucka med massiv ram och fanerad spegel i antikvit, schatterad ek.
Bedriften repriserades sedan året därpå med utförandet Contur antikvit.

BALLINGSLÖV SYNTES PÅ OS I LOS ANGELES
OS i Los Angeles 1984 blev på flera sätt en Ballingslövsangelägenhet. De båda
Ballingslövsbrottarna Roger Tallroth och Kent-Olle Johansson försvarade med stor
framgång de svenska färgerna i welter- och fjädervikt och kunde återvända hem med
vars en silvermedalj i bagaget. Företaget som ända sedan 60-talet på många sätt
bistått den framgångsrika föreningen passade på att inför församlad press överräcka
en väl tilltagen sponsorpeng. Gåvan, i form av en skål fylld med tvåtusen ”silverfemmor”, mottogs av klubben ordförande Nils-Inge Nilsson som fick ett välkommet tillskott i den omfattande ungdomsverksamheten.
En stor framgång var också de hedersamma leveransåtagande företaget fick till OS-byn
i Los Angeles vilket resulterade i en order för 4,5 Mkr. Under 80-talet arrangerade dessutom brottarklubben den så kallade Kökscupen, ett evenemang med riksintresse och som
manifesterade den väletablerade symbiosen mellan kök och ”nacksving”.

Under OS i Los Angeles 1984 exponerades Ballingslöv på många sätt. Inte minst genom Roger Tallroths
och Kent-Olle Johanssons framgångar i brottning. Här ses VD Nils-Erik Danielsson lämna över en sponsorpeng på 10 000 kr till BBK:s ordförande Nils-Inge Nilsson övervakade av ”Tallis” och Kent-Olle.
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PERSONALVÅRD TOG SIG ALLT FLER UTTRYCK
Decenniet innebar som sagt organisationsförändringar på många olika plan. Med en
ständigt växande personalstyrka togs 1986 även steget att utveckla lönekontoret,
som hittills varit en del av den kamerala verksamheten under ekonomichefen Stig Carlssons ledning, till en komplett personalavdelning. Som avdelningschef med ansvar för alla personaladministrativa ärenden utsågs Inga Pettersson som
även idag innehar denna position. Det ökande antalet anställda tog sig fler uttryck
och redan några år tidigare, närmare bestämt 1982, startades företagets personaltidning kallad Tittskåpet. Tidigare hade en mer marknadsinriktad publikation, kallad
B 4:an, getts ut medan den nya publikationen fick en mer intern profil. Sedan dess
har publiceringen i stort sett varit obruten med fyra nummer per år och faktiskt
under samma namn. Företagets mer informella personalaktiviteter utvecklades också
allt mer och 1984 bildades till exempel Ballingslövs konstklubb. Samma år startades
också en stor motionskampanj med poängjakt och avslutande prisutdelning under
hösten. Ett initiativ som kan sägas vara ett frö till dagens väl inarbetade personalvårdsstrategi. Korpverksamheten som i organiserad form hade startats redan 1974
var också stor. Framgångarna har varit många i grenar som handboll, fotboll och inte
minst bowling. Frågan är dock om det inte är långlöpningen som blivit lite av
Ballingslövs signum med många meriterade anställda i leden. En av pionjärerna i
denna ädla gren var truckföraren Folke Persson som gjorde en lång rad maratonlopp
inte minst i veteranklassen. Han har också fått en lång rad efterföljare på löparbanorna i form av företagsprofiler som Björn Czapnic, bröderna Ekström, Ronny
Andersson, Jan Bergh och Alf Lilja som på senare år var framgångsrik produktutvecklingschef, för att bara nämna några. Även förslagsverksamheten som funnits i
organiserad form sedan början av förra decenniet fick under 80-talet, med hjälp av
medvetna satsningar, ett stort uppsving. Ett bra sätt att stimulera kreativiteten i det
dagliga arbetet och flera större premieringar för lönsamma idéer delades ut.

Förslagsverksamheten fick nu ett uppsving. Kjell Raftmark t h erhöll 1982 en större summa för ett energibesparande förslag, medan arbetsledaren på ytbehandlingen, Kjell Johansson (i mitten) belönades för ett
annat förslag. Stig Carlsson t v kunde, i egenskap av ekonomichef, glädja sig åt många sparade kronor.
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1983 arbetade från vänster Inga Pettersson, Lili-Ann Trofasth och Birgitta Nordqvist på lönekontoret som
då sorterade under den kamerala avdelningen. Men 1986 skapades en egen personalavdelning med Inga
Pettersson som chef.

Sommarjippo har länge varit ett stående inslag och 1989 bjöds det på kaffe i Solhälls trädgård. Dit anlände också ”Kurtan”, Arne och damorkestern gestaltade av reklamchefen Börje Bengtsson, ”sliparen” PerOlof Persson och ett antal glada kvinnliga anställda.
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RÅNARJAKT EN TIDIG MORGON
Handlingskraft och rättrådighet – är det typiska egenskaper för en ”Ballingslövare”?
Ja, åtminstone var det vad två anställda visade prov på en tidig fredagmorgon i april
1982. Dagen innan hade ett grovt, väpnat bankrån genomförts i Hästveda och
Ingemar Nilsson satt hemma med morgonkaffet och läste i tidningen om rånet, då
han från köksfönstret fick syn på två figurer som kom vandrande längs järnvägen.
Utseendet på de båda stämde precis med det signalement som han läst om varför han
snabbt ringde och tipsade polisen. Väl på arbetet fick han tillsammans med arbetskamraten Kalle Bergström syn på samma personer stående vid en busshållplats.
Samtidigt som den ene började dra sig mot fabrikens parkering dök plötsligt polisstyrkan upp varvid mannen som stod kvar vid hållplatsen utan motstånd lät sig gripas medan kumpanen flydde. Under tiden hade Kalle Bergström tagit sig fram till
polisbilen där rånaren försågs med handfängsel. För att kunna ta upp jakten på rymlingen, överräckte polismannen sin batong till Kalle och uppmanade honom att bevaka den gripne. Av naturliga skäl tvekade han och menade att fången då först borde
låsas in i fordonet. Så blev fallet och medan Kalle stod på post med batongen beredd
kunde poliserna gripa även den flyende rånaren. Historien blev naturligtvis mycket
omskriven då det handlade om riksbekanta förbrytare och på hemmaplan myntades
snabbt de båda smeknamnen Ingemar ”Sherlock” och Kalle ”Batong”. Ja, ibland får
man glömma jobbet.

Ingemar ”Sherlock” Nilsson och Kalle
”Batong” Bergström, som de hastigt
döptes till, uppmärksammades i dagspressen för sina rådiga insatser vid
rånarjakten som slutade på företagets
parkering.
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VÅDLIG INCIDENT
En träindustri med mycket spån och eldfängt material får betraktas som något av ett
högriskobjekt i brandhänseende men Ballingslöv har trots allt under årens lopp varit
relativt förskonat. Den hittills allvarligaste incidenten inträffade onsdagen den 28
mars 1984. Strax efter klockan 11 på förmiddagen utbröt då en brand i spånsilon
som kunde ha fått ödesdigra konsekvenser. Rådigt och snabbt ingripande av personal som också var medlemmar i den lokala brandkåren gjorde dock att skadorna
kunde begränsas och en hotande dammexplosion kunde förhindras. I släckningsinsatsen deltog ett tjugotal brandmän från Ballingslöv och Hässleholm. Även en del
anställda, och då inte minst Kjell Raftmark som under många år ansvarat för driften
av panncentralen, fick ett styvt arbete för att återställa ordningen. Man beräknade
att värden för ett par miljoner gick till spillo samtidigt som ett större driftsstopp uppstod i maskinverkstaden. Händelsen gjorde att de redan planerade förändringarna
och flyttningen av panncentralen påskyndades och i november samma år stod också
en ny anläggning med tillhörande spånhus färdigt vid stora parkeringen. Investeringskostnaden uppgick till drygt 4 Mkr.

