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Minnen från RA-97 20-24 oktober 1997 - och litet till

Äntligen framme i Genève

Att ha ett hotellrum som saknar tillräcklig belysning är inget vidare. Mitt rum här på Hotel le 
Montbrillant är litet av typ charmig vindskupa. Fönstret är litet, halva taket snett, ingen taklampa men 
väl brandvarnare. Det finns sänglampor på var sida av den breda dubbelsängen samt en bordslampa. 
Litet trångt och pysschigt och lätt dammigt men lätt charmigt och dessutom ändå prydligt. Har inte ätit 
frukost ännu. Svårt att hitta PC-tangenterna i mörkret och skuggorna.

Liten TV högt på väggen med många kanaler, t o m TV Dubai! Inklusive radio men jag saknar 
joddlarmusikkanalerna. Bra fjärrkontroll där man kan välja mellan soft, normal och intensiv bild. Text-
TV. Dåligt ljud på vissa kanaler och markanta nivåskillnader.  Ofta FM-brus som ju märks särskilt väl i 
röda bildpartier. Seriösa Euronews text-TV lovar “Live sexy girls” men det är bara en lista med 
telefonnummer. Förstår att svenskar som ute i Europa försöker förklara strävanden att kriminalisera s k 
köpt kärlek ibland bemöts med gapflabb. Inte lätt att veta bäst inte.

Jag har faktiskt inte fått med mig min fickalmanacka. Jag saknade den redan hemma men hade hoppats 
att den blivit nedpackad. Ett lätt fåfängt hopp, så stökigt var inte packandet. Övervägde att titta in på 
jobbet eftersom den kanske låg där men mitt bagage var så tungt. 21,7 kg vägdes väskan in för och 
handbagaget var avgjort över 5 kg. När väskan kom ut på bagagebandet var den märkt med en lapp 
“Heavy”.  Dock inte Gunnar Wilsons som vägde 22,5.

Lång väntan på bagage i Geneve och den bagagelöse Nils Sundström från Luleå tog nog en egen taxi. 
Jag hade stött samman med honom i SAS RVP lounge på Arlanda dit jag hade blivit inbjuden av Krister
Björnsjö. Jag och Gunnar W for annars turistklass, Krister tog business liksom Nisse som ju bara är på 
kort-besök i Geneve. Flygbolagens prissättning är häpnadsväckande milt sagt.

Packandet blev lätt stressat som vanligt. Den här gången var orsaken den att en och en halv timme före 
avfärden hemifrån ringde en bekant som bor i närheten. Lätt överraskad var jag, men det visade sig att 
han var sjuk på ett sådant sätt att han inte ville visa sig ute och han bad mig köpa cigaretter och lägga 
ned i hans brevlåda. Vilket jag gjorde, jag ställer alltid upp när jag kan/vill/bör/måste. (Dessa 
fantastiska modala hjälpverb!) Lidelserna, lasterna och drömmarna är starka saker det - liksom nojorna!

Har av min granne på flyget fått hans nummer av Ny Teknik och bl a läst om Gunnel Färms hot att 
hoppa av digital-TV-utredandet och att Teracom och Telia påstås inte kan komma överens. Det kom så 
mycket annan intressant läsning i torsdags att Ny Teknik kom i kläm. Samtidigt som jag av gammal 
vana slänger Ny Teknik efter en enda titt.

Att grannen hette Lars förstod jag genom att han reagerade när Nisse gick förbi  och frågade “smakade 
maten bra Lasse? ”.  Läste sedan ett mail han läste över hans axel som var adresserat till en Lars B... 
men den Ny Teknik jag fick var adresserad Lars L... 

