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Vår sista Ordförande har ordet.
Så föll det sista klubbslaget i föreningens historia!
Vi har nu hållit det sista årsmötet i föreningens regi. Det var ett historiskt årsmöte, där väldigt många medlemmar
närvarade för att delta. En del frågor kom upp nästan som om man önskade att föreningen skulle fortsätta sin
verksamhet. Det kändes ändå bra att man in i det sista har intresse för vad vi gjort även om jag som ordförande
var tvungen att tala om att nu upphör föreningen och dess styrelse skingras även om vi fortfarande informellt kan
komma att göra några saker som vi känner för i mån av tid och ork.
Det var naturligtvis ett möte präglat av nostalgi, men framför allt av innerlig vänskap,
glädje över det vi presterat över åren och som jag känner det en grand final, med samgående med STPL och
bildande av stipendiestiftelsen tillsammans med Handelskammaren.
Många medlemmar uttryckte också detta i samtal efter själva årsmötet, då vi intog lite lättare förtäring där jag
kände att vi fick kredit för det vi åstadkommit. Det känns som vi avslutade föreningen och dess verksamhet med
stor värdighet
Allt har ju sin början och sitt slut så även DATASAABS VÄNNER.
Precis som jag bär med mig alla positiva minnen från verksamheten i företaget så kommer jag att bära med mig
varma och fina känslor från föreningsverksamheten och min tid som ordförande för densamma.
Tack alla för denna fina gemenskap!
Ha ett fortsatt bra liv och ta vara på alla glädjeämnen.
Så föll även klubban för sista gången för ordföranden har ordet.
Er tillgivne
Sivert Westlund

Årsmötet
Till Datasaabs Vänners absolut sista årsmöte den 23 januari infann sig 45 medlemmar.
Mötet inleddes med att Lennart Asplund gick igenom det underlag han tagit fram för att presentera Datasaabs
historia och företagets betydelse för regionen, för kommunen m.fl. Ett imponerande dokument som också finns
på hemsidan.
Därefter genomfördes den formella delen av årsmötet. Sivert Westlund valdes till ordförande och Arnold Norman
till sekreterare. Inga motioner hade kommit in och mötet genomfördes helt enligt de förutsättningar som skickats
ut i inbjudan. Lite sent väckta ideer till fortsatt verksamhet togs upp, men fick inget gehör av stämman.
Bengt Magnhagen och Göran Löf hade ombesörjt att snygga plaketter kunde delas ut till styrelsens medlemmar.
Vi tackar för det!
Sedan var det dags för den informella delen av mötet med intagande av "Rundgång" med dryck samt kaffe med
kaka.
Stämningen steg efterhand när allt flera personer reste sig och drog sina historier från upplevelser under datasaabtiden, både bland medarbetare och kunder.
En viss sordin blev det förstås ändå när vi till slut gick runt och tog adjö och tackade varandra för datasaabtiden.
Men i fortsättningen ses vi på Facebook och på STPL´s arrangemang! Välkomna dit!
Om du tog bilder under årsmötet är du välkommen att lägga upp dem på Facebook! Sök på "datasaab.se" på Facebook och lägg upp dina bilder där!
Vid tangentbordet / Heike Bergsten
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Några fotografier från mötet som togs av Janne Borg.

Lennart Asplund

Bud Lawson

Sista styrelsen

Sista dagorningen

Mingel
3

Perspektiv på Datasaabepoken
Presenterat på Hemvändardagen 1992-10-16 av Viggo Wentzel

Hela dokumentet finns tillgängligt på

http://www.datasaab.se/Papers/Articles/Viggo/Perspektiv%20pa%20Datasaab-epoken.pdf
Fler artiklar från hemvändardagen 1992-10-16 finns tillgängliga på
http://www.datasaab.se/Papers/papersC.htm
Anm . Kommer in nästa vecka

Datasaab Experiences and Reflections
Harold “Bud” Lawson
bud@lawson.se
At the final meeting of the Friends of Datasaab (Datasaabs Vänner) on 23 January, 2018, I talked about the history
leading to the development of the Datasaab FCPU (Flexible Central Processing Unit) used as the CPU in the D23.
Kjell Johansson asked me to prepare a notice about these developments for the final Newsletter that I am pleased
to provide.
My Datasaab experiences are also mentioned in a chapter I did for an IFIP book on Computer History in 2012 and I
have keep this updated. Latest version is available for download at:
https://www.thesystemslandscape.com/author

