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Ordförande har ordet 
Tiden rinner iväg, en underbar sommar och en 
fin höst har varit till stor glädje för oss alla i 
vårt vackra land. Nu kommer vintertid och 
novembermörkret sänker sig över stad och 
land och dess innevånare. Då har vi samtidigt 
mer tid över för föreningsverksamhet. 
  Först har jag en hälsning till Er alla från 
Viggo Wentzel. Han har fyllt 90 år, men när 
jag ringde honom på 90–årsdagen var han på 
sjukhuset. Besökte honom senare i hemmet 
och vi hade en trevlig eftermiddag 
tillsammans. På grund av vissa hälsoproblem 
har Viggo själv beslutat att flytta från 
Linköping till Göteborg för att komma 
närmare sina barn.  
   I styrelsen arbetar vi med att försöka finna en 
ny framtid för vår förening när vi alla 
DATASAABARE blir för gamla för att kunna  
fortsätta verksamheten. Vi arbetar för att vårt 
arbete med att främja och inspirera unga 
människor att läsa naturvetenskap och teknik 
ska kunna fortlöpa med nya krafter.  
  Vi vill därför lyfta fram vår stipendieverk-
samhet och försöka få med nya intressenter, 
som kan bidra med både arbete och pengar. Vi 
söker arvtagare som vill fortsätta det påbörjade 
arbetet och då måste vi kunna intressera 

omvärlden och sälja in detta till nya intressen-
ter. 
  Lennart Asplund har gjort ett gediget arbete 
med att utarbeta en kort version av DATA-
SAABs historia och vad det betytt framför allt 
för Linköpingsregionen. Dokumentet har 
granskats av en hel del personer, som 
verkligen varit med från början och även 
Viggo har läst detsamma och är positiv. 
Naturligtvis är det en partsinlaga, men det är ju 
vi som berättar vår historia och hur vi ser på 
den. Den här skriften distribueras nu till Er alla 
och Ni är naturligtvis välkomna med synpunk-
ter. 
  Vi hoppas att Ni alla medlemmar tycker att 
det vi nu försöker oss på är något Ni kan stödja 
och vara med och försöka genomföra. I 
styrelsen tycker vi det möter föreningens 
ändamålsparagraf, men det är ju medlemmarna 
som bestämmer vad Ni vill med föreningen 
och så skall det förstås vara i en ideell och 
demokratisk förening. Vi tar gärna emot 
synpunkter på vårt arbete och våra intentioner i 
styrelsen. 
  Med många varma hälsningar 
  Sivert Westlund,  
  Styrelsens ordförande

. 
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HÖSTFESTEN 
Ett 30-tal vänner träffades den 21 oktober på Fontänen för att fira den traditionella höstfesten. Rolf 
hälsade oss välkomna och gav förutsättningarna för kvällen samt hälsade kvällens underhållare trion 
TOMBOLA välkommen. 

Trion underhöll oss med sång och toner från fiol, bas och gitarr under ca en timme på ett mycket 
uppskattat sätt. 
 

 
 

När vi nu hade fått i oss den kulturella spisen så var det dags för den lekamliga. Lantpatémacka som 
förrätt och Wallenbergare som varmrätt nersköljda med något individanpassat drickbart smakade som 
vanligt alldeles utmärkt. Måltiden avrundades som brukligt med kaffe och ”dammsugare”.  

Stämningen var hög när ordförande Sivert steg fram och framförde hälsningar och ett tack för 
uppvaktningen på 90-årsdagen från Viggo, som nu har flyttat till Göteborg. Sivert informerade även 
om arbetet i föreningen för att hitta nya infallsvinklar för föreningens ”överlevnad”. Ett arbete har 
Lennart Asplund redan gjort genom att göra ett koncentrat av bokpaketet ”DATASAABS 
HISTORIA”. 