DATATEKNIKEN UTVECKLADES
Redan under det förra decenniet hade lönekontoret börjat arbeta med datoriserad
lönebearbetning, bland annat i samarbete med IBM i Malmö. I april 1980 togs beslut
om att företaget skulle investera i en egen datoranläggning och arbeta fram ett nytt
orderbehandlingssystem. Ett arbete som bland annat drevs av Sven Kroon och 1984
berättades det om en ny anläggning av märket Hewlett Packard med skivminnen på
tillsammans 1 212 Mb, 31 terminaler och fem lokala skrivare. Utvecklingen hade
som bekant gått fort och redan i början av 80-talet kunde man rita kök med hjälp av
datorer. Men när man knappt tio år senare introducerade den tredimensionella CAD-

Under 80-talet ersattes de gamla ritborden alltmer av den moderna CAD-tekniken. En av många som följde med utvecklingen var Noge Arvidsson, en veteran som under årens lopp bland annat varit arbetsledare.
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tekniken innebar det ett klart lyft när det gäller möjligheterna att presentera köksmiljöer. I slutet av decenniet fanns ett 20-tal sådana CAD-anläggningar för att planera och rita kök i drift ute hos återförsäljarna och denna teknik har sedan under årens
lopp fått en mycket stark utveckling. (Antalet användare i återförsäljarkåren uppgår
idag till cirka 400 st och med koncernbolagen inräknade blir siffran runt 700 st.)

JÄRNVÄGEN – FRÅN LIVSNERV TILL BROMSKLOSS
Ortens framtid diskuterades flitigt och 1983 samlades ett forum bestående av bybor,
politiker och ansvariga tjänstemän från kommunen. På dagordningen fanns bland
annat skolans framtid och byggnation på orten. En het fråga som företaget drev i
sammanhanget var iordningställandet av en planfri järnvägskorsning. Så 1987 invigdes till slut en helt ny infart till samhället med en bro över järnvägen söder om
fabriksområdet. Därmed upphörde också den allmänna vägen som, sedan terminalen färdigställdes 1974, delat fabriksområdet i två delar. (Den andra planfria korsningen i den norra delen av byn färdigställdes först 1994/95.)
Nu är det trots allt fel att säga att järnvägen hade spelat ut sin roll eftersom det fortfarande skedde betydande materialleveranser till företaget men för distributionen av färdiga produkter var numera järnvägens betydelse på väg att bli, i det närmaste, försumbar.

ETT ”VINNARFÖRETAG”
Under 80-talet skedde en utveckling där mindre köksföretag köptes upp och marknaden allt mer kom att bestå av några större tillverkare, bland vilka Ballingslöv, med
framgång, kämpade för att hålla sig i täten. I slutet av decenniet fanns egentligen
bara två riktigt stora köksföretag i landet, först Marbodal som hade vuxit kraftigt
genom företagsförvärv och därefter Ballingslöv. Övriga tillverkare i landet hade en
omsättningsnivå som var betydligt lägre.
I Dagens Industri fanns Ballingslöv AB representerad på en celeber lista över ”vinnarföretag” från en undersökning gjord bland medelstora tillverkande företag i landet. Gemensamt för företagen var att de under den aktuella perioden 1981–1985
hade mer än fördubblat sin omsättning. Det konstaterades att antalet sysselsatta i de
representerade företagen ökade med 40 % under de fyra åren och i utredningen
sammanfattades det att den grupp av medelstora företag som Ballingslöv tillhörde
hade stor betydelse för svenskt näringsliv.
Decenniet slutade alltså med god lönsamhet och vind i seglen. Omsättningen hade ökat
till ca 312 Mkr med över 400 anställda. När de båda fönsterfabrikerna med tillhörande säljbolag och även Zig Zag fabriken såldes ut 1988, påbörjades en ny omstrukturering av affärsverksamheten, men också en omfattande satsning när det gäller produktprogram inför det stundande 90-talet. Det stora steget var påbörjat ...
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Träkök och exklusiva modeller –
nu formas 2000-talets kök
Ja, nu har vi snart knutit ihop en 75-årig utveckling av företaget och dess produkter.
En utveckling som ständigt rullar på och som någon sade; det är bara fantasin som
sätter gränser. Ballingslöv talade på ett tidigt stadium om köket som hemmets hjärta
och så har det i allt högre grad också blivit. Inredningsarkitekterna ser de framtida
köken som en mycket central del i bostaden som knyts samman med vardagsrum,
eller varför inte trädgården? Ett rum för inte bara matlagning och måltider utan även
för samvaro, arbete, avkoppling, ja egentligen allt det vi behöver som mänskliga
varelser. Resonemangen påminner om de vi beskrev i det inledande kapitlet angående
köksmiljöer vid förra sekelskiftet. Skillnaden är den fantastiska utveckling som bostäderna, inredningarnas funktion och utformning och inte minst vår levnadsstandard
genomgått. Nu närmar vi oss med raska steg 2000-talet.

”

”Köket är ett rum för gemenskap, där vi är vända mot varandra när vi utför sysslorna
– leendena går ju annars förlorade.”

(Gunilla Lauthers, inredningsarkitekt och lärare på Konstfack i Stockholm)

1992 a”
”Carism
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1994 ”Odal”
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1998 - ”Prisma”
va
SweNo

1998 - ad ”Skagen”
b
Eurolux

al och
2000-t ”
ek
”Birka

”

”I mitt kök ska det finnas plats för matlagning, bakning och för läsning. Utgång skall
finnas till trädgård eller balkong. Jag vill ha in mycket dagsljus i köket. Ett kök skall
ge oss tröst och inspiration i livet …”
(Birgitta Watz, formgivare och konstnär)
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Utsikt från köksfönstret
När det kalla kriget nu tog slut startade i stället den digitala revolutionen.
En revolution där internet och satelliter skulle göra hela världen till en
enda marknadsplats och globalisering blev en realitet. Nu kunde dessutom plötsligt alla vara med i tv och bli stjärnor. Dokusåpan föddes och i
amerikansk TV gick serier som ”Real world”. I Sverige blev under 2000talet dokusåpor som Robinson, Baren och Farmen tittarsucceér.
– 1990 vann handbollslandslaget VM-guld och ”Bengan Boys” kom
sedan under hela decenniet att, näst efter Tre Kronor, bli ett av de
mest folkkära landslagen.

90
– 1991 hade filmen ”Skönheten och odjuret” premiär och innebar en
nytändning för Disneys tecknade långfilmer. 1994 kom ”Lejonkungen” som även satte spår på musikalscenerna.
– 1992 rasade värdet på den svenska kronan med cirka 40% vilket
bland annat medförde en räntechock på uppemot 500%.

– 1993 omvandlades EG till den Europeiska Unionen, EU. En ekonomisk och politisk union med gemensam utrikespolitik och fördjupat
samarbete med sikte på en gemensam valuta.

– 1994 förliste passagerarfärjan Estonia i Östersjön och 852 människor omkom. De 137 överlevande kunde vittna om en av de mest
ofattbara tragedierna i modern historia.

