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Ordförande har ordet
Tänk vad tiden går! Nyss hade vi ”julfest” och
nu är det dags för årsmöte. Det finns medlemmar
som har framfört att båda tillställningarna kunde
läggas lite tidigare på dagen så att de med lite
längre hem kunde få köra i dagsljus. Eftersom
några ännu är yrkesverksamma så har vi tyckt att
de ska ha en chans att deltaga. Men det kanske
finns anledning att undersöka om det fortfarande
gäller.
För att vara en kamratförening med anknytning
till ett ”förskingrat” företag så är vi engagerade i
många verksamheter. Det datahistoriska proje ktet, hemsidan, våra utflykter och så utställning i
Vrigstad. Det är en trogen skara som kämpar på
och ser till att det ”händer något”. Och det är ju
så föreningslivet fungerar. Men fler är välkomna
till vår lokal på tisdagsförmiddagarna. Om inte
annat så för att prata bort en stund.

Den 3 feb transporterade vi ner den bankterminal, som vi fått låna av IT.Ceum, till Vrigstad
Det händer att jag då och då får ett mail från
någon gammal kollega som berättar om livet efter Datasaab. Fortsätt med det, även om jag själv
är en usel brevskrivare. Kanske har du något att
berätta som är intressant att ta upp i medlemsbladet.
Ett av våra engagemang har ju gällt IT-Ceum.
Som jag tidigare redogjort för så har det varit
ovisst vad som skulle hända efter 1 jan. 2009. Nu
har det bestämts att Linköpings kommun (Kultur
och Fritidskontoret) tar över hela ansvaret/
ägandet av IT-Ceum, verksamheten, varumärket
och föremålen. Kommunen, LiU och SAAB finansierar den löpande verksamheten. Målsättningen är att flytta verksamheten till Östergötlands Länsmuseum med start senast vid halvårsskiftet

På plats i bankhuset. Weimar och Jan Olov

Redaktör Järkelid monterade
Så ses vi på årsmötet! Ha det bra!
Lennart

Verksamhetsberättelse för Datasaabs Vänner
verksamhetsåret 01/01 2008 - 31/12 200
Allmänt.
Styrelsen har under året haft 4 möten. Föreningen har nu 202 medlemmar.
I april 2008 slöt vi en överenskommelse med Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad att samproducera en utställning i Gamla Bankgården under arbetsnamnet ”Penninghanteringen genom tiderna”.
Öppningsdatum 2009-03-01. Det mesta av våra tisdagsträffar har vi därför ägnat åt att ta fram och
iordningställa material, och en trogen skara har lagt ner stort intresse och arbete så vi håller tidplanen
och kan vara färdiga i tid. Tre planeringsmöten har hållits i Vrigstad, där DSV har representerats av
ordf., Weimar Sandell, Jan Olof Edén och Sven-Erik Järkelid. Vi har också hämtat hem material från
Swedbanks samlingar i Morgongåva. IT-Ceum är vänliga och lånar ut den bankterminal som står utställd där.
Vi har med intresse följt utvecklingen av IT-Ceums vidare öden. Beslutet blev att knyta det till
Länsmuseet, vilket verkar logiskt och säkerligen kan ha administrativa fördelar.
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Dokumentations - och kommunikationssektionen.
Ett antal fristående artiklar har författats och förmedlats via Medlemsbladet och vår hemsida. Artikelförfattarna omnämns under rubriken
”Informationssektionen”.
Under begreppet ”Kommunikation” har vi även
under verksamhetsåret 2008 aktivt medverkat i
det riksomfattande projektet ”Från matematikmaskin till IT”. Tillsammans med KTH, Dataföreningen Östra kretsen, ABC80-klubben i Motala
och Facitklubben i Åtvidaberg har Datasaabs
Vänner genomfört olika aktiviteter som möten,
studiebesök och ett vittnesseminarium.
Vittnesseminariet med rubriken ”ABC80 i pedagogikens tjänst” arrangerades i samband med