Han  var tydligen på väg till något slag av internationellt möte om miljöfrågor tillsammans med två eller
tre yngre medarbetare (två yngre kvinnor kom fram och talade med honom i planet, han är en man i min
ålder, jag är lätt avundsjuk men han har väl ett helvete någonstans han också). Kanske PCB kan spridas 
även luftledes snappade jag genom mitt gluttande. Samt att någon i Skärgårdsstiftelsens tidning söker 
information om den optiska telegrafen i Stockholms skärgård. Jag var på vippen att säga att 
telehistorikern och rundradiopionjären Einar Malmgren på televerket för 25-30 år sedan skrivit om 
detta ganska mycket men behärskade mig. Ville ju inte erkänna att jag gluttat över hans axel. Jag antar 
att den sökande ändå kommer (eller redan kommit) i kontakt med Telemuseum som ju måste känna till 
Malmgrens insats.

SAS flyger nu Fokker (F100?) till Geneve. Är långsammare än MD-80 och vi landade först ca 18.30, 
efter drygt 3 timmar men vi lättade dock först ca 20 minuter efter nominell avgångstid för först då hade 



planet tilldelats “en lucka i systemet”. Såg f ö strax före Geneve samtidigt två mötande plan, ett över 
och ett under, båda åt sidan. Så fort de svischar förbi!. 

Jag vill minnas att förr i tiden kom man fram efter ca 2 timmar och 45 minuter. Och kom iväg på 
minuten om man åkte med SAS. Fast blev det förseningar så skyllde man då som nu gärna på 
flygtrafikledningen. Och nu är det trångt så in i h-vete för knäna som det var för 25 år sedan. 
Utvecklingen går fram och tillbaka.  Swissair hade ju Fokker 100 på sträckan för några år sedan när 
man samarbetade med SAS och då var planet bekvämt och fräscht och fint men nu har SAS klantat till 
sig. Och samarbetar nu med andra dessutom, no comment.

Konstigt väder, man kunde se att ett antal väl avgränsade områden av Tyskland hade låga marknära 
moln. Nära marken och de stack inte högt upp, kanske 500 meter.  Höjderna stack upp. Man kunde även
se ett par markanta exempel på hur starka värmekällor på marken orsakade molnpelare som sticker upp 
ovanför de låga markmolnen. Även Geneve hade markmoln och murkigt var det på marken när vi 
landat. 

Euronews visar nu denna måndagmorgon 24 oktober något tydligen viktigt golf-fnuttande där några 
Swedes är med, stark vind, spelarens långbyxor fladdrar våldsamt. Han har ju inte golfbyxor, dumt.  
Svåra regn med översvämningar i Portugal. Och zigenare utvisade e d från England. Zigenare som 
sändes iväg rån den ena kommunen till den andra till den tredje o s v av sådana kommunalgubbar som 
nu står inför domstol (Motala, Gävleborg) minns jag från min barndom. Utvecklingen o s v...   

Igångrullandet av RA-97

Konferensen äger rum i CICG.  Jag hann just till Plenaren som började kl 10 00. Sal 1 i CICG nästan 
helt full. Erhard Hauck från Swisscom (SG 4 ordförande) är ordförande. Man känner ju schweizarna 
litet grann eftersom de är bänkade nära oss på möten. 

Krister Björnsjö och Gunnar Wilson är med liksom Darek Wieczorek från Ericsson Radio Systems i 
Kista. Något överraskande. Darek är av polskt ursprung och har arbetat i USA för Ericsson. Ericssons 
inputdokument är  för övrigt ganska ovanligt, man föreslår helt ur det blå, verkar det som, en 
rekommendationstext för dispatching (transportdirigering enligt Krister, det gäller slutna nät inom ett 
större systems ram med snabb/direkt uppkoppling.)  Senare fick jag höra ryktas att Ericsson inte lyckats
övertala USA att ställa sig bakom förslaget utan man går fram i eget namn. Troligen blir det så att SG 8 
får ta ombord förslaget för behandling.  

Har någon någonsin sett ett bidrag till ITU-R från en USameriakansk ROA/SIO?

Stax före lunch kommer Bo Tryggö, Sjöfartsverket. Jag får så småningom en Teracom-skylt samt en 
stor vit spade om ca 35 x 45 centimeter att synas med när jag begär ordet. Krister har fått en Teliaskylt 
och han uppträder liksom Ericsson-mannen separat, ej under Sverige. Själv är jag både svensk och 
Teracommare.