– 1995 blev Sverige tillsammans med Finland och Österrike nya medlemmar i EU.
– 31 augusti 1997 omkom prinsessan Diana i en bilkrasch i Paris och
debatten om offentliga personers utsatthet tog fart.

– Den 11 september 2001 skakades världen av historiens värsta terrordåd då två flygplan styrde rakt in i skyskrapan World Trade Center i
New York och utplånade hela byggnaden.

– 2003 fick Carolina Klüft Svenska Dagbladets bragdmedalj efter sitt
formidabla VM-guld i sjukamp. Framgångarna fortsätter och 2004
tog hon även ett OS-guld i Aten.

– 2004 översteg Sveriges befolkning 9 miljoner vilket är cirka 3 miljoner fler än vad som var fallet när Ballingslövs Träförädling startade
1929.
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fter några starka byggår under sista hälften av 80-talet började situationen nu förändras. Efter 1990, som visserligen beskrevs som något av ett rekordår för företaget, följde en dramatisk utveckling av konjunkturen. För att ge en liten bild av situationen kan nämnas att nybyggnationen i landet från decenniets början och några få
år framåt minskade från 69 000 till mellan 10–15 000 bostäder och det talades om
en byggnivå som inte varit så låg under hela 1900-talet. VD Nils-Erik Danielsson
skrev i personaltidningen att ”det inte är pengarna man tjänar på toppen av en konjunkturcykel, som avgör ett företags utveckling, utan de pengar som man undviker
att förlora under de år då konjunkturerna och priserna är i botten.” Faktureringen
sjönk också stadigt och antalet anställda minskade. Något som till stor del skedde
med hjälp av naturliga avgångar och anställningsstopp och 1996 hade personalstyrkan reducerats till cirka 300 personer. En kraftig minskning i förhållande till förra
decenniets rekordnivå då företaget sysselsatte närmare 440 personer. Vid decennieskiftet hade de tidigare dotterbolagen sålts ut och istället inlemmades danska bolaget
DFI och engelska Kingfisher.* Trots den kärva marknaden under första delen av 90talet upprätthölls, till skillnad från de flesta andra köksföretag, ändå lönsamheten.

*Angående företagsförvärv. Se sidan 148.

BREDARE SORTIMENT OCH NYA MARKNADER
”Det stora steget”, som presenterades 1990, innebar en bred strategi för marknadsföring, sortiment med mera. Om man under de senaste 20 åren hade kunnat tala om
tydliga trender i köket, mörkbetsat och vitmålat till exempel, så kan man säga att
kundintresset nu svängde mot de klassiska träköken men totalt sett handlade det i allt
högre grad om bredd och valfrihet. Det gällde att kunna presentera så många möjligheter som möjligt och uttrycket ”Ballingslöv har mer att välja på” var en realitet som
lever än idag. Lucksortimentet var större än någonsin och erbjöd alternativ i alla prislägen. Bland de mer exklusiva nyheterna fanns Windsor i engelsk exklusiv ”countrystil” och City i blankt laminat i tysk klinisk anda. En annan så kallad högprislucka
var Carat. I mellanprisklassen erbjöds Boké, Aveny, Softline med flera och bland lågprisalternativen fanns Harmoni, Laminat och Variant.
Även utvecklingen av detaljlösningar fortsatte och de många nyheterna lovordades
inte minst i fackpressen. Exempel på detaljer som lyftes fram var sockellåda med plats
för ministege, uppfällbar skiva som fortsättning på bänkytan, takramp med infällbara halogenlampor, takmoduler med skjutbara luckor som skapade oanade förvaringsmöjligheter och jalusiskåpet som nu efter några år återkom i sortimentet. Dessutom
erbjöds ett särskilt sortiment med många smarta lösningar för handikappanpassade
bostäder. En originell lösning var de ”sneda” bänkskåpen med 270 mm bredd som
kombinerades med en frambyggd spishäll. Så kallade hörnlösningar började komma
på 80-talet och har på senare tid utvecklats med till exempel integrerad hörnkyl som
rymmer hela 1 450 liter och en ny typ av roterande hörnskåp. Även inredningsstandarden förändrades och utökades. Efter kontinentalt manér ändrades djupet på överskåpen från 280 till 312 mm. Bättre plats för tallrikar och porslin gav positiv genklang hos kunder och återförsäljare liksom möjligheterna att variera inredningarna
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Det nya försäljningsbolaget för bad:
Eurolux med kontor på lilla
Essingen i Stockholm kunde i maj
1991 inviga sina utställningslokaler.
På plats för att klippa bandet fanns
Electrolux VD Anders Scharp t h
som assisterades av Ballingslövs
”badchef” Sture Fastén. Satsningen
kan sägas ligga till grund för dagens
badsortiment och Sture är fortfarande ansvarig för denna växande
nisch i verksamheten.

som blev ännu större med den nya skåphöjden på hela 239 cm. Hittills hade en 19
mm spånplatta använts till stommarna men nu skedde en övergång till 16 mm för
både stommar och hyllor. Med denna anpassning till en enhetlig tjocklek följde många
produktionstekniska fördelar men också oerhört mycket arbete. Framför allt när det
gäller produktunderlag då nästan 800 olika modeller av stommar fick ritas om.
Tillverkning av de lite mer exklusiva luckorna i massivt trä fördjupades och efterhand lanserades mycket uppskattade modeller som ramluckan Carisma och inte
minst storsäljaren Birka som kom hösten 1995. Den sistnämnda modellen är en slät
massiv lucka i björk som sedan fått en rad efterföljare i andra träslag och än i dag är
mycket populär. Totalt presenterades 300 olika skåp att välja bland och för att hjälpa
kunderna ytterligare presenterades 1992 ”Köksboken”, sedermera ”Köksinredaren”,
en uppmärksammad fyrtiosidig guide med råd och tips vid planeringen av kök. Återigen ett annorlunda grepp som i reviderad version lever vidare än idag. Även badsortimentet genomgick stora förändringar. Försäljningsbolaget Eurolux, med inriktning på
marknadsföring av badrumsinredningar tillverkade i Ballingslöv, hade bildats 1989.
Detta nya sortiment i vilket man började tala om ”badmöbler” lanserades i april 1990.
Det separata kontoret i Stockholm, under ledning av Sture Fastén, kunde på kort tid
bygga upp stora marknadsytor via ett fyrtiotal återförsäljare.
Ett utmärkande drag för decenniet var de många lyckade säljkampanjerna. Inte minst
den prisade ”Lantbrukskampanjen” som dåvarande reklamchefen Börje Bengtsson
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och marknadschefen Anders Jönsson låg bakom. Den framgångsrika och prisade kampanjen riktade sig till lantbrukare som vid den tiden hade särskilda avdragsmöjligheter på fastigheterna.
Även om byggnivån i landet fortfarande var exceptionellt låg, började det 1993 skönjas lite mer positiva tongångar. Bland annat talades det åter om en positiv exportmarknad, inte minst i Ostasien. Den uppmärksamme har vid det här laget konstaterat att exportverksamheten historiskt sett funnits med i bilden ända sedan slutet av
50-talet, ofta som en utjämnande faktor vid inhemska lågkonjunkturer. Positionen i
Electroluxkoncernen gav också många kontakter och i Thailand gick man, till exempel, under början av 90-talet in som delägare i en snickerifabrik. Ett engagemang som
efterhand försvann och 1995 ersattes av produktion av stomdetaljer till en
Electroluxägd anläggning i landet kallad Thai Swedish Furniture. Anläggningen
bestod av en sammansättningsverkstad och en liten ytbehandlingsavdelning för smärre målningsarbete. Lagerhållningen sköttes direkt via planerarna i Ballingslöv.
Samtidigt öppnades bland annat butiker i Baltikum och antalet säljare i utlandet,
framför allt Danmark, Norge, Tyskland och inte minst Polen ökade snabbt.
Några riktigt långsiktigt etablerade marknader förutom i de båda grannländerna
Danmark och Norge har dock aldrig skapats, men antalet intressanta och mer eller
mindre spektakulära projekt runt om i världen har varit många. Exportchefer under
årens lopp har varit Göran Ahlström, Geoff Dykes och numera Jörgen Karlén och i
början av decenniet fanns Ballingslöv faktiskt på något sätt representerat i 21 länder.
Ett omskrivet exempel från just tidigt 90-tal är det exklusiva bostadsområdet Riva
Pointe i New York. Ett stort antal bostäder uppfördes på en pir i New Jersey med
utsikt över Hudson River och Manhattan med bland annat Empire State Building i
bakgrunden. Dit levererades uppemot 240 kök i Softline Mahogny och Combino vit.

