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Ordförande har ordet 

Hej!  
Ja nu är det vår igen och verksamhetslustan 
sprider ut sig till trädgårdar, båtar, sommarstu-
gor och allt vad det heter. Därför tycker jag att 
verksamheterna i klubblokalen på tisdagsför-
middagarna är ett välkommet avbrott för valkar-
na i händerna. Vi har både en stationär Erics-
son-PC och en bärbar dito (Bengt Walla hade 
sparat ett par stycken) samt  en PC (Jan-Olov 
Edins förtjänst) för att försöka få igång en 5801 
via en silverbox. Det här möjliggör att vi nu kan 
börja föra över data och program från gamla 
5,25" diskar till "modernare" media. Har du be-
hov av att få hjälp med sådant så kom till oss 
eller hör av dig. Tyvärr har vi ingen STEP-ONE  
än, så om du har och kan avvara en så är vi 
tacksamma.  

Själv har jag inventerat mina gamla 5,25"-
skivor och hittade en del gamla "godbitar".  
Till exempel: 
COPY_IIPC; ett program som kopierar dolda 
och skyddade filer. SPEL, ( naturligtvis).MP; 
multiplan - den gamla föregångaren till Excel. 
Ergoord, Graph och Graph_in_Box, samt Print-
master och Wordstar. Har du använt något av de 
här programmen kanske du har exempel på vad 
de kunde göra?  Kom och berätta eller maila det 

till DSV.  
Vi har nu ett avtal med Bankgården i Vrigstad 

om att göra en utställning om penninghantering-
en genom tiderna, som ska vara öppen under 
2009. En D5-20 kommer att ingå i utställningen. 
Så nu har vi fullt upp resten av det här året. Men 
det hindrar inte att vi har ett par trevliga utflyk-
ter att se fram mot. Rolf och Gunnel kommer 
ständigt med nya trevliga utflyktsmål.  

I förra medlemsbladet nämnde jag utställning-
en om dataspel på IT-Ceum. Den blev en stor 
succé och är nu på turné till andra orter. Om du 
får chansen så tycker jag att du ska gå och se 
den. Snyggt jobbat Peter och Anna m.fl. Även i 
det här sammanhanget var ju Datasaab tidigt ute 
(Se hemsidan).  

Nu hoppas jag att IT-Ceums huvudmän kan 
enas om finansiering och organisation så att 
verksamheten kan fortsätta och vidareutvecklas 
även efter 2009. Samma gäller förvaltningen av 
samlingarna av utrustning.  

Till sist: Skriv ner åtminstone en rolig eller 
minnesvärd händelse från din Datasaab/EIS-tid 
och skicka det till Anders Vistby (Se hemsidan). 
Gäller även om dig som var kund till Datasaab. 
Och ha en bra sommar!  
Lennart 

   Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Datasaabs Vänner 
      onsdagen den 5 mars 2008. Plats: Fontänen, Västra vägen. 
 
       §  1. Mötets öppnande  
              Föreningens ordförande Lennart Pettersson förklarade mötet öppnat och hälsade välkom-
              men. 
 
       §  2. Fråga om kallelsen var utsänd i tid enligt stadgarna 

  Fastslogs att kallelse hade utsänts enligt stadgarna. 
 
       §  3. Fastställande av dagordning 
              Följande dagordning fastställdes: 
 
               Val av ordförande och sekreterare för mötet 
               Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
               Styrelsens årsberättelse och ekonomirapport för 2007 
               Revisionsberättelse 
               Fråga om ansvarsfrihet 
               Val av styrelse för kommande verksamhet 
               Fastställande av medlemsavgift och nästa års budget 
               Behandling av motioner till årsmötet 
               Övriga frågor 
               Mötets avslutande 
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       §  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
              Till ordförande valdes Lennart Pettersson och till sekreterare Ulla-Greta Malmqvist. 
 
       §  5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare 
              Till justeringsmän och rösträknare valdes Kjell Johansson och Göran Wahlström.  
 
       §  6. Styrelsens årsberättelse och ekonomirapport för 2007 
              Årsberättelsen och ekonomirapporten godkändes. 
 
       §  7. Revisionsberättelse 
              Revisionsberättelsen godkändes. 
 
       §  8. Fråga om ansvarsfrihet 
              Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. 
 
