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Vad är på gång nu då?  Jo det är bara drygt en 
månad kvar till vår ”julmiddag”. Tiden går fort. 
Och då hoppas jag få se er allihop. Rolf har lyck-
ats ordna trevlig underhållning  och som vanligt 
blir det mycket gott på bordet. Ja du kan ju läsa i 
inbjudan så förstår du vad jag menar. 

Vid senaste styrelsemötet diskuterade vi pro-
blemet att  våra sammankomster  sker på varda-
gar i Linköping och däromkring. Resultatet blev 
att vi tillsatte en organisationskommitté med 
uppgift att ta fram ett förslag till program för en 
träff där folk som fortfarande arbetar och bor 
utanför linköpingsområdet har möjlighet att del-
taga. Kan kanske ersätta vårutflykten 2011?  
Tyck gärna till och hör av dig!  

Som jag ofta framhållit har jag den stora gläd-
jen att få mail eller telefonsamtal från gamla da-
tasaabare eller folk med anknytning till Datasa-
ab. Det väcker alltid trevliga minnen till liv. Men 
ibland är de sådana att de väcker sorg och sak-
nad.  

För en vecka sedan fick jag ett sådant telefon-

samtal. En herre ringde och talade om att Arne 
Körlinger gått ur tiden.  

Arne var en mycket duktig försäljare och an-
svarade bl.a. för försäljningen av MDS-
utrustning i Sverige. (MDS står för Mohawk 
Data Systems). Med resultat att MDS blev Data-
saabs mest lönsamma produktlinje. Enligt upp-
gift sålde han varje enhet fyra gånger innan den 
skrotades.  

Hur det gick till? Jo när det var dags för en 
kund att uppdatera sig och gå över till on-line  
utrustning, t. ex. Alfaskop så tog Arne MDSarna 
i inbyte och lät servicefolket snygga till dem och 
sen sålde han dem till en ny kund. Även om det 
var en tilltalande produkt måste äran av fram-
gången tillskrivas Arnes sympatiska sätt och pro-
fessionalism som försäljare.  

Ja så är det hög tid att leverera det skrivna till 
vår redaktör, som nog biter på naglarna av otå-
lighet vid det här laget. Så till vi ses! Ha det bra! 
Lennart 

Ordförande har ordet 

Vännerna bakom Östgötateaterns scen 
Tisdagen den 2 november träffades ett 30-tal 
vänner för att få en guidad visning av östgötatea-
tern. 

Träffen startade utanför restaurant Olympia, 
där vi intog en smaklig lunch. 

På mätta magar promenerade vi till teatern, där 

vi under ca 2 timmar fick dels en historisk åter-
blick på teatern dels en rundvandring i teaterns 
lokaler allt under sakkunnig ledning.  
Träffen var som vanligt arrangerad av Gunnel 

och Rolf, som vi tackar för en trevlig träff. 
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                                                Vännerna i teatercaféet 



eRegionen möter framtiden. 
Välkommen med på en resa i 
rymden, luften och kroppen. 

  
Tisdagen den 7 december i Visualiseringscenter C -Domteatern i Norrköping. 
Se fil Domen eResan................ 
  
Till Datasaabs vänner kan vi erbjuda ett begränsat antal biljetter till självkostnadspris. 
300:- (Inklusive 3D-visningar och förtäring). 
Anmälning till undertecknad. 
  
Mvh/ 
Reino Florén 
Tfn: +46 (0)13-21 88 37 / +46 (0)70-606 88 37  
E-mail: reino.floren@comhem.se/reino.floren@telia.com 
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Notis: 
I mitten av oktober fick jag ett samtal från Ben Wikman, som ville tala om att en av våra vd:ar från 
Nokia Data-tiden Kalle Isokallio ”är på väg att köra jorden runt på motorcykel, och han är fn på 
Kuba”. Vi som kom i kontakt med honom är väl knappast förvånade. 