T v i bild ses exportchefen Geoff Dykes på besök i Jordanien där en ny Ballingslövbutik invigdes i slutet
av 80-talet. Han efterträddes 1990 av vår nuvarande exportchef Jörgen Karlén.
Staffan Sohlberg förevisar stolt den vackra vyn över det exklusiva bostadsområdet Riva Pointe i New
York. Dit levererades hela 240 kök. Ett exempel på många mer eller mindre spektakulära exportprojekt.
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Här ses SweNovas personal vid den högtidliga invigningen av de nya lokalerna i Albins hus 1991. Fr v
Bertil Strömberg, Jan-Olof Hammargren, Maj-Britt Hallengren, Zenita Pedersen, Britta Pettersson, Mio
Eriksson och Gunnar Dahre.

SweNova arbetade mycket offensivt och redan i början av 1991 invigdes en tillbyggnad
av ”Albins Hus” som gav plats för kontorsutrymmen men också en fin och efterlängtad
köks- och badutställning. I produktprogrammet ingick alltså inte bara kök utan också
ett brett badsortiment som introducerades i mitten av 80-talet och sedan marknadsfördes under cirka tio års tid. Med hjälp av målmedvetet arbete omfattade SweNovas organisation vid decennieskiftet 1990 ett sextiotal återförsäljare runt om i landet.
Sedan 60-talet hade veteranen Hans Axelsson med stor framgång producerat och
utvecklat företagets kataloger och miljöbilder men gick nu över till en post som produktchef. Ansvaret för katalogproduktionen har därefter legat hos först Börje
Bengtsson och sedan Jan-Olof Hammargren. Jan-Olof, som också är något av en
nestor i sammanhanget, har under årens lopp tagit fram uppemot tjugo olika kataloger för både Ballingslöv och SweNova och tillsammans har man under årens lopp
ytterligare utvecklat katalogkoncepten. Det senaste steget togs år 2000 då man gav ut
det första så kallade köksmagasinet som nu fick något av tidsskriftkaraktär. Här fanns
förutom rena produktpresentationer även inspirerande reportage i samarbete med
inredningsarkitekter. Magasinet trycktes i 220 000 exemplar fördelat på den svenska,
danska och norska marknaden och blev något av en ”bestseller”. Samarbetet med
inredningsarkitekter tog sig, under 2000-talet också bland annat uttryck i form av
”designköket” Zenus. Formgivare av detta riktiga utropstecken i sortimentet var välkände Jonas Lindvall.
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FLEXIBILITET I PRODUKTIONEN
Trots farhågor om en vikande konjunktur installerades den nya 93 meter långa kantbearbetningslinjen i maskinverkstaden år 1990. Samtidigt byggdes den gamla sidolinen från början av förra decenniet om till en separat borrlinje och en ny borr/plugglinje med möjlighet att också borra för gångjärn i luckor och dörrar. Ett kraftigt
ökande sortiment ställde allt större krav på flexibilitet och de tidigare stora produktionsserierna började allt mer delas upp.
Under 1990 investerades det för hela 30 Mkr i maskinutrustning och i ett rationaliseringsprojekt året efter förnyades också bland annat pressar på sammansättningen,
emballeringen utrustades med en så kallad krympplastanläggning och vacuumlyftarna förenklade tillvaron betydligt vid mottagningen i terminalen. En ny ytbehandlingsanläggning installerades 1994 för en kostnad av 8 Mkr. Slipning målning och
torkning i en följd skapade rationell och modern hantering. Året efter förnyades
maskinverkstaden med en avancerad överfräs av märket CMS. Maskinen var
utrustad med dubbla revolvrar bestyckade med fyra verktyg i varje samt putsaggregat som bearbetade de frästa ytorna i samma moment. Till faneravdelningen
investerades först en ny avancerad, pc-baserad planslipanläggning av fabrikatet
Costa och därefter 1999 introducerades en ny teknik i form av ett så kallat bearbetningscentra. En avancerad maskinteknik som kombinerar tre arbetsmoment – fräsning,
borrning och kantlistning. Tekniken har under 2000-talet utvecklats ytterligare med
bland annat avancerad robotteknik för inmatning och stapling av detaljer.
Även om det hände mycket, framförallt när det gäller förfining av maskinteknik, så
sattes allt mer fokus på ”mjuka värden” – faktorer av mer administrativ karaktär
med syfte att på olika sätt effektivisera organisationen. Jobba effektivt och smart blev
något av nyckelord som förankrades i många utbildningsprojekt.

Maskininvesteringarna kombinerades ofta med utbildningsprojekt.
T v ses Per-Olof Olofsson, Lennart Söderdahl och bakom dem
Bengt Liljenberg studera den nya borrlinjen.
Per Stenberg, Bengt Svensson och Anders Scott i terminalen deltog
lite senare i ett projekt som syftade till att minimera ställtider.
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ETT LYCKAT FRISKVÅRDSPROJEKT
Redan disponent Albin Svensson talade på sin tid om ”Ballingslövfamiljen”. Familjen
har blivit stor men samhörighetskänslan har vårdats hela tiden och 1994 skapades ett
helt nytt koncept på temat friskvård som lever kvar än idag. Projektet kallades Kom
i Form och vid en stor kick-off den 15 april i Medborgarhuset presenterades ett brett
program med allt ifrån kostråd och rökavvänjning till massage och fotvård.
Initiativet blev mycket uppskattat och en kommitté med personalchef Inga
Pettersson, reklamchef Börje Bengtsson och marknadschef Anders Jönsson tillsammans med Sune Joelsson, Åsa Lundgren, Lisbeth Klint och Jörgen Magnusson fortsatte att kontinuerligt plocka fram aktiviteter. Mottot har varit att utveckla människan och därigenom också företaget. Att ta tillvara personliga intressen och kunskaper utanför arbetet har varit en ledstjärna och engagemanget spred sig också som
ringar på vattnet. Handledare har i många fall kunnat hämtas ifrån de egna leden och
under årens lopp har anställda kunnat prova på allt ifrån vattenskidor och folkrace
till buggkurser och föreläsningar. Ett mycket uppskattat exempel var en matlagningskurs för herrar under ledning av Solhälls husmor, Majken Dahl som avslutades
med supé med en imponerad skara ”respektive”. Årliga motionskampanjer med
bland annat efterföljande cykelutlottningar är ett annat uppskattat inslag.