       §  9. Val av styrelse för kommande verksamhetsår 
              Ledamöter för 2 år: 
               Sekreterare                                    Ulla-Greta Malmqvist     omval      
               Kassör                                          Ole Martin Eliassen          -"- 
                        
              Ledamöter för 1 år: 
               Dokumentationssektionen              Reino Florén                    -"- 
               Klubbsektionen                             Rolf Hultqvist                  -"- 
               Informationssektionen                   Sven-Erik Järkelid           -"- 
               Distribution                                   Lennart Karsberger          -"- 
               Hemsidesektionen                         Heike Bergsten                -"- 
               Museisektionen                             Weimar Sandell               -"- 
               Koordinator mot IT-Ceum             Tord Jöran Hallberg         -"- 
 
             (Ordförande Lennart Pettersson valdes 2007 på 2 åroch kvarstår). 
 
             Revisorer för 1 år: 
               Birgitta Ranada 
               Göran Wahlström 
 
             Valberedning för 1 år: 
               Göran Löf 
               Kjell Johansson 
 
       § 10. Fatställande av medlemsavgift och nästa års budget 
             Styrelsens förslag att få mandat att höja medlemsavgiften 
             för 2009 till max. 150 kr., om det visar sig nödvändigt, 
             godkändes. 
 
             Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår god- 
             kändes enligt följande: 
               Inkomster: 
                 Medlemsavgifter            SEK  21.000 
 
               Utgifter: 
                 Drift                            SEK   4.000 
                 Informationssektionen   SEK  15.000 
                 Klubbsektionen              SEK   2.500 
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                 Hemsidesektionen          SEK   3.500 
                 Museisektionen              SEK   2.000 
                                                        SEK  27.000 
                Underskott                      SEK    6.000   
 
             Godkändes också att underskottet finansieras med fonderade medel. 
 
       § 11. Behandling av motioner till årsmötet 
             Inga motioner förelåg. 
 
       § 12. Övriga frågor 
             Inga övriga frågor förelåg. 
 
       § 13. Mötets avslutande 
             Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
             Kvällen avslutades med en god landgång med dryck och kaffe. 
 
 
       Vid protokollet dag som ovan: 
 
       .................... 
       Ulla-Greta Malmqvist 
 
       Justeras: 
 
       …………………..         ..................…..          ….................……   
       Lennart Pettersson        Kjell Johansson         Göran Wahlström                   
_ 

Utskick av medlemsregistret 
Om du vill ha medlemsregistret tala om det för Ole Martin genom att skicka ett mail till e-postadress  
eliassen@glocalnet.net . 
Uppdatering görs 1 ggr/år. 
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Rapport ifrån Hobbylokalen  

Projekt historiska Program 
Insamling av historiska program har startat. Mestadels mjuka stumsdisketter har vi testat som DOS, 

Ergo Ord, Multiplan, Wordstar, Graph In Box, Printmaster, Norton Commander och Kings Quest 
mm på en EPPC (Ericsson Portabel PC) ifrån 80-talet. 

EPPC är en bärbar dator med en 360kb drive, som kan utrustas med expantionsboard med ramdisk 
som tillbehör (en box bredvid). EPPC kunde man få med inbyggd skrivare, som fanns i bakdelen. 
Alltså en bärbar dator med inbyggd skrivare. 

Syftet med vår insamling av historiska program är att kunna bevara dem för framtiden i ett pro-
grambibliotek.  

Vi vill skaffa ett aktuellt registreringsprogram. Ett program som håller reda på vem som skänkt fö-
remålen (programmen) Registreringsprogrammet skall vara lätt att använda. 
Fakta skall in. Foton skall vara med. Historik angående föremålen skall finnas. 
Utvalda delar skall kunna läggas ut på nätet. Allt skall vara lätt sökbart för framtida forskning.  
Sökning skall kunna ske via internet. Programmet får ej kosta DSV mer än arbete 
 
Sammanfattning av 
Weimar Sandell 

Saras trumminne återfunnet 
av Viggo Wentzel 

En vacker aprilmorgon när björkarnas blad var som musöron startade en liten expedition från Linkö-
ping med destination Vånga. Anledningen till denna utflykt var ett rykte som hade tagit allt fastare 
form: I Vånga skulle finnas resterna av ett av datamaskinen Saras trumminnen. Om detta rykte skulle 
vara sant var det i så fall en mindre sensation. Den allmänna uppfattningen var nämligen att endast 
några få detaljer av Sara sparades efter det att maskinen tagits ur bruk och skrotats. 

Expeditionen bestod, förutom av mig själv, av Ole Martin Eliassen som hade förmedlat det intres-
santa ryktet, samt av Bertil Lundgren som en gång på 1950-talet varit med om att tillverka trumman. 
Genom det fagra Östergötland närmade vi oss familjen Sigbjörnssons vackra hus i Vånga, och vi togs 
väl emot av Barbro och Tomas.  