 
Ordförande Sivert i samtal med Tore Nygaard 

 
Rolf och Gunnel hade som vanligt lyckats att ordna en trevlig höstfest och för det får de ett stort 

TACK ! 
    Bilder: Heike Bergsten 
    Text: Sven-Erik Järkelid 
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Minnesord över Christer Zackrisson 

Min vän och arbetskamrat Simon har gått bort efter några års sjukdom. Simon var döpt till Christer 
Zackrisson. Förnamnet användes sannolikt endast i officiella dokument. För familj och 
fritidskamraterna var han alltid ”Simon”, för arbetskamraterna ”Zacke”. 

Jag mötte Simon för första gången under en kappsegling på en fjärd utanför Fyrudden. En rödlätt 
kille (då utan skägg) hårt koncentrerad på att driva sin folkbåt så fort som möjligt. Det var i den miljön 
han trivdes bäst. Båtlivet, skärgården, alltid tillsammans med familjen. Vatten var en gemensam 
nämnare för större delen av hans fritidsaktiviteter. Långfärdsskridskor och utförsåkning på vintern 
,båtar och skärgård, när det var isfritt och snön smält bort. Sina båtar byggde han själv, likaså 
färdigställde han huset i Linghem, där familjen bott sedan 70-talet, själv. Han var även aktiv i 
styrelsen i den båtklubb, där vi båda var medlemmar. 

Några år efter det första mötet strålade vi samman på DataSaab i gamla H-huset. Det blev en lång 
gemensam resa fram till avvecklingen vid försäljningen till Ericsson. Simon arbetade med både D21, 
D22 och D23. Vi arbetade vid den s.k. inkörningen samt med leveransprov hos kunder. Speciellt 
duktig var Simon på att få kringutrustningen, som var mycket elektromekanik, att fungera. Simon var 
en praktiker, som inte drog sig för att borra och fila för att få i gång utrustningen. 

Vi arbetade tillsammans i det stormiga ”Beagle”-projektet, som väl innebar slutet på produktlinjen 
bankterminaler och i slutänden att hela datorverksamheten försvann från Ericson till Univac och 
Nokia. Våra yrkeskarriärer fortsatte dock tillsammans, först i ett Ericsson-ägt IT-konsultbolag, senare 
på den del av Ericssons utveckling av GSM-systemet, som förlades till Linköping. Kommen till 
mogen ålder tog Simon chansen att till synnerligen goda förmåner pensionera sig, när Ericsson gjorde 
sin första större neddragning av verksamheten i Linköping. 

Simon avled dagen före midsommarafton i sitt hem i Linghem. 

//Leif Widlund 
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Aktivitetskalender 
 
1.Digital spaning i eRegionen i creAcrive Mjärdevi den 27/11, 
   kl. 17:00-19:30. Plats creActive Mjärdevi. 
   Se länk: http://natverk.dfs.se/digital-spaning-i-eregionen-i-creactive-i-   
mjardevi-0. 
 
Kräver föranmälan för att kunna delta.  
Anmälan kan göras till: reino.floren@comhem.se senast 20/11. 
 
2. Publik eHälsotjänster - i vårdens eller patientens tjänst. 
    Se länk:  http://natverk.dfs.se/publika-ehalsotjanster-i-vardens-eller-
patientens-tjanst 
 
Ingen föranmälan. 
 
3.Jubilelumsvecka 9-12 december. Datamuseet IT-ceum 

Rubrik: 
10 år med Datamuseet IT-ceum - 
Tillbakablick och framtidsspaning. 
 
Moderator Magnus Johansson, LiU 
Med stafettinslag från Eva Joelsson, Tord Jöran 
Hallberg m. fl. Se länk: http://www.datamuseet.se/jubileum/ 
Speciellt för DataSaabs vänner: Jubileumsfinal 12/12, kl. 12:00-13:00 
Se länk: http://www.datamuseet.se/jubileum/jubileumsfinal-fredag-1212/ 
I denna länken kan man stega sig fram till samtliga aktiviteter under 
tiden 9-12/12 

 
    Ingen föranmälan. 
 
    Mvh/Reino 
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