Kom i Form projektet startade med en stor kick off 1994 vilken innebar en ”knuff” som räcker än.
Stående fr v ses Jan-Olof Hammargren, Leif Jönsson, Dan Ekström och Bjarne Nilsson. Sittande fr v:
Birgitta Welin, Torborg ”Bobban” Svensson och Stig Larsson, som tillsammans prövar på massage.

*Se bild sidan 159.
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På många sätt kan Ballingslöv sägas ligga långt framme vad det gäller ambitionen att
”se hela människan”. En ambition som är allt viktigare i dagens arbetsliv och som i
Ballingslövs fall sträcker sig ännu längre. Sedan många år återkommer nämligen ett
stort antal pensionärer till den traditionella sillunchen vid midsommartid då glada
återseenden, utbyte av minnen och gemenskapen flödar.* Ja, en god gemenskap sitter alltid i och är värd att vårda.

144

Ridning på islandshästar blev från början en stor succé och har sedan
blivit en riktig långkörare. Först i ledet ses Malin Krantz som följs av
Åsa Lundgren och två förmågor som vi ej lyckats identifiera.

Vattensport var en annan fartfylld aktivitet som genomfördes på Helgeåns
vatten vid Njura. Förutom vattenskidor kunde man även åka gummibåt i
hög hastighet vilket bland många andra Per-Olof Persson t v och Jörgen
Magnusson med glädje testade.

En ”prova på dag” med folkrace i Hästveda lockade också ett stort antal entusiaster, här representerade av en hjälmprydd och startklar Åke Silverberg.
Till saken hör att intresset var så förankrat att ett
gäng tillbringade en lång rad kvällar i företagets
mekaniska verkstad för att bygga en egen bil.
Varje onsdag hela våren
och fram till semestern är bingopromenaden en populär sysselsättning på middagsrasten.
Här ses fr v Klas Thelandersson,
Bo Nilsson, Dan Ekström och
Ove Jönsson kryssa i sina kort.

De årliga personalfesterna med klockutdelningar är en aktivitet med anor sedan
1959. På bilden från Tallparken i Vinslöv
år 1995 ses årets jubilarer stående fr v:
Torgny Brandeth, Conny Nilsson, Anders
Persson, Göran Schill, Staffan Sohlberg,
Åsa Johansson, VD och klockutdelare
Nils-Erik Danielsson, Inger Andersson,
Ingela Ekman, Cissi Ellström-Nilsson och
Bengt Liljenberg. Sittande fr v: Leif
Jönsson, Leo Hänninen, Anders Scott
och Lars Olofsson.
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IT-TEKNIKEN FICK SITT GENOMBROTT
Utvecklingen av IT system är en speciell del av företagets historia som, liksom i hela
industrivärlden, utvecklats på mycket kort tid. Datortekniken är egentligen inte mycket
mer än cirka tjugofem år gammal på företaget. Den som drivit en stor del av detta arbete är nuvarande IT-chefen Peter Axelsson som kom till företaget redan 1974 och blev
datachef 1984. Han lämnade dock organisationen för andra uppgifter under åren
1988–95 då bland andra Jan-Tore Svee under en period fungerade som chef för avdelningen. Det riktiga uppsvinget för det dagliga användandet inleddes i början av 90-talet
då arbetet med att strukturera och effektivisera verksamheten fördjupades. En ny
huvuddator, som installerades 1993, innebar en kraftig uppgradering av minneskapaciteten. På marknadssidan byggde man upp en omfattande kunddatabas och det började talas om nätverk vilket i sin tur innebar stora möjligheter att kommunicera via sin egen pc.
Mycket av den gamla internpostgången kunde ersättas av datorns mailfunktion och ute
i produktionen blev det för första gången möjligt att själv skriva ut etiketter och sköta
fabriksrapportering via pc. Karbonpapper försvann och ersattes av laserskrivare som
snabbt kunde spotta ut önskat antal utskrifter. Antalet IT-användare har ökat mycket
kraftigt vilket har medfört att samordningen av bland annat licensavtal i organisationens
olika delar under senare år har blivit en ny stor uppgift. En viktig del av utvecklingen är
naturligtvis skapandet av Internet. Något som av många skeptiker till en början bedömdes som en övergående fluga, men ack så fel de hade. För Ballingslövs del skedde introduktionen på detta forum 1997 då den första hemsidan, www.ballingslov.se lades ut.

Jan-Tore Svee, längst t v, var under en period vid decennieskiftet 1990 datachef. I staben ingick fr v Cissi
Ellström-Nilsson, Anette Gustavsson, Ove Jönsson, Mikael Forsberg och Roland Strandberg.
På bilden till höger ses nestorn och nuvarande IT-chefen Peter Axelsson tillsammans med sin slipsprydde
kollega Glenn Summers från det engelska dotterbolaget Kingfisher vid ett besök på Ballingslöv år 2001.

OMFATTANDE CERTIFIERING
Sedan några år tillbaka hade miljöfrågor inom industrin kommit alltmer i fokus och
målmedvetet förbättringsarbete pågick ständigt. Till exempel installerades vid årsskiftet 1992–93 en så kallad katalytisk reningsanläggning som minskade utsläppet
från ridålinjen och sprutlinjen för lack. Förhoppningen var att resten av ytbehand-
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lingen skulle kunna använda vatten- eller UV-baserade produkter men utvecklingen
av dessa färger klarade aldrig kvalitetskraven och istället blev det satsning på reningsanläggningar fullt ut som gällde.
Med tanke på den fokusering på miljön som nu skedde föll det sig naturligt att arbetet strukturerades allt mer, vilket även gällde kvalitetsfrågorna som blev allt mer
komplexa. Under alla år har Ballingslöv lovordats för sina produkter; inte minst när
vi 1978 som landets första köksföretag och med mycket gott resultat genomgick
granskning för Möbelfakta. Nu drogs dock planer upp för ett ännu djupare kvalitetsarbete kombinerat med det växande utvecklingsarbetet för miljöfrågor. Målet var att
certifiera företaget enligt både kvalitetssystemet ISO 9001 och miljöledningsavsnittet
ISO 14001; en tuff målsättning som kvalitets- och miljöcontrollern Mona Kristensson
kom att ansvara för. Efter målmedvetet och omfattande arbete med att utveckla och
dokumentera rutiner, utbilda internrevisorer i den egna organisationen med mera, var
det 1997 äntligen dags för certifiering. Efter en genomgripande revision av SEMKO:s
representanter stod det klart att Ballingslöv klarade kraven enligt både kvalitets- och
miljösystem. SEMKO:s revisor noterade särskilt att det var mycket ovanligt att ett företag lyckades genomföra två system samtidigt och en påtagligt nöjd VD Nils-Erik
Danielsson citerade Winston Churchill; ”detta är inte slutet, det är inte ens början på
slutet, möjligtvis är det slutet på början”.