Hela artikeln finns på
http://www.datasaab.se/Papers/Datasaab%20Experiences%20and%
20Reflections.pdf

Artikel i Corren om vår stipendiat Edvin Johansson
Det går framåt
Ägg finansierar Edvins studier
Linköping
”Det vore bra att slippa ta studielån. Jag har en bil, en kompis har ett hönseri”. Tänkte Edvin Johansson och började leverera ägg från lokala hönserier till äggälskande Linköpingsbor.
Edvin Johansson är bara 20 år men tycks vara född med matjord i fickorna, en entreprenörssjäl ut i fingerspetsarna. Därtill teknisk. Själv tycker han inte att äggidén är så märkvärdig.
– Jag har ju en bil, kompisen har ett hönseri, många vill ha frigående och ekologiska ägg . . . varför inte börja leverera dem direkt hem till människor? Det är ju mer miljövänligt att jag åker runt med äggen än att alla mina kunder
ska ta sina egna bilar till de äggbodar som finns.
– Mina ägg är billigare än stormarknadernas ekoägg, men givetvis lite dyrare än om man själv handlar dem direkt
på hönseriet.
Edvin drog igång Ägghem förra våren och fick börja med att fixa ett äggpackeri hos pappa i Östra Harg, ett krav
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från Livsmedelsverket för den som ska sälja ägg vidare.
– Packeriet godkändes och jag kunde dra igång. Jag köper äggen från två olika hönserier, Luestad och Åhs, kör dem
till packeriet där jag lyser, stämplar och paketerar dem. Sedan direkt ut till kunden. Vill man ha färskare ägg än så
får man köpa själva hönan.
Ljungsbro fick bli pilotprojekt och testområde. Logistik, betalningsrutiner och mycket annat behövde testas och
finjusteras.
Snart var Edvin Johansson mogen att utöka sina tjänster.
– Jag delade ut 25 000 flygblad runt om i stan och nu har jag 250 kunder i Linköping. I snitt kör jag ut 2 200 ägg i
veckan, onsdagar och torsdagar.
I nuläget lägger Edvin cirka åtta timmar i veckan på Ägghem och kundtillströmningen ser inte ut att avta. I så fall får
Edvin ta hjälp.
Affärsidén är enkel: Kunden swishar pengar till Edvin och anger adress och antal eko eller frigående ägg man önskar köpa. Edvin skickar ett bekräftelse-sms och anger leveranstid.
– Jag levererar dem till dörren. Det går lika bra att sms:a mig och sedan betala kontant vid leverans. Jag har försökt
att göra verksamheten så enkel som möjligt.
Vill man prenumerera på ägg går det också bra.
– Ja visst. Då kommer jag med kontinuerliga leveranser efter kundens önskemål. Man kan pausa prenumerationen
när man vill, med ett sms. Betalning sker månadsvis mot faktura.
Inom kort blir äggleveranserna ännu mer miljövänliga. Efter att ha konverterat vanliga cyklar till elcyklar är Edvin nu
igång med ett jätteprojekt.
– Jag har övat mig på cyklar. De batterier jag byggde till dem blev dubbelt så kraftfulla som dem handeln erbjuder,
utan att vara större. Men nu konverterar jag min BMW från bensinmotor till el. Jag har lyft ut hela motorn och ska
ersätta den med ett kraftfullt batteri.
Edvin köper materialet från Kina och bygger samman litiumbatterier.
– I cyklarna använde jag använt 52 småbatterier, i bilen blir det 6 000 stycken som jag bygger samman. Det ska
räcka till två timmars körning.
I framtiden vill Edvin driva egna, gärna stora, företag där teknik kombineras med hållbarhet.
– Jag tror att robotar får allt stort inflytande i människors liv framöver. Kanske som kirurger, som hjälpredor inom
äldreomsorgen, det finns så många områden. Allt handlar om mjukvaran och det är själva programmeringen som
intresserar mig.
Men han har också siktet inställt på matproduktion.
– Urban farming, stadsodling, intresserar mig. Alltså att börja odla mer på höjden, inne i stadskärnorna, som planeras i Plantagon i Linköping.

