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Ordförande har ordet
Om möten.
Livet är fullt av möten. Av olika slag och dignitet. T. ex. de där mötena man "sprang på" på
jobbet. Där de flesta av oss satt för att inte känna sig förbigångna och "utmanövrerade". Nyttan
och effektiviteten var ofta mer eller mindre obefintlig. Det mesta av tiden gick inte sällan åt att
käfta om vem som skulle ta kostnaderna för en
åtgärd.
- "Det har inte jag med i min budget."
- "Då behöver jag mer resurser!"
Eller ett par andra favoriter: "Vi måste tänka på
kostnaderna"; och "Vad är företagets policy?"
Sakfrågorna var ofta snabbt avhandlade och
hade lätt klarats av med ett par telefonkontakter.
Kommunikation kallas det visst! Å andra sidan
hade vi kafferasterna där vi stämde av gemensamma problem till båtnad för både företaget
och de mänskliga relationerna.
En annan - och kanske viktigare - typ av möten är de människor emellan. Att möta en gammal kollega eller att göra en ny bekantskap t.ex.
I det avseendet betyder våra tisdagsträffar
mycket för mig. Där återupplever vi en del av
vårt yrkesverksamma liv (också ett "möte") och
påminns om vem som gjorde vad. Även de som
inte är där rent fysiskt blir närvarande på något
sätt. Alltid är det någon som erinrar sig något
om en persons vedermödor att genomföra sin
arbetsuppgift eller någon rolig episod.
Vid de senaste träffarna har vi också roat oss
med att titta igenom några magasin med bilder
från Prodata som Kaj Malmgren räddat från förgängelsen. Åldern på oss, som tittat, har gjort
sig pinsamt tillkänna. Vi har känt igen de flesta
ansiktena på bilderna men inte kommit på nam-

nen. Här välkomnar vi någon, som jobbade på
Prodata och har bättre minne för namn, att komma och gå igenom bilderna.
Vad gäller effektiviteten att uppnå ett slutligt
resultat av våra träffar så har den inte varit speciellt hög, men vi har det trivsamt. Också en anledning att mötas!
Det gäller inte minst våra utflykter. Höstutflykten den 7:e sept. bar syn för sägnen. Jag förstår inte hur Gunnel och Rolf bär sig åt att
kläcka så bra ideer till utflyktsmål. För mig var
det en riktig höjdare att få höra berättas om en
av mina stora idoler; Zarah Leander. Och som
hennes hjälpreda Brigitte kunde berätta!!!
Vad gäller våra styrelsemöten så har vi två
under våren och två under hösten. Det vi avhandlar där framgår på ett eller annat sätt i de
aktiviteter som blir följden och som refereras i
medlemsbladet och på vår fina hemsida.
På vårt senaste möte lämnade Kaj Malmgren
styrelsen med omedelbar verkan pga sjukdom.
Vi tackar Kaj för hans insatser och hoppas att
han kryar på sig.
Något årsmöte blir det ju inte i år eftersom vi
gjort en stadgeändring, som förlägger årsmötet
till början på nästföljande år (som är brukligt i
de flesta föreningar). Däremot håller vi fast vid
traditionen att "äta julbord" i början av dec. Närmare bestämt den 6/12. Den här gången bjuder
vi också in våra "respektive" till en stunds samvaro. Eftersom vi slipper mötesförhandlingar får
vi mer tid att "möta varandra". Vi ses den 6:e
dec!
Lennart

Julmiddag
Planera redan nu in onsdagen den 6 december för föreningens traditionella julmiddag, som i år
kan avnjutas med ”respektive”.
Tid och plats meddelas i kommande medlemsblad.
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Höstutflykt på Vikbolandet
Den 7 september träffads ett 30-tal datasaabs vänner vid
Mauritzbergs slott på Vikbolandet till den traditionella
höstutflykten. Slottet var utgångspunkten för en heldag på
Vikbolandet.
När Rolf hade räknat in oss och hälsat välkommen tog guiden Margareta Gustavsson över och gav oss under 1 timma
en mycket intressant berättelse om slottets historia och dess
olika ägare. Under Margaretas berättande satt vi i slottskapellet, som idag är en populär bröllopsplats. Därefter följde
en rundvandring i slottet, som idag används bla som konferansanläggning.
I skärgården ett stycke utanför Mauritzsberg slott ligger Lönö, som var Zara Leanders boplats under många år. Om Zara berättade Brigitte Pettersson på ett mycket trevligt sätt när vi hade ätit en
god laxlunch och var framme vid kaffet. Brigitte, som växte upp i Tyskland, blev Zaras assistent
och flyttade med henne till Lönö.
Mätta och belåtna åker vi nu till Vikbolandsstruts, som ligger i Vånga i närheten av Häradsha mmar, för att få en inblick i hur strutsen, detta exotiska djur lever i fångenskap i en för strutsen ovan
miljö. Vi fick bra guidning och redogörelse för hur man beter sig med allt ifrån avel till slakt.
Tiden hade nu kommit en bra bit längre än planen, så för att hinna till sista utflyktsmålet för dagen, smeden Erik Olsson i Klockaregården i Furingstad innan stängningdags, var det hög tid att
lämna strutsfarmen. Hos Erik gavs möjlighet till att beskåda både hans eget och andras alster samt
till inköp.
En innehållsrik dag var till ända och återigen hade Rolf och Gunnel lyckats att få till en trevlig
utflykt. Tack!
Sven-Erik Järkelid
Du kan läsa mer och se flera bilder i Björn Johanssons och Heike Bergstens reportage på vår
hemsida www.datasaab.se