Jag står som deltagande under  Teracom Svensk Rundradio AB men ett försök jag gör att få in vårt nya 
namn stupar på att ITU kräver ett officiellt brev om vårt namnbyte. Något dom kan få vänta på medan 
jag begrundar de tillhörande filosofiskt existentiella frågorna. För att uttrycka det på ett fint sätt. 
Teracom Svensk Rundradio AB är ju nu lik en känd norsk papegoja.

Ännu senare dyker Anders Frederich upp som står på deltagarlistan men han avser inte delta särskilt 
mycket i  RA utan skall ha annat för sig.

Ca fem svenskar alltså. Från Danmark är också ca fem personer med, dock inte Villy Toft som fått 
förhinder. Också från Norge är det ca fem deltagare vad jag sett plus Thormod Böe. Jones nämnde i sitt 
anförande att förre RA-ordföranden Jorma Karjalainen var svårt sjuk och inte kunde vara med oss. Så 
han är antagligen ännu i livet. (Hörde senare litet av Krister som haft kontaktat/besökt honom. Det går 
utför.)

På tisdagen kom Truls Langeggen från Norkring.



Många ryssar är med. Mark Krivotjejev skall stå kvar som SG 11-ordförande. Jag måste ha 
missuppfattat hyllningarna tidigare i år. Jag överlämnade senare dokument om Erik Esping samt ett 
digitalt foto av Krivo taget av Hans Johansson som en slags försenad 75-årspresent. Han tackade senare
med bl a handskakning i CICG-rulltrappan, något kortare än vanligt på grund av bjudande fysikaliska 
skäl.

Totalt är ca 400 deltagare registrerade.

Gunnar W var på heads-of-delegation-möte före plenaren. I sådana talas det om ordförandeval o d 
känsliga saker. Dessa “val” skedde senare mycket diskret i plenaren, namnen ingick i ett dokument om 
“SG-mandat” eller liknande och namnen nämndes ej vid dokumentpresentationen. Ingen öppen 
diskussion där Sector Members har möjlighet att yttra sig.

Man har ser EBU-männen Phil Laven och David Wood smyga omkring en dag medan Ken Hunt och O
´Leary verkar mer permanent närvarande. Såg Ken Davies ute på gatan.

Själva RA-97

Avrapporteringen av SG 3, 10 och 11 klarades av under den första dagens plenar. En del diskussion 
om en 10-11S-rekommendation om en IRD för satellit-TV. van Diepenbeek från  Nederländerna och 
även ordförande i ETSI RES verkade ha vissa invändningar medan Whittingham och diverse U-länder 
stödde förslaget. Har inte riktigt förstått vad det handlar om och var skon klämmer. Men även på 
hemmaplan verkar det ju finnas olika meningar om hur en mottagare bör vara funtad, en del av dessa 
idéer är nog inre särskilt framtidssäkra eller klyftiga överhuvudtaget och jag antar helt enkelt att 
“industrin” är involverad, då brukar det alltid bli knas. van Diepenbeek har ju en stor industri i landet, 
kan det vara så simpelt? Inget nytt under solen!

Några minnen från tisdagen, RA:s andra dag: Dok PLEN 6 om arbetsformer togs upp i COM 5 på 
morgonen. USA föreslår dessutom ett tyst, underförstått (tacit) godkännande av Rec:s. Vidare utbröt en 
diskussion initierad av USA-förslag i PLEN 44 att TG kunde gå förbi SG-ordföranden vid rapport till 
CPM. Uppsköts i väntan på diskussion om CPM:s status. USA tycker i PLEN 31 att opinions bör 
undvikas.

I Plenaren avrapporterades SG 1. Amerikanen Mayher verkar vara en trevlig prick (från företaget 
Smile Associates) , polarn (?) Percy vet nog mer. Nu har det blivit fart på SG 1 säger Krister. Den 
tidigare ordföranden var väl inte så drivande som behövs för att få fart på frekvensadministratörer.  Han
syntes veckan efteråt på WRC-97 och har, särskilt i profil, en viss likhet med Rowan Atkinson och 
dennes gestaltning av Mr Bean. Är dock helt normal i mimik och beteende vilket ibland blir litet 
förbryllande.