Arbetet inför den dubbla ISO-certifieringen 1997 engagerade hela företaget
från ledning till verkstadsgolvet. Här
ses koordinatorn Mona Kristensson
och SEMKO:s revisor Ebbe Ombäck
intervjua Nils Dahl på ytbehandlingsavdelningen.
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UTVECKLINGEN MOT DAGENS FÖRETAGSSTRUKTUR INLEDDES
I brytningen mellan 80- och 90-tal genomfördes också omfattande förändringar i
affärsorganisationen. Förändringar som kan sägas inledde utvecklingen mot den koncernform som råder idag. Fönsterverksamheten såldes ut och istället inlemmades det
danska företaget Dansk Formpladeindustri A/S som tillverkar bänkskivor. I december
1990 förvärvades också det engelska köksföretaget Kingfisher Wood Products Ltd,
beläget cirka tio mil söder om London. Båda dessa bolag ingår fortfarande i organisationen. En annan samtida nyhet var bildandet av det tidigare nämnda försäljningsbolaget för badsortimentet, kallat Eurolux.

Electrolux VD Leif Johansson var under åren 1991–97 en mycket intresserad styrelseordförande. Bilden
är tagen vid en rundvandring med Bengt Liljenberg, i samband med ett styrelsemöte i början av 1990-talet.

Anders Scharp efterträddes 1991 av Leif Johansson som VD i Electrolux, men också som
styrelseordförande i Ballingslöv AB. Leif Johansson satt på sin post till 1997 då han
i stället blev VD och koncernchef för Volvo. Efterträdare i Electrolux blev då Michael
Treschow som delegerade ordförandeposten i Ballingslövs styrelse till Hans Bäckman.

EN KONCERN PÅ EGNA BEN
Efter hela 24 år i Electroluxfamiljen presenterades våren 1998 ett nytt ägarskifte.
Electrolux hade redan året innan aviserat ambitionen att koncentrera verksamheten
på vitvaror och därför sälja ut övrig verksamhet, det vill säga företag som Ballingslöv.
Nya ägare blev investmentbolaget SEP (Scandinavian Equity Partner) med Wallenbergägda Investor som huvudägare. Den nya koncernen som formellt bildades den 1 juli
1998 bestod nu av moderbolaget Ballingslöv Holding AB med dotterbolagen
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Styrelsemöte 1999 med den nye styrelseordföranden Lars Åke Helgesson. Fr v ses Andreas Tallberg, Håkan
Ericsson, Rainer Alfström, Lennart Westdahl, Svend Holst-Nielsen, Ronny Nilsson, Lars-Åke Helgesson,
Mio Ericsson, Nils-Erik Danielsson och Fredrik Åtting.

Ballingslöv AB, Dansk Formplade Industri A/S och Kingfisher Wood Products Ltd.
Ny styrelse vid ägarskiftet 1998 bestod av: ordförande Lars-Åke Helgesson tillsammans med ledamöterna Nils-Erik Danielsson (VD och koncernchef), Fredrik Åtting,
Rainer Alfström, Svend-Holst Nielsen, Andreas Tallberg samt representanter för
arbetstagare: Ronny Nilsson och Lennart Westdahl, ordinarie samt Håkan Eriksson
och Mio Ericsson suppleanter. Några dramatiska förändringar i det dagliga livet på
företaget innebar nu inte ägarbytet men en effekt var utvecklingen av ett omfattande
utbyte av erfarenheter och arbete med samordningsmöjligheter mellan de olika koncernbolagen, så kallad benchmarking, som nu blev ett centralt begrepp. Året innan,
alltså 1997, hade ekonomichefen Stig Carlsson gått i pension vilket innebar att han
med stor framgång hade följt hela Electrolux ägarskap. När det nu blev nya ekonomiska förutsättningar kan man säga att historien upprepade sig i den bemärkelsen att
det åter skedde när en ny ekonomichef tillträdde och efterträdare nu blev Thomas
Jackson som därefter verkade fram till april 2001. För att återgå till år 1998 var företaget, efter att tidigare haft Electrolux-koncernen i ryggen, hänvisat till att på egen
hand skapa kapital i förhållande till de lån som nu uppstått. En situation som i viss
mån känns igen från de inledande kapitlen i Ballingslövs historia. Nu var det dags att
bita ihop igen och visst gick det. En sammanfattning av 1998 års resultat för
Ballingslöv AB visade en fakturerad försäljning på 352 Mkr vilket var 11 % högre
än föregående år. För koncernen uppgick försäljningen till 775 Mkr, en ökning med
14 % gentemot föregående år.
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SKIFTEN PÅ FLERA LEDANDE POSTER
Millennieskiftet innebar på många sätt en spännande tid med många spekulationer
och farhågor men också förhoppningar runt om i samhället. Inte minst stod de sårbara IT-systemen i fokus men med en enorm beredskap upplöstes så alla farhågor.
Någon krasch uppstod aldrig, men visst skulle det ske förändringar, om än på andra
sätt än vad som diskuterades just vid den omtalade nyårsnatten. I företagets organisation skedde till att börja med många förändringar och bland annat inrättades år
2000 en ny avdelning benämnd marknadskommunikation med Jan-Olof Hammargren
i spetsen. Avdelningen fick då samordningsansvar för marknadsföringen av samtliga
varumärken. Han hade hittills under många år varit chef för SweNova och den

Efter nästan 45 år i företaget
gick inköpschefen Arne Wighagen
t v i pension år 2001 och
efterträddes av Thomas Wuttke
som numera även är vice VD i
Ballingslöv AB.

posten övertogs nu i stället av exportchefen Jörgen Karlén. En ytterligare förändring
kom när Arne Wighagen efter nästan 45 år i företaget gick i pension. Han hade då
sedan 1983 verkat som driftig inköpschef och 2001 lämnade han så över till Thomas
Wuttke som numera även innehar posten som vice VD. Samma år tillträdde nuvarande ekonomichef Olof Wigren som också han snart skulle komma att spela en central roll i företagets utveckling.

BÖRSNOTERING OCH FÖRETAGSFÖRVÄRV
Ja, 2000-talet har inneburit att företaget har tagit klivet in i en ny epok, ett kliv som
på sätt och vis har paralleller med företagets grundande och som åter kan innebära
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oanade möjligheter. När Albin började verksamheten den där gången för 75 år sedan
gällde det att införskaffa nödvändigt aktiekapital, vilket bland annat genomfördes
med hjälp av ortens invånare, men också anställda, som köpte andelar. Så den 19 juni
2002 kan man säga att det var dags igen, men nu i större skala. Efter målmedvetet
arbete förverkligades de ambitioner som aviserades redan vid ägarskiftet fyra år tidigare; introduktionen på Stockholmsbörsen. Med ett börsvärde på drygt 680 Mkr formerades koncernen Ballingslöv International AB med dotterbolagen Ballingslöv AB,
Dansk Formplade Industri A/S, Kingfisher Wood Products Ltd och det danska köksföretaget JKE Design A/S som hade förvärvats år 2000. Totalt omsatte koncernen
1 200 Mkr och hade 820 anställda.
Detta stora steg hade föregåtts av mycket hårt arbete i kulisserna, inte minst för VD
Nils-Erik Danielsson och den relativt nytillträdde ekonomichefen Olof Wigren.
Det formella beslutet om börsintroduktionen fattades i februari 2002 av Ballingslövs
dåvarande ägare, riskkapitalbolaget EQT. Målsättningen var att Ballingslövkoncernen skulle noteras på Stockholmsbörsen före midsommar samma år vilket blev ett
verkligt exempel på god timing. Hade man väntat till efter midsommar hade
Ballingslöv med stor sannolikhet inte varit börsnoterat i dag eftersom börskurserna
då sjönk kraftigt vilket under lång tid framöver förhindrade alla börsintroduktioner.
Även om börskurserna har blivit bättre är ändå börsklimatet sådant att det fortfarande är förenat med stora osäkerheter att börsnotera ett bolag.
Själva processen som pågick från den 12 februari till den 19 juni var mycket omfattande och en mängd utomstående personer, exempelvis bankfolk, revisorer och
jurister, var involverade. I företagets ledning fick man arbeta nästan dygnet runt
under hela våren. Även styrelsen fick avsätta mycket tid för möten, genomgång av
börsprojektet, revisions- och juristrapporter med mera.
Börsnoteringsprocessen, som också genomfördes på betydligt kortare tid än vad som
är normalt, avslutades med en så kallad ”road-show”, då Nils-Erik Danielsson och
ekonomichefen Olof Wigren fick tillfälle att ”sälja in” bolaget till marknaden. Det vill
säga, ge en så heltäckande bild som möjligt av bolaget och dess verksamhet till tänkbara investerare såsom försäkringsbolag, institutioner, fonder, privatpersoner med
flera. Under tolv dagar i juni genomfördes över 60 möten med investerare i
Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Malmö, Oslo, och inte minst i Europas finanscentrum; London City, varifrån Nils-Erik Danielsson kunde vittna om ett mycket
positivt och engagerat mottagande och bemötande.
Även i massmedia väckte nyheten om Ballingslövs planer stort intresse och det talades
om en tiofaldigad uppmärksamhet. En anledning var naturligtvis att det på länge inte
skett några börsintroduktioner men även det faktum att konkurrenten Nobia som
bland annat äger Marbodal också börsnoterades, faktiskt på samma dag som
Ballingslöv. På själva introduktionsdagen den 19 juni var, bland andra, styrelseord-
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2000-talet innebar att Ballingslöv blev
ett i högsta grad publikt företag. Den
årliga bolagsstämman som hålls på plats
i Ballingslöv lockar numera många
intresserade aktieägare.