Morgongåva, ett paradis för Datasaab freaks!
Vi har funnit det! Ett komplett D5-20 system har stått i en gammal industrilokal och bara väntat. Nu
har vi funnit det.
Ett gäng från Datasaabs Vänner har varit i Morgongåva på en ”datorsafari”. Genom kontakter och
gamla vänner från Föreningssparbanken, numera Swedbank, fick vi tips om att bland diverse
bankutrustning också en relativt komplett D5-20-anläggning kunde ingå.
Redan i våras gjorde några Datasaab-vänner en rekognoseringsresa till Morgongåva och passade
samtidigt på att låna hem en del moduler och kablage för att matcha ihop med den utrustning som
redan fanns här i Linköping. Tyvärr blev resultatet inte så lyckosamt eftersom modell- och versionsnummer inte stämde överens.
Men skam den som ger sig. Tisdagen den 19 september gav sig en ny delegation iväg till Morgongåva. Göran Lööf, Heike Bergsten, Weimar Sandell och undertecknad startade i tidig morgontimma
en ny safariresa.
Strax före Fle n blev kaffesuget alltför påtagligt så vi stannade till för att duka upp medhavda
mackor och kaffe. Kaffet gjorde underverk och efter pausen var resterande färd till Morgongåva en
munsbit.
På plats i Morgongåva fanns redan Urban Forssén, f.d. Föreningssparbanken, för att guida oss runt
i en fantastisk samling utrangerad bankutrustning. Vår målsättning var att om möjligt finna ett komplett D5-system.
Efter en stunds letande och flyttande av diverse datorskrot fann vi ett datorskåp. Datorskåpets lås
forcerades och där fanns ett intakt system, inkl. programtejp och programladdningsinstruktion.
Programmet var daterat den 23 okt. 1987 och krävde en minneskapacitet av 18 KB. En terminala r-
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betsplats, inkl. kablage, plockades också ihop. Slutligen var det bara att loggföra all utrustning och
försöka få in det i bagageutrymmet på våra två Saab 9-5:or. Jag kan försäkra att det blev två välfyllda
bilar som återvände till Linköping och att vi i gruppen kände oss nöjda efter avslutat uppdrag tror jag
ingen betvivlar.
Nu återstår att rekonditionera utrustningen innan det blir dags att slå på 240-volten, ladda programmet och hoppas allt går enligt planerna. Det slutliga målet är att en komplett D-5:a ska installeras i
Mjärdevis datormuseum och därmed visa att Datasaab även tillhörde pionjärerna att datorisera bankernas ”front office”-tjänster.
Är du intresserad att vara med i rekonstruktionsarbetet att få liv i ett D5-20-system är du givetvis
välkommen. En grupp entusiastiska Datasaab-vänner samlas varje tisdag kl. 09:00 till 12:00 i Eric ssons lokaler i Mjärdevi. Kontakta gärna vår koordinator och ordförande Lennart Pettersson, tfn. 01366 283 eller e-mail lenp@algonet.se, för att stämma av ytterligare detaljer.
/Reino Florén

Minnesord över Sten Wahnberg
I början på september kom det sorgliga beskedet att Sten Wahnberg avlidit i en ålder av 73 år.
Jag lärde känna Sten Wahnberg när han från och med datasaabtiden tillhörde administrationsavdelningen och arbetade med lokalplanering och fastighetsdrift. Detta var hans huvudsakliga verksamhetsområde till dess våra vägar skildes i början på 1990-talet. Sista åren arbetade han i huvudsak
för Prodatafabriken. Han hade även fackliga förtroendeposter inom SIF.
Hans arbete klämdes mellan företagsledningens ofta uttalade krav på minskade lokalutrymmen och
avdelningschefer som krävde mer. Enligt företagsledningen var företagets framtid i fara om inte lokalytorna krymptes och enligt nämnda chefer förutsågs katastrofala framtidsutsikter om man inte fick
större. Vi arbetade dessutom i en miljö med tätt förekommande organisations- och verksamhetsförändringar vilket ofta medförde snabba ändringar av lokaldispositionen. Dessutom måste hänsyn tas
till olika myndighetskrav, vars prioriteringar ibland inte gillades av någon.
Arbetet var således inte helt lätt. Hur Sten Wahnberg klarade denna uppgift med bibehållet gott humör är gåtfullt men han gjorde det. Hans arbete kännetecknades av stor men lågmäld hjälpsamhet,
mycket lirkande och jämkande, ett idogt och intensivt arbete för att på ett positivt sätt finna lösningar
på uppkomna problemsituationer och han sågs alltid i rörelse överallt.
Även privat var Sten Wahnberg en glad, trivsam, hjälpsam och generös person som alltid var beredd att ställa upp för sina vänner och vi minns honom med stor värme.
Stefan Carlstedt
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