Israel har en talför deltagare, H Mazar. Israels svar på Syriens Kisrawi? Och ett exempel på att en 
nykomling ser och påpekar sådant som gamlingarna har gett upp tanken på att försöka ändra. Mazar 
tycker t ex att ITU:s publikationer skall vara gratis för alla som “deltar” (vilket ju inte behöver betyda 
att man bidragit med något). En publikation/handbok om “Economic aspects of spectrum management” 
skulle delas ut på mötet i begränsat antal, samma text finns på webben och kan tas med TIES-access 
(dok 1/53rev2 vill jag minnas, jag har den på diskett redan. Man får förstås inte handbokens färgglada 
omslag och två förord.)

Kanske onödigt med hänvisning till gammalt groll i dok. 1/1013 i considering c), får lösas på lunchen.

I COM 4 hade USA synpunkter på arbetsområdet (scope) för SG 10 och SG 11. Jag ser i USA-förslaget
en strävan att förhindra nuvarande säkerligen avsiktliga reviröverlapp gentemot T SG 9 samt begränsa 
mandatet till vad Radioreglementet avser med broadcasting (som mandatet nu är skrivet innefattar det 
all delivery, över kabel-TV och även Internet om man så vill. En härligt fritt mandat.). Det blev 
diskussion där t ex israelen ställde frågan om de “underliga” WP 10-11R och 10-11S samt påpekade att 
det borde explicit uttryckas att SG 10 svarade för TV-ljudet. Så självklara frågor är alltför svåra att 
besvara.  



Jag fattade att det blev som Krivotjejev föreslog i samråd med Magenta, att det amerikanska förslaget 
överlämnas till den för de två SG gemensamma styrkommitteen för begrundan/begravning. Ganska 
regelvidrigt egentligen.

Tanken på ekonomiska kriterier vid frekvensskötsel gav upphov till en livlig men absolut inte ny 
diskussion som en följd av ett amerikanskt input, PLEN 33. En ad-hoc-grupp under Mayher själv sattas 
upp att under mötet komma fram till en lämplig formulering i  SG 1 mandat. Krister B anmälde 
deltagande. (Resultatet blev en ganska enkel ny punkt i mandatet.)

I tisdagseftermiddagens plenar togs SG 9 upp. Det blev förstås diskussion om förslaget till 
rekommendation om koordineringskriterier för  BSS-telefonradiolänk. Kanadensiskt  
kompromissföreslag  från Zeitoun, även part i målet såsom ordförande för WP 10-11S, om att man talar
om particular systems for BSS. Ett U-land hyllade BSS, ett annat var oroligt för sina radiolänkar. USA 
och Australien stödjer det kanadensiska förslaget. De närmast sörjande försöker fixa något utanför 
mötet. (Detta ärende drog ut över hela mötet, en liten detalj var en eller två ganska högljudda 
dikussioner mellan Murotani och ett motsträvigt Zimbabve två bänkrader bakom oss svenskar. Till slut 
blev det en rekommendation med reservationer samt en nyuppsatt grupp mellan SG 9 och WP 10-11S.)

Onsdagens plenarer gick utan att det maritima rekommendationsförslag Bo Tryggö vill protestera mot 
kom upp och inte heller Ericssons rekommendations-förslag kom upp. Båda sakerna hörde till SG 8 och
vi hann bara med ordföranden Georges presentation . (Han heter inte “jorjch” utan george, hårda g och 
e på slutet skall höras.) Nu åkte Bo hem med oförättat ärende även om han deltagit i diskussioner om 
möjliga kompromisser (och en sådan blev det). Darek fick senare tillfälle att positivt kommentera en 
amerikansk tanke att man inte kan rekommendera en unik lösning eftersom varje användares behov är 
unika. Rekommendationen måste därför vara multipel, omfatat flera alternativ för passa olika 
användares olika krav. Eller hur dom nu fick ihop det. Och sent på torsdagkvällen blev det äntligen dags
för Ericssons eget förslag.