Carina Glenning
carina.glenning@corren.se
Edvin Johansson
Ålder: 20 år.
Bor: Hos mamma i Ekängen och hos pappa i Östra Harg.
Gör: Läser andra året på civilingenjörsprogrammet, industriell ekonomi, på LiU och driver företaget Ägghem.
Om ägg: Har man väl vant sig vid färska ägg som verkligen smakar något går det inte att gå tillbaka till industriägg.
Bästa äggrätt: Kokt med kaviar. Lägg äggen i kallt vatten och ta tid, fyra minuter från att det börjar koka. Stelnad
vita, men krämig gula.
På fritiden: Bygger om saker. Vanliga cyklar till elcyklar, bensindrivna bilar till elbilar.
Kontakt: Ägghem.se och sidan Ägghem på Facebook.
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Minnesord
Ben Wikman
Strax före jul kom det sorgliga beskedet att Ben Wikman avlidit i en ålder av 84 år.
Jag lärde känna Ben Wikman år 1973 när han på Saab-Scanias Datasaabdivision arbetade med strategisk marknadsplanering, vilket han fortsatte med när divisionen uppgick i det nya bolaget Datasaab AB 1978. Från 1980 arbetade han även med ekonomisk styrning och uppföljning för flygburna datorer och utbetalningsautomater.
Ben Wikman hade goda kunskaper om såväl företagsekonomiska som strukturekonomiska och teknologiska sammanhang som han med sin analytiska förmåga presenterade på ett genomarbetat och lättillgängligt sätt, vilket gav
värdefulla underlag till företagets marknads- och produktinriktning. För detta ändamål byggde han upp ett stort
kontaktnät inom och utanför företaget vilket var betydelsefullt för det arbete han bedrev.
Under ett antal år var han även ordförarande i Akademikerföreningen vid enheten i Linköping. På grund av de
stora förändringarna i företaget när först verksamheten år 1982 övergick till Ericsson Information Systems, därefter år 1988 till Nokia Data, och i slutet av 1991 till ICL Data övergick Ben Wikman till att från 1989 på heltid arbeta som ordförande för Akademikerföreningen. De många omorganisationerna och inte minst uppsägningarna av
personal innebar ett omfattande förhandlingsarbete för fackklubbarna. Under någon tid samordnade han dessutom de fackliga aktiviteterna för företagets orter i Sverige. År 1991 avslutade han sin anställning med avtalspension.
Efter detta deltog han - under några år som ordförande - med att bygga upp föreningen Datasaabs Vänner.
Ben Wikman var kunnig på många områden och mycket intresserad av bl a kosmologi och fysik vilket gjorde det
intressant och roligt att diskutera med honom. En teori var att de stora svårigheterna att styra komplicerade företag trots omfattande dataunderlag egentligen var en naturlig konsekvens av värmedynamikens andra lag och begreppet entropi vilket innebar att det blev alltför stora förluster i försöken att behålla erforderlig energi inom ett
bestämt område.
Ben Wikman var även på fritiden dynamisk och oförvägen. Hans sjöfärder i familjen lilla motorseglare under osannolika förutsättningar besannar tesen att lyckan står den djärve bi. Berättelser om en med knapp nöd undviken
kollision med en oljetanker under en resa i mörker över Östersjön var mycket spännande att lyssna på men man
förstår att för hustrun Gunilla tangerades vissa gränser. Att inseglingen i dimma i Rotterdams hamn gick bra kan
möjligen ha berott på att den lugne, noggranne och kunnige arbetskamraten Roland Mellbring deltog i äventyret.
Ben Wikman drev sina idéer med stor energi och övertygelse och var en stimulerande, glad och intressant arbetskamrat.
Linköping 2018-01-15
Stefan Carlstedt

Jan-Erik Björklund
Jan-Erik, Janne, Björklund föddes i Halmstad 1934 och kom efter studier på Chalmers till Linköping i början på 60talet då han började på Saab. Janne var intresserad av friluftsliv och vi gjorde flera vandringar i fjällen både vinter
och sommar och detta var verkliga upplevelser. 1965 flyttade han till USA och började på Boeing. När han kom
hem började han på Datasaab med miljöprovning av datorer. Janne var en stor humorist och tänkare och intresserad av musik. Janne avled den 6 januari.
Jag kommer att minnas Janne som en riktigt god vän och arbetskamrat.
Linghem 2018-01-24
Kjell Johansson.
Conny Johansson
Conny Johansson avled i Västerås slutet av januari 2018. Conny var ansvarig för vår bok Tema Gudar.
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