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Korrigeringarna avser när inget annat sägs huvudtexten.
s. 36, rad 4 nerifrån, förkortningen ”SAOB” skall vara kursiverad. Samma ändring på s. 56, not 65,
samt s. 368, not 229.
s. 39, not 10 ”Eva Österberg” ska vara ”Historikern Eva Österberg”
s. 41 rad 9 nerifrån, ”av” ska på två ställe nersättas med ”om” (förväntningar om välvilja resp,
tacksamhet)
s. 45 rad 2, ”Limhamn” ska vara ”Lomma”.
s. 47, not 32, slutet, ändra ”Peterson” till ”Claes Peterson, Äganderätt, avtalsfrihet och fördelning
av företagens vinster: vinstandelssystem i svensk 1800-talsdebatt, Stockholm 1984”.
s. 55, rad 6, kommatecknet utgår.
s. 56, se ovan betr. s. 36.
s. 60, not 82, står ”Hirdman” skall vara ”Hirdman 1979”.
s. 64, rad 8, ”Dn” skall vara ”Den”
s. 70, 2 stycket, rad 5, ordet ”i” skall utgå.
s. 72, not 15, rad 2 står ”Molin”, skall vara ”Molin 1989”.
s. 85, rad 7, ett semikolon skall tilläggas efter ”påtryckningsmedel”.
s. 94, not 93, rad 3, ordet ”att” skall utgå.
s. 95, not 95, raderna 3 och 4, siffrorna ”9” skall ersättas med citattecken, mellanliggande text är
alltså ett citat.
s. 113, not 153, ”SAF:chefen” ska vara ”SAF-chefen”.
s. 124, sista raden i brödtexten, ”VF;s” ska vara ”VF:s”
s. 127, i det första blockcitatet, rad 1, bokstaven ”ä” skall ersättas av ett tankestreck.
s. 141, not 244 litet o på ”och”.
s. 143, not 249, hela nottexten skall vara i gemen stil, utan kursiveringar.
s. 180, not 5, förkortningen ”SU” skall kursiveras. Not 6, texten skall sluta ). i stället för .)
s. 186, not 24, rätt titel på Limhamnsboken ska vara Eva Dalin & Ella Liliengren (huvudförfattare),
Limhamn: från stenålder till nutid/ huvudförfattare, Malmö 1994. Motsvarande korrigering skall
göras i litteraturförteckningen, s. 457 (Dalin).
s. 188, not 32, förkortningen ”SDS” skall kursiveras.
s. 190, not 38, nuv. text utgår, rätt text skall vara ”R.F. Berg till Edvard Berg 23/6 1893, BFA.”
s. 193, not 47, nuv. text utgår, rätt text skall vara ”SkCem A1:6, bil. t. styrelseprotokoll 23/3 1889.”.
s. 194 rad 2 nerifrån, ”sparbanklån” ska vara ”sparbankslån”
s. 197, not 68, nottexten är ofullständig, andra meningen skall kompletteras som följer: ”Historikern
Nils Edling skriver (Det fosterländska hemmet, Stockholm 1996, s. 95 f.) om vad han kallar...”. –
Samma sida not 70, ”Social Tidskrift” skall kursiveras.
s. 202 rad 1, nottecknet 81 ska vara i samma grad som övriga nottecken.
s. 204, not 86 står ”Simonsson”, skall vara ”Simonson”.
s. 212 rad 1 efter blockcitatet samt s. 213, rad 1, ”Arbetet” skall på båda ställena kursiveras.
s. 212, rad 8 efter blockcitat, ”Staten” skall kursiveras.
s. 221, not 141, på sista raden skall tilläggas en avslutande parentes och därefter punkt.
s. 254-256, i noterna 248, 249 och 253 står ”Berg 1906”, skall vara ”Berg 1906:2”.
s. 279 rad 4 nerifrån, ”på antal” ska vara ”på ett antal”.
s. 280, st. 2, rad 10, kommatecknet utgår. Samma sida rad 3 nerifrån, ordet ”på” skall tilläggas
framför ”väg”.

s. 284 mitt på,”12 juli” ska vara ”13 juli”.
s. 286, rad 6, ordet ”inte” skall tilläggas framför ”tagit fart.”
s. 291, 2 stycket, rad 1 står ”sakna” skall vara ”saknas”.
s. 309, not 52, den korrekta titeln skall vara: ”Göran Göransson, Svenska
Metallindustriarbetarförbundet avdelning 140, Åtvidaberg. Jubileumsskrift 1905-1955, Linköping
1955.” s. 23-25.
s. 312, 3 st. rad 3 nerifrån ett ”e” för mycket i ”väseentliga”
s. 313, not 62, näst sista raden, ordet ”den” skall utgå.
s. 348, not 160, rad 3 står ”is.”, skall vara ”s.”.
s. 349, not 163, rad 1 står ”2008”, skall vara ”1908”.
s. 352, st.1 näst sista raden ”möjligheter ska vara ”möjlighet”.
s. 363, st. 2, rad 2, ordet ”hade” skall utgå.,
s. 365, not 219, rad 1-2 står ”...refererat av beslutet...”, skall vara ”...referat av de i beslutet...”.
s. 370, sista raden, före ”Stockholm” skall infogas ett ”i”.
s. 383, sista stycket rad 3, ordet ”alltmer” skall utgå.
s. 388 st. 2, rad 8 ”Bernströms” ska vara ”Bernström”
s. 390, not 13 står ”Stockholm 1909”, skall vara ”Stockholm 1910”. Samma ändring skall ske på s.
398, not 40 och s. 419, not 35.
s. 394, rad 7, ”kunna” ska vara ”kunnat”.
s. 398, se ovan betr. s. 390.
s. 399, stycke 2, rad 6 står ”världskriget”, skall vara ”världskrigets”.
s. 415, stycke 1, rad 2 nerifrån står ”oacceptabel”, skall vara ”oacceptabelt”.
s. 419, rad 9 står ”att en rucka”, skall vara ”att rucka”. Se även ovan betr. s. 390.
s. 424, not 41 står ”De Geer”, skall vara ”De Geer 1992”.
s. 428, mitten efter ”R.F. Berg”, skall tillfogas ett ”t” i ”Cemengjuteriet”.