SG 4 rapporterades också i plenaren och där finns ett något omstritt Rekommendationsförslag som 
berör mikrovågs-ILS, koordinering mot något slag av satellitupplänk. Luther m fl får försöka fixa 
det hela. (Det blev en rekommendation till sist, man får se rekommendationen som en utgångspunkt för 
koordineringsförhandlingar. Man verkar behöva hålla ordentligt avstånd mellan upplänkstationer och 
flygplatser  vilket gjorde attt Libanon tyckte det hela var ganska akademiskt för ett litet land medan 
grannlandet Israel tyckte annorlunda.  Länderna är väl ungefär lika små och gränsar till varandra och 
man kan ju fundera litet på vad som ligger bakom de helt motsatta inställningarna. Det handlar nog mer 
om delegaters personlighet än om någon aggresiv utrikespolitik.)

Problemet med SG9-rekommendation om koordinerings-pfd-värden BSS-FS togs upp igen och det
bslöts att det bildas en speciell grupp mellan WP 10-11S och WP 9D för detta. Nästa möte för WP 10-
11S är ju i Honolulu vilket ju passa nya zeeländarna. Men det blev en lång diskussion och problemet är 
inte helt löst, kommer upp på torsdag igen.

I COM 4 diskuterades saker som överflyttning av frågor, arbetsfördelning mellan sektorerna, 
refinement och rights and obligations (även om nu agendapunkten var en annan). Ryssland, Kanada, 
UK och “ETNO” hade skrivna inlägg. Krister presenterade ETNO-dokumentet. Det märktes en nästan 
skämmande motvilja mot förändringar, Magenta anförde försvaret av “vi lever i den bästa av världar” 
och hänvisade till slutsatsen från RAG/TSAG i mars  som han dompterat själv men även USA, Japan, 
Australien, Kanada m fl stämde in. Trist men man verkar trött efter femtioelva diskussioner i olika 
grupper av detta ämne . Krister avslutade med ett lätt hot om att man får väl söka andra arenor då.

COM 5 fortsatte behandlingen av Resolution 1 om arbetsformerna. Det verkar som Rapporter blir 
comme il faute igen som ett resultat av Hollands input. Begreppen “standard” och “rekommendation” 
diskuterades och det blir  något för RAG att reda ut.

USA förordade att ITU skulle rekommendera “multiple standards” något som Ericsson stöttade.

Jones har ritat om den missvisande tårta om “participation in ITU-R meetings” i sin rapport som Krister
tidigare hade anmärkt på, ROA/SIO-personer som ingått även i den nationella delegationen hade 
räknats som administratörer . Nu har administrationsbiten  minskat från 89 till 64% och ROA-biten från



5 till 17% (och SIO-biten 3-faldigats.)

Torsdagen ja. Plenarmöte på morgonen där vi får veta att Abderrazak Berradas mor dött och att han 
rest hem till Marocko, medkännande brev skall sändas av ITU. Olägligt eftersom vi diskuterar hur 
regulatory/procedural matters skall tas om hand, saker som just tagit om hand i sin Special Committee 
for regulatory/procedural matters, SCRPM. RAG har ju analyserat möjliga alternativ. Det blev en lång 
diskussion som visar att det mycket handlar om arbetsfördelningen och maktrelationen RA versus 
WRC. En konferens (WRC) anser sig ju vara fri att fatta sina beslut men det är RA som ställer verktyg 
till förfogande.  Mike Goddard, RAG-ordförande som är väl bekant med ämnet får drafta något.      

Även frågan om en förlängning av WRC-intervallet kom upp men inget beslut fattades så vitt jag 
noterat. Nuvarande två-årsintervall (men man kan hoppa över en konferens) är väl kort för att medge 
ordentliga förberedelser men förlängsintervallet växer agendan. Tja, det är inte lätt. Det finns dem som 
skulle kunna sitta i en evig varande konferens och ständigt ha saker att säga.