"Kunde det verkligen vara sant att de förvarade ett exemplar av Saras trumminnen?"  
"Jo, nog hade det sin riktighet" 
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I samlad tropp avtågade vi mot ett närbeläget uthus. Och se! Där stod dyrgripen. Andäktigt stirrade 
vi på denna 1950-talets hårddisk och när vi hade dammat av reliken kunde vi konstatera att den var 
förhållandevis väl bibehållen. Därefter följde fotografering, men när vi sedan försökte lyfta trummin-
net måste vi konstatera att det var alldeles för tungt för våra åldrande ryggar. Så det fick tills vidare 
stå kvar på samma plats där det tillbringat så många år. 

Besöket avslutades med kaffe och fru Barbros delikata smörgåsar. Allt medan hönorna skrockade i 
bakgrunden frågade vi hur det kunde komma sig att minnet hade hamnat här. Uppenbarligen var det 
Algée Hansson som var inblandad i det mesta kring Sara och som räddat trumminnet åt eftervärlden. 
Via diverse fastighetsaffärer hade det till slut hamnat i Vånga. 

Vad ska nu hända med trumminnet? Styrelsen för Datasaabs vänner är enig om att det bör bevaras 
på ett värdigt sätt men föreningen saknar för närvarande möjligheter till detta. Ej heller IT-ceum kan 
påta sig detta ansvar. Följaktligen har Datasaabs vänner tillskrivit Tekniska museet i ärendet, och vi 
avvaktar för närvarande svar därifrån. 

Heder åt Algée, Tomas och Barbro som bevarat detta minne från en dramatisk period i Sveriges da-
tahistoria. 

Datamaskinen Sara 

                   Algée Hansson 
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Trumminnesexpeditionen 
Från vänster: Bertil Lundgren, Tomas och Barbro Sigbjörnsson, Ole Martin Eliassen 

Efter det att datamaskinen Besk tagits i bruk 1953 byggdes en serie liknande maskiner bland annat 
på Saab i Linköping. Denna maskin fick namnet Sara och var försedd med såväl trumminne som 
magnetband. Sara togs i bruk 1957 och var i operativ drift under tio år varefter den skrotades och er-
sattes med en Datasaab D21. 

Trumminnet tillverkades på Saab men läs- och skrivhuvudena av ferrit köptes, troligen från Philips. 
Trumman som roterade med 50 r/s, rymde 256 kanaler à 32 helord om 40 bitar. Den totala minneska-
paciteten var således 8192 helord och medelaccesstiden var 30 ms. 
 
Läs mera: 
Bits & Bytes ur Datasaabs historia. Tema flyg. ISBN 91-972464-17 
Tord Jöran Hallberg, IT gryning. ISBN 978-91-44-03501-7 
www.datasaab.se 

Med DSV i Åtvidaberg  
Den 13 april hade Rolf Hultqvist kallat DSV till 
ett ”Läge för lycka”. Och lyckligt blev det! Vi, 
25 förväntansfulla veteraner, samlades utanför 
Stallet i Åtvidaberg för att möta dagens guide 
Bo-Inge Nilsson. Tillsammans med honom hade 
Rolf planerat en fullmatad och alltigenom intres-
sant dag. 

Första dagspunkt blev gemensam färd till 
Adelsnäs och rundvandring i den vårprunkande 
parken. Solen sken men det var betydligt svalare 
än vi hade upplevt i pingsten innan. På stads-
vandringar skall det inte vara för varmt. Bo-Inge 
gav oss kort historik för staden och speciellt om 
dess driftiga ledare. Han började med Theodor 
Adelswärd (1860-1929) som verkar stått bakom 
allt i Åtvidaberg i början av förra århundradet. 
Han byggde nuvarande Adelsnäs slott 1917 för 
sin växande familj som innan dess bott i 
”Villan”. Rundvandringen avslutades med kaffe i 
Adelsnäs Kaffestuga. Goda smörgåsar och si-
rapskaka i jumboformat! 

Andra resmål för dagen var Bruks- & FACIT-
muséet. Här var Britt Svensson vår guide. Här 
visas stadens utveckling från starten av bergsbru-
ket på 1400-talet till slutet för FACIT. Vi fick se 
en halvtimmes välgjord film om FACIT´s till-
komst och hädanfärd. Här figurerade ortens and-
re starke man Elof Eriksson. Vi Datasaabare sak-
nade dock allt omnämnande av samarbetet under 
NTP-projektet kring 1970. Muséet är väl värt ett 
återbesök då tiden inte medgav djupare studier. 