Den 19 juni 2002 hälsades
Ballingslövkoncernen, här representerad
av Nils-Erik Danielsson, välkommen
till Stockholmsbörsen av börschefen
Kerstin Hessius.

föranden Lars-Åke Helgesson och VD Nils-Erik Danielsson inbjudna till Stockholmsbörsen för att på plats åse de första aktieaffärerna i Ballingslövsaktien. En händelse som får betraktas som en verklig milstolpe och utvecklingen som börsnoterat
företag har också varit relativt bra. Börskursen har sedan introduktionen och fram
till oktober 2004 ökat med cirka 30 % och antalet aktieägare har under motsvarande
period ökat från cirka 1 200 till cirka 3 000 st. Bolaget har för övrigt en bra och stabil ägarstruktur med ett par huvudägare i Stenakoncernen och Fairford Holding som
också har representanter i bolagets styrelse. Den allmänt ökade uppmärksamhet och
det intresse som ett börsnoterat bolag får har säkerligen skapat kommersiella fördelar och man kan med fog säga att Ballingslövs namn därigenom satts på kartan.
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Ballingslöv International och Svane beseglar uppgörelsen med ett handslag den 19 mars 2004. Fr v ses PerOle Kobberø Aarhus, Nils-Erik Danielsson VD Ballingslöv, Preben Laursén ordf Svane Køkkenet A/S,
Svend Hansen v ordf Svane samt Thomas Wuttke inköpschef Ballingslöv.

Likt de första åren, när företaget startades, samlas nu åter intresserade aktieägare till
den årliga bolagsstämman i Ballingslöv, något som i den bemärkelsen kan sägas göra
att cirkeln är sluten, och nu väntar nya äventyr. Efter börsintroduktionen har koncernen utvecklats ytterligare, först med den danska kökstillverkaren Multiform som,
efter sex månaders förhandlingar, förvärvades i mars 2003. Det allra senaste förvärvet gjordes bara ett år senare, under våren 2004, då den danska distributionskanalen
Svane Køkkenet inlemmades i koncernen. Detta förvärv var en större och betydligt
mer komplex process som startade i maj 2003. Under en period av cirka tio månader
pågick, mestadels i Köpenhamn, en förhandlingsprocess där många olika alternativ
utvärderades under en ström av möten och med ett stort antal jurister involverade.
Den 19 mars 2004 kunde så det omfattande avtalet med Svane Køkkenet undertecknas. I princip hela Svanes produktförsörjning, motsvarande ett försäljningsvärde på
över 200 Mkr per år, förläggs till Ballingslöv AB. Förvärvet har initierat ett kraftigt
utvecklingssprång. Många gläds också över att tillverkningen här på orten fortfarande växer, fördjupas och utgör en allt starkare kärna i koncernens verksamhet.
Idag, år 2004, omsätter hela koncernen cirka 1 300 Mkr varav Ballingslövs del uppgår till cirka 550 Mkr, alltså drygt 40 %. Med Svaneförvärvet kommer koncernens och
Ballingslöv AB:s omsättning från år 2005 och framåt att årligen öka med drygt 200 Mkr.
Bolagsledningens ambitioner att skapa en dynamisk koncern med samverkan som genererar tillväxt i alla delar har varit framgångsrik och det ser ljust ut för disponent
Svenssons livsverk. Han konstaterade, som sagt, för många år sedan att ”Ballingslövsfamiljen har blivit stor”. Frågan är om han anade hur stor den kunde bli.
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Svaneförvärvet har inneburit starten på en omfattande utvecklingsprocess. Tisdagen den 22 juni 2004 togs
de symboliska spadtagen till ca 7 500m2 stora tillbyggnader av fabriken. Fr v ses: Uno Ovesson (Järletoft
Bygger AB), Stefan Andersson (FASAB), Bengt Liljenberg och Nils-Erik Danielsson (Ballingslöv AB),
Jan-Erik Järletoft (Järletoft Bygger AB) samt Kjell-Arne Svensson (Uulas Ark. Kontor).

Styrelsen i Ballingslöv International AB 2004
Ordf. Lars-Åke Helgesson (f.d. VD och koncernchef i Stora. Dessutom styrelseordförande
och styrelseledamot i ett antal bolag)
Nils-Erik Danielsson

(VD för Ballingslöv AB och koncernchef i Ballingslöv International AB.
Dessutom styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal bolag)

Fredrik Åtting (Partner i EQT Partners AB. Dessutom styrelseledamot i ett antal bolag)
Svend Holst-Nielsen (f.d. koncern- och Nordenchef i Unilever. Dessutom styrelseordförande
och styrelseledamot i ett antal bolag)

Martin Svalstedt

(VD Stena Adactum. Styrelseordförande i Gislaved Folie AB dessutom
styrelseledamot i ett antal bolag)

Aina Nilsson

(Design Director vid Volvo Lastvagnar. Styrelseordförande i Stiftelsen Svensk
Industridesign dessutom styrelseledamot i ett antal bolag)

Bengt A Dahl

(Styrelseordförande i Fairford Holdings Scandinavia AB.
Dessutom styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal bolag)

Ronny Nilsson (Arbetstagarrepresentant Ballingslöv AB)
Håkan Eriksson (Arbetstagarrepresentant Ballingslöv AB)
Lisbeth Klint (Arbetstagarrepresentant Ballingslöv AB)
Mats Tullgren (Arbetstagarrepresentant Ballingslöv AB)