På eftermiddagen diskuterades sektormedlemmars rätt att vara observatör på WRC samt legal 
interception (tjuvlyssning). Man kom inte fram till något nytt.

IPR kom upp och T-sektorchefen Irmer höll en bra föreläsning i ämnet. IPR-området är ett minfält och 
det finns många fula knep berättade han. ITU bör absolut inte inte ta något eget ansvar i IPR-frågor, en 
annan organisation hade en gång försökt det men det slutade illa. Irmer har en en liten 
korresponderande grupp om IPR inom T-sektormedlemmarna och det fanns plats för några få fler 
intresserade.

SG 8-avrapporteringen fortsatte. Rekommendationer med bilagor av typ “reklamblad” identifierades 
och skulle åtgärdas.

Omega-navigeringssystemet  lades ned 1 oktober påpekade en norrman med anledning av en passus i en
rekommendationstext. Det arbetade visst på 11 eller 13 kHz, stationer fanns bl a i Norge. Minns hur jag 
nära Bodö 1992 passerade en anläggning med mystiska antenner. Ett högst speciellt landskap, norsk 
fjord åt höger på ena sidan av vägen, svensk fjällhed på den vänstra. 

I plenarsessionen på kvällen (kl. 21.15 -) kom man fram till en kompromiss om den SG8-
rekommendation om ett transpondersystem som Tyskland och Bo Tryggö (m fl?) haft invändningar 
mot. Kompromissen bygger på att man säger att denna rekommendation inte är vad man tror att den är! 
Eller mer konkret, i slutet av inledningen läggs det till “This Recommendation is not intended to meet 
the requirements for a universal automatic identification  system  (AIS) which is under consideration in 
IMO.” Ack ja, byt “intended to” mot “able to”. Bakom striden ligger möjligen tekniksatsningar från bl a
Sjöfartsverket, kanske med Håkan Lans patent med på ett hörn. (Deltagarna på PTS förmöten är ibland 
ganska diskreta eller kryptiska i vissa frågor, det är ju många kring bordet.)

Ericssons propå om en ny rekommendation om dispatch-system kom upp och utan större åthävor 
fick SG 8 i uppdrag att ta itu med detta systemförslag. Det finns tydligen flera andra, man kunde nästan 
höra Georges suck tvärs över den stora salen. 

Det fanns ett holländskt inlägg om “rekommendationer som inte rekommenderar”.  Texter som är 
mest en presentation av olika system. Den ovan antydda blivande rekommendationen kommer 
rimligtvis bli av detta slag och likaså förväntade nya rekommendationer om data på FM-ljudradio. 
Andra exempel gavs i debatten. Det ansågs att man skulle ta till heder gångna tiders rapporter. 

Kvällens och kanske hela RA:s höjdpunkt var ett våldsamt retoriskt utbrott av Bourgeat, France, som 
högljutt klagade över den ovänliga behandling inte bara Tetrapol-systemet utan även så gott som  hela 
det härliga Frankrike inklusive dess förnämliga ministerier blivit utsatt för i SG 8. Han avslutade med 
ett hot om att dra in Frankrikes avgift till ITU. Italien höll ett ganska färglöst och möjligen klargörande 
inlägg. Det hela handlar om IPR och industripolitik. George satt tyst. De som satt framför Bourgeat höll
en behärskad min, de som satt bakom smålog, skrattade eller grimaserade. Lätt observerbart från den 
svenska bänken väl bakom Bourgeat. Dock var det hela inte direkt pinsamt och det kom ingen senare 
ursäkt eller försoning, något som Libanons delegat  rekommenderat.
 



Delikat för en tolk att uttrycka sådan (konstgjord) upprördhet. Jag växlade till originalfranskan i lurarna
även om det strängt taget inte var nödvändigt, Bourgeat som har en bra egen resonanslåda och araber 
brukar tala så högt att de hörs direkt. Det finns också vad jag förstår högtalare i salen.

I COM 4 diskuterades bl a hur ordföranden skall väljas. Regler för längsta tjänstgöringstid (8 år men 
där man börjat räkna först från 1993 eller 1995