Informationssektionen
Under verksamhetsåret har 4 medlemsblad givits
ut. Följande medlemmar har bidragit med artiklar:
Viggo Wentzel, Reino Florén, Tord Jöran Hall-

Seniorsektionen
Årsmötet 2008 genomfördes med 25 medlemmar
närvarande och där Bo Bengtsson ITCEUM berättade om muséets utställningar, gjorda och planerade samt intentioner om framtiden.
Under 2008 har en utflykt gjorts. Den gick i
maj med egna transportmedel till Åtvidaberg under beteckningen ”Kultur i bruksbygd” med 25 st
intresserade. Vi besökte Adelsnäsparken, Åtvidabergs Bruks- och Facitmuséum, tog en sjötur
med E/S Vågspelet med en Solkanonsavfyring
samt såg Hembygdsgården med gruv- och foto-

Hemsidan
Hemsidan har under 2008 haft i snitt 4500 verkliga besökare per månad. Trenden är stabil. Enstaka toppar förekommer, vilket troligen är i
samband med att Datasaab omnämns i något
sammanhang i media.
Mot slutet av året har Nederländerna (.nl),
Ryssland (.ru) och Kina (.cn) legat närmast efter
Sverige i besöksfrekvens. Det blir intressant att
se om det var tillfälligt eller om den trenden består.
Hemsidan har som tidigare speglat DSV´s aktiviteter under året. Ett påbörjat arbete är också att

Distribution
4 nummer av medlemsbladet har distribuerats
och sålda böcker under 2008= 18st därav 2st

Östgötaforum i Cloetta Center den 23-24 september. Seminariet har rönt stor uppmärksamhet
även på riksplanet. Det är tillfredställande att se
hur flera Datasaab-vänner ingår i olika aktiviteter
för att beskriva och dokumentera vår datorhistoria i Östergötland.
En liten, men mycket trogen, grupp Datasaabvänner har fortsatt att iordningställa en D5/20arbetsplats. Arbetsplatsen kommer att ingå i utställningen ”Penninghanteringen genom tiderna” som omnämns under rubriken ”Allmänt”.
Arbetsgruppen har också startat en aktivitet som
avser att registrera och lagra gamla programvaror
på modernare lagringsformat för att öka möjligheten till framtida tillgänglighet.
Sektionsansvarig: Reino Florén
berg, Bengt Eriksson och Weimar Sandell. Ordförande Lennart har medverkat i samtliga nummer.
Redaktör: Sven-Erik Järkelid
muséum och Louise Adelsvärds minnesstuga.
På hösten i september planerades för ”En resa i
glasriket”, men på grund av för litet intresse var
resan tvungen att ställas in.
I december intog 42 glada vänner det sedvanliga julbordet i Vagnhallen Fontänen. För underhållningen svarade Sven-Inge Pettersson med
god assistans av Lasse Ström som sjöng och spelade såväl nykomponerade låtar som äldre godingar ur Radio Roxens digra material.
Rolf Hultqvist
förse alla tidigare inlagda bilder med beskrivande namn. Normalt döper ju kameran bilderna
med en kombination av bokstäver och siffror (t.
ex. YC023.jpg). Det namnet säger ju in genting
om vad bilden föreställer. Men om bilden kallas
CK37.jpg har sökmotorn genast en chans att presentera bilden när någon söker på CK37.
Sökmotorerna möjliggör ju numera även en ren
bildsökning, mot tidigare textsökning med bilder. Det vore trevligt om vi kunde öka besöksfrekvensen ytterligare på vår hemsida genom att
förse bilderna med förklarande namn.
Webmaster / Heike Bergsten
bokpaket.
Lennart Karsberger
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Musei - och förrådssektionen
Vid ett tidigare styrelsemöte så bestämdes det att
DSV delvis skulle arbeta med dataprograminsamling. Programmen skulle vara av äldre karaktär ex. sådana som förekommer bl.a. på mjuka
disketter. Syftet är att bevara dessa program för
framtiden i ett programbibliotek.
Dessa ambitioner har under året kommit i
skymundan för det s.k. bankprojektet som vi har
fokus på nu. Bankprojektet har delvis ändrat ka-