Bilkaravanen drog nu vidare mot kajplatsen 
för E/S Vågspelet i Bysjön. E/S står för Electri-
cal Ship och detta framdrevs med batterier och 
motor från en truck. Skovelhjulet bak dunkade 
nästan som en trivsam tändkulemotor. Vi rundar 
Bysjöns fyr ”Stenshuvud” som fått sitt namn ef-
ter en viss Sten J. som kört på grundet. Vår kap-
ten Leif Wallqvist höll dock behörigt avstånd. 
Efter att ha rundat sjön i en dryg halvtimme med 
Bo-Inge som kontinuerlig informatör lade vi till 
nedan tornet med Solkanonen. Förutom oss sam-
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lades ett 10-tal tillresande från Växjö för att vara 
med om skottet kl. 13. ”Tornöversten” Karl-Erik 
Johnsson frågade efter frivillig laddare av kano-
nen och Bernt Magnusson, för oss välkänd hem-
maartillerist, anmälde sig bums. Skottet avfyra-
des prick 13.00 och var kraftigare än många hade 
förväntat sig. Bernt var lycklig och utnämndes av 
Bo-Inge till ”Solkanoniär” och utlovades diplom. 
Mer detaljer om Solkanonklubben kan hittas på 
http://www.solkanonklubben.se/   

Nu var vi hungriga och bilkaravanen bar till 
Golfbanan och dess restaurang. Där lär vi lunch 
på välkryddad fläskfilé oss väl smaka. Efteråt 
samlades vi vid Trädgårdshotellet och blev infor-
merade av den flitige Bo-Inge om dess historia. 
Byggnaden föregick Adelsnäs under namnet Näs 
herrgård men flyttades av Theodor Adelswärd 
1901 för att bli hem för den av honom startade 
trädgårdsskolan där ”Kålmaskarna” utbildades. 
Han startade också en meje riskola där 
”Vasslekatter” utbildades. Bo-Inge lärde oss un-
der dagen att byhumorn i Åtvid hade skapat 
många öknamn eller titlar. 

Karavanen drar vidare till Åtvidabergs Hem-
bygdsgård som innehåller c:a 4 muséer : ett om 
Bersbo-gruvan, ett om fotograferna Thorin, ett 
om Åtvids gamla sjukstuga och dessutom hop-
samlade gamla stugor med autentisk inredning.  

Vår guide i Gruvstugan, som tidigare rymt 8 
familjer, var Nils-Erik Sandström som på tydlig 
stockholmska berättade om sina förfäder vid 
Bersbo gruvor som fotografen Thorin dokumen-
terat på 1890-talet. Några av oss gick också runt 
i stugorna. Jag fastnade för mor Bergkvists en-
rumsstuga med miljö från 1954. Hon var ”mor” 
för luffarna som kom till Åtvid och förestod luf-
farhärberget på Verksgatan. Vi fick eftermid-
dagskaffe med tre sorters doppa som Bo-Inge 
beställt på kondis och serverade. 
Se mera om Hembygdsgården på:   
Http://www.kulturarvostergotland.se/
tplShowArticle.asp?ArticleID-
199979&CategoryID-
5110&ArticleOutputTemplateID-6.  

Slutligen samlades vi vid Verksgatan på det 
gamla torget och tittade på de gamla husen där. 
Bo-Inge avtackade oss och vi honom. Vi hade 
fått en heldag som gav idéer till återbesök i Lin-
köpings närmaste grannstad. Ingen förstod hur 
300:- kunde räcka till att täcka alla kostnader. 

Till hösten (18/9) har redan Rolf kallat till ny 
utflykt då till Glasriket. Kom med då! Hans ar-
rangemang är alltid värda att besöka! 
/ Bengt Eriksson 
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Rapport från "Datorhistoriska nätverket"! 
I februarinumret rapporterade vi om att ett datorhistoriskt nätverk bildats. Tillsammans med 
DF Östra kretsen, ABC80-klubben och Facitklubben har Datasaabs Vänner nu ett aktivt arbe-
tande nätverk. 

Under våren har vi samlats till tre aktiviteter som sammanfattats i mötesanteckningar, se 
nedan; 
 
- 6 mars. 18 personer samlades på IT-Ceum. 

Viggo W, Tord Jöran H. och Bengt Bruno L. gjorde korta historiska sammanfattningar.                       
Huvudpunkten var bildspelet "Historien om Facit" som presenterades av Britt S. och Arne F.  
Vi beslutade att planera vittnesseminarier med fokus "Datorhistoria i Östergötland". Vi ska också 
verka för att skriva våra "datorhistoriska självbiografier". Bengt Bruno sammanfattade samlingen 
med att han på Wikipedia funnit att "computer users and Internet users" beskyddades av skyddshel-
gonet "Isidore of Seville". Isidore of Seville proklamerades som vårt skyddshelgon 1999.  
Läs mer på Wikipedia ”Saint Isidore of Seville”.  
Nils-Göran Gath dokumenterade mötet med fotografier  

-18 mars. Utflykt till Radiomuseet i Motala. 16 personer hörsammade inbjudan. 

Stort tack till Bengt Bruno L, Bertil P, Herbert F, Lars Anders L som på olika sätt bidrog till att pre-
sentera Radiomuseet och ABC-utställningen. Besöket avslutades med lunch på restaurangskolan Blå-
klinten, en utmärkt avslutning.  
Även denna samling dokumenterades med fotografier, fotograf Bengt Walla.  

- 6 maj. 16 personer samlades i IT-Ceum.  

Viggo W. gjorde en resumé kring ämnet "SARA's trumminne funnet".  
Trumminnet ska överföras till Tekniska Museet i Stockholm  
Som alltid, en väl avvägd presentation i form av ord & bild. Vi beslutade att genomföra vittnessemi-
narier i Linköping under hösten. 
Ämne för första seminariet blir: "ABC80 i pedagogikens tjänst". 
Reino ska stämma av med Per Lundin KTH. Vi behöver tips & råd för genomförande. 
Reino påminde om att vi ska bidra med datorhistoriska självbiografier. 
Målet är att lämna över en samling till det riksomfattande projektet. Vi beslutade om möten inför 
hösten.  
- Arbetsmöte den 2 sep. kl. 17:00 i IT-Ceum. Ämne: planering av vittnesseminarium. 
- Första seminariet ska hållas i Cloetta Center den 23 sep. kl. 15:00 -17:00. 
  DF Östra kretsen kommer att delta i Östgötaforum i Cloetta Center den 23-24 sep. 

Vi avser att besöka Åtvidaberg och Facits historiska samling under hösten. 
Reino stämmer av med våra vänner i Åtvidaberg. Datum ska bestämmas inom kort. Bengt Bruno L. 
sammanfattade samlingen med följande citat: 
"I vetenskaperna är allt antingen omöjligt eller självklart. Det är omöjligt ända tills någon kommer 
på en lösning, sedan är allt självklart". 

Slutligen, är du intresserad av att delta i vårt historiska nätverk är du välkommen att höra dig till 
undertecknad. Sänd ett e-mail och jag lovar att skicka kallelse till nästa möte. 
 
Mvh/Reino Florén 
Nätverksmotor. 
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MINNESORD över Bernt Sigvall 
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Budet att  Bernt Sigvall gått ur tiden har nyli-
gen nått oss. Hans sjukdomar präglade hans 
sista år. 

Bernt och jag lärde känna varandra under stu-
dietiden. Vi kom sedan båda att börja arbeta på 
Luxor i Motala och senare på Saab i Linköping.  

Bernt anställdes på blivande Datasaab av Klas 
Küntzel som i inledningen av D21-epoken 
byggde upp Datasaabs försäljnings- och mark-
nadsföringsavdelning i vilken Bernt ganska 
omgående tog hand om funktionen som re-
klam- och marknadskommunikationschef.  

De initiala aktiviteterna inom Datasaab ut-
gjorde ett av flera verkliga pionjärarbeten vilka 
ställde nya krav på kreativitet och idérikedom 
för att möta kraven från andra kundkategorier 
än de SAAB traditionellt arbetat med. 

Bernt hade förmågan att leva upp till de nya 
krav och förväntningar, som ställdes av såväl 

marknaden som den egna organisationen. Han 
blev en länk i kommunicerandet av Datasaab́ s 
produkter och framgångar. Han skydde inga 
utmaningar, tog sig an dem och levererade re-
sultat till både marknad och inte minst till dot-
terbolag i takt med att dessa etablerades. 

Otaliga är de produkter som framtagits i 
Bernts regi - broschyrer, filmer, bildspel och 
utställningar. Alla bank- och ”guda”-broschyrer 
är exempel på där  kunder och dotterbolag visa-
de stor uppskattning.  

En arbetskamrat och  vän är borta för alltid. 
Vi, som lärde känna Bernt som en glad och 
hjälpsam person, sörjer honom.  

Våra tankar går till hans familj, som Bernt 
alltid värnade om och vilken var hans stora 
stöd såväl i livets goda stunder som under hans 
sjukdomstid. 
Bengt Åsenius 