Koncernens varumärken 2004
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EPILOG
Som läsare har Du nu tagit del av ett företags historia – Ballingslöv AB under 75 år.
Förhoppningsvis har Du tyckt att denna tidsresa varit intressant. När anställda läser
boken väcker den nog många igenkännande kommentarer och leenden.
Från starten av några få personer med Albin Svensson i spetsen till dagens företag
som en av de större köksfabrikerna i Europa med snart en årsomsättning på 800 Mkr
ligger ett myller av beslut, aktiviteter och hårt arbete från anställda och ledning.
Oavsett konjunktur- och marknadsförhållanden har Ballingslöv lyckats kombinera anpassningsförmåga med en stadig strategisk inriktning, varigenom företaget, med endast
något enstaka undantag som bara bekräftar regeln, varit lönsamt under alla år.
En viktig faktor bakom företagets utveckling är också det stöd och uppbackning som
ägarna alltid givit bolaget antingen ägarna varit en familj (Svensson/Albinsson), en stor
koncern (Electrolux), ett riskkapitalbolag (EQT) eller som nu när bolaget är börsnoterat med flera tusen aktieägare men där det finns ett par huvudägare i Stenakoncernen
och Fairford Holding som engagerar sig mycket i företaget och dess utveckling.
Vid en tillbakablick på dessa 75 år imponeras man över utvecklingen och av allt som
hänt. Detta kan också inspirera till ett försök att blicka framåt. Även om vi upplever
att utvecklingsdynamiken varit hög tror jag att utvecklingen i framtiden kommer att
gå ännu snabbare.
Jag tror bl a att vi inom några år kommer;
– ha ett produktprogram som är ännu mer flexibelt ur kundens synpunkt men smartare uppbyggt och enklare att tillverka, sälja och administrera.
– ha en maskinpark med många gånger högre kapacitet och flexibilitet än den nuvarande.
– ha IT-hjälpmedel som gör att vi med lätthet kan designa, rita och ta fram nya produkter och säljhjälpmedel på bråkdelen av den tid och kostnader som går åt idag.
– att i sann mening vara ett verkligt kunskapsföretag där alla anställda har både stor
bas- och spetskunskap.
När Ballingslövs 100-årshistoria skall skrivas får man se hur väl ”kristallkulan”
fungerat.
Nils-Erik Danielsson
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FÄRG, FORM…

Utvecklingen av köket fortsätter och det är bara fantasin som
sätter gränser. Med design som spänner från stram modernism till
ljuv nostalgi tillfredsställs alla smakinriktningar. Under ytan döljer sig praktiska lösningar som gör arbetet till en lustfylld upplevelse. Stora möjligheter till personlig utformning gör att köket
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… OCH FUNKTION

kan få just den funktion och plats i bostaden som kunden vill ha.
Ja, i formgivningen av ett kök måste människan stå i centrum,
så har det alltid varit; från dåtidens hemmaarbetande husmödrar
till dagens rörliga familjer. Människan består men kraven och
behoven varierar...
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NÅGRA TANKAR KRING ARBETET MED DENNA BOK
Uppdraget att skildra företagets historia i bokform kändes mycket hedrande och det
var med något av skräckblandad förtjusning jag i våras tog mig an uppgiften.
Eftersom jag tillbringat större delen av min uppväxt i byn känner jag naturligtvis
starkt för samhället och inte minst företaget Ballingslöv AB där jag nu arbetat i snart
två decennier. Faktiskt en relativt blygsam tid i sammanhanget, vilket jag inte minst
kommit till insikt om när jag under arbetets gång har dammat av ålderstigna protokoll och intervjuat ”gamla” medarbetare. Även om förtjusningen alltså var omedelbar kände jag samtidigt en stor ödmjukhet inför den grannlaga uppgiften att på ett
bra sätt sammanställa och förmedla 75 år av en industriell utveckling. Många människor har under årens lopp verkat från olika positioner i och kring företaget, alla
med sina egna perspektiv på händelser och miljöer. Att dessutom fånga upp alla historier och detaljer är en omöjlighet och säkert finns det mycket mer än vad som skildras här som skulle kunna ha en given plats i texten. Till sist innebär en historieskrivning av det här slaget alltid att sortera och prioritera bland alla underlag, och framställningen färgas, vare sig man vill eller inte, av en viss subjektivitet. Min förhoppning är att resultatet förmedlar en underhållande och berikande bild av verksamheten som kan intressera såväl äldre som yngre generationer. Jag tror nämligen att
boken i så fall kan vara, inte bara ett nostalgiskt dokument, utan även ett redskap,
på så sätt att det alltid är lättare att veta vart man är på väg när man också vet var
man kommer ifrån.
Så till alla som på olika sätt har, eller har haft, anknytning till verksamheten vill jag
säga att Ni är en viktig del av den fina Ballingslövsandan. En anda som manifesteras,
inte minst vid den uppskattade årliga midsommarlunchen då anställda, pensionerade
medarbetare och återförsäljare träffas och trivs. En bild från årets evenemang ses här
till höger.
I arbetet med boken har jag haft ovärderlig hjälp av KG Jonsson och Inga Pettersson.
Dessutom vill jag rikta ett varmt tack till ”veteranerna” Bertil Albinsson, Ingvar
Nilsson, Erik Paulsson, Åke Wetterström och alla andra som välvilligt bidragit med
material och inte minst; inspiration.
Ballingslöv i november 2004
Christer Martinsson
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Fotograf: Torbjörn Lindén
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Personal och pensionärer som
samlades till midsommarlunchen 2004

Ballingslöv AB 75 år

Anförande hållet av H.A Svensson på Bolagets 15:e årsstämma den 11 mars 1944.

1929 – 2004

"Det första fröet som såddes för Ballingslöv var troligen i min lägenhet i Hästveda.
En gång när byggmästare Paulsson var på besök hos mig talade han om att där
fanns en utmärkt tomt i Ballingslöv för en industri, och varför inte en snickerifabrik.
Vid ett senare besök hos Paulsson var jag i tillfälle att bese platsen och kunde
konstatera det utmärkta läget.
Nu gällde det att skaffa det nödiga kapitalet och Paulsson skulle sondera terrängen.
Vad jag fått höra mötte han så en dag markägaren Olof Nilsson vid häcken just där
Träförädlingen nu har sitt magasin, och så inleddes de första förhandlingarna. När så
den första lansen var dragen gällde det att få flera medhjälpare och samlade Paulsson
några vänner av vilka jag minns Edv Anderberg, Olof Nilsson, Gustav Persson,
Axel Persson, Edvin Persson, Axel Berggren och undertecknad.
Det gällde således att ventilera saken för vidare åtgärder. Det framkom således ett
förslag att försöka få ett aktiekapital på 25 000 kr men Anderberg var förutseende
nog och menade att vi inte skulle starta förrän vi fått ihop minst 40 000 kr.
Så sattes i gång för teckningen och bland de mer aktiva, har jag hört, var Olof Nilsson
och Gustav Persson med flera. För min del trodde jag ju inte mycket på att det skulle
gå att få ihop så stort aktiekapital och jag stod i förbindelse med Paulsson varje dag
och fick veta hur teckningen steg och så en dag var vi uppe i 37 000 kr. Men så
dagen efter, tror jag att det var ringde Paulsson och meddelade att det inte gick. Man
skulle tydligen prova hur jag reagerade. Jag vill minnas att det blev tyst i telefonen en
stund tills Paulsson fortsätter: Jag bara luras lite, för nu ha vi över 40 000 kr.
Det har emellertid visat sig att Anderberg hade rätt. Aktiekapitalet var inte alls för
stort ty trots detta har styrelsen tidvis fått borga för ganska betydande belopp.
Ja, sålunda kom bolaget till för 15 år sedan...."
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