raktär till att bli en utställning som handlar om
handel och pengar förr och nu där banken ingår.
Ett viktigt inslag är datorns intåg i banken där
DataSaab i samarbete med Facit var en viktig
aktör.
Utställningen har kommit till i samarbete med
Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad, som är
ett bankmuseum, och DSV.
Weimar Sandell

Styrelsen

EKONOMIRAPPORT, DATASAABS VÄNNER, VERKSAMHETSÅRET 2008
BEHÅLLNING 2008-01-01:
Portoförskott
Kassa:
Handelsbanken:
PlusGiro:
SUMMA:
INKOMSTER:
Medlemsavgifter:
Boksektionen:
Drift, allmänt:
Informationssektionen:
Klubbsektionen:
Hemsidesektionen:
Diverse, bl. a. räntor:
SUMMA:
UTGIFTER:
Medlemsavgifter:
Boksektionen:
Drift, allmänt:
Informationssektionen:
Klubbsektionen:
Hemsidesektionen:
Diverse ,bl. a. räntor:
SUMMA:
FÖRÄNDRING:
BEHÅLLNING 2008-12-31
Portoförskott
Kassa:
Handelsbanken
PlusGiro:
SUMMA:
Varav donationer:
Balans, bokprojektet:

Kr:
2 125,52
582,90
101 625,00
14 143,91
118 477,33
20 075,00
3 800,00
1 600,00
0,00
12 000,01
0,00
2 571,00
40 046,01
0,00
321,00
3 776,50
8 928,60
10 485,00
3 150,00
0,00
26 661,10
13 384,91
1 677,92
1 188,90
128 995,42
0,00
131 862,24
131 984,13
-33 717,55

131 862,24

KOMMENTAR:
202 medlemmar har erlagt medlemsavgift för året 2008 och
det har sålts böcker för SEK
för SEK
3479.3479
Under 2008 har våra tillgångar i PlusGirot flyttats till Handelsbanken.
Kostaderna för julfesten belastar föreningen år 2009.
Björsäter
2009-02-12
____________________
O M Eliassen. (Kassör)

______________________
Birgitta Ranada (Revisor)

_______________________
Göran Wahlström (Revisor)
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Valberedningens förslag till ledamöter/funktionärer för 2009.
Ledamöter för 2 år
Ordförande:

Lennart Pettersson

Omval

Kommunikationsoch arkivsektion:

Göran Ekelund

Nyval

Seniorsektionen:

Rolf Hultqvist

Omval

Informationssektionen:

Sven-Erik Järkelid

Omval

Distribution:

Lennart Karsberger

Omval

Hemsidessektionen:

Heike Bergsten

Omval

Förrådsansvarig:

Weimar Sandell

Omval

Koordinator mot IT-Ceum:

Tord Jöran Hallberg

Omval

Revisorer för 1 år:

Göran Wahlström
Birgitta Ranada

Omval
Omval

Ledamöter för 1 år

(Sekreterare Ulla-Greta Malmqvist och Kassör Ole-Martin Eliassen är valda på två år och kvarstår)
/Valberedningen
Göran Löf och Kjell Johansson
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”Datorhistoriska nätverket” rullar vidare ………………….
I tidigare artiklar har vi beskrivit hur Dataföreningen Östra kretsen, Datasaabs Vänner, Facitklubben i Åtvidaberg och ABC80-klubben i Motala samverkar i det datorhistoriska arbetet i
Östergötland. Många aktiviteter har re dan genomförts och fler är på gång.
Texten ovan är ett klipp från Medlemsbladet No: 3, september 2008.
Sedan dess har vi arrangerat ytterligare en intressant aktivitet. Tisdagen den 2 december samlades ett
20-tal personer i IT-Ceums lokaler och lyssnade till några ”Luxor-IT: er”.
Under rubriken ”Hur i h----e kunde detta ske” kåserade Bengt Bruno Lönnqvist, Leif Ohlin, Bertil
Petersson, Jan Lundgren och Sören Thornell över ABC80-datorns uppkomst och fall.
Med vittnesseminariet ”ABC80 i pedagogikens tjänst” som bakgrund gav våra vänner ytterligare
kommentarer och personliga upplevelser utifrån teknisk fakta, projektledning samt pedagogiska erfarenheter från skola och läromedelsframtagning.
Alla medverkande återgav en 30-år gammal produkthistoria med engagemang och inlevelse. Efter
mötet inkom kommentaren: ”Ett så intressant innehåll och proffsigt framträdande borde nå större
publik”. Om möjligt ska vi försöka upprepa mötesformen vid senare tillfälle.

Nu är det dags att annonsera vårens program 2009.
Följande aktiviteter är för tillfället på agendan:

Tisdag den 24 februari, kl. 17:00-19:30.
Ämne: IT-Ceums flytt från Mjärdevi till Länsmuseet.
Ø
Ø
Ø

Magnus Johansson, LiU, berättar om:
”Varför och hur kom IT-Ceum till”? samt ”Varför blev det Mjärdevi”?
Bo Bengtsson, Intendent IT-Ceum, kommer att berätta om beslutsprocessen:
”IT-Ceums flytt till Länsmuseet vid ½-årsskiftet 2009”.
Vi avslutar med en dis kussion:
”Kan vi bidra med kompetens och idéer avseende innehåll och utformning i den nya utställningsmiljön”?

Tisdag den 24 mars planeras en dagsutflykt till Bankmuseet i Vrigstad.
Tillsammans med alla intressenter inom det historis ka nätverket föreslås ett studiebesök i Gamla
Bankgården för att ta del av en samproducerad utställning ”Penninghantering genom tiderna”. Flera
av våra vänner har aktivt deltagit i planering och genomförande. Söndag den 1 mars kommer utställningen att öppnas och officiellt invigas. Därefter finns möjlighet att besöka utställningen efter överenskommelse med arrangören ”Stiftelsen Gamla Bankgården”.
Gamla Bankgården i Vrigstad är unik så till vida att den innehåller ett bankmuseum och ett småborgerligt hem från tidigt 1900-tal. Mer information finns på hemsidan www.bankgarden.se

Tisdag den 12 maj planeras ett studiebesök på Radiomuseet i Motala.
På begäran upprepar vi studiebesöket på Radiomuseet i Motala.
För att tillmötesgå personer som fortfarande är i ”aktiv tjänst” genomför vi vårens studiebesök på
eftermiddagstid/kväll.
Avresa från Linköping ca kl. 16 och beräknad återfärd kl. 20.
Detaljerad information kommer inom kort.

Dubbelt medlemskap, d.v.s. Datasaab Vänner och Dataföreningen i Sverige
I tidigare Medlemsblad har vi informarat om ett erbjudande från Dataföreingen i Sverige att våra
lokala klubbar som DataSaabs Vänner, ABC80- eller Facitklubben kan erhålla ett s.k.
seniormedlemskap.
Dataföreningen erbjuder ett gruppmedlemskap (minst 70 pers.) som senior till det facila priset av
325:-/år. Ordinarie pris är 645:-/år.
Som senior får du medlemsförmånerna: Computer Sweden, rabatter på tidningar, böcker och
rapporter, nätverksmedlemskap, D4D – en mötesplats på nätet, m.m.

Ø Är du intresserad av seniormedlemskap?
Ø Är du intresserad av att deltaga i historienätverket?
Hör av dig till undertecknad!
Mvh/Reino Florén
Nätverksmotor
e-mail: reino.floren@comhem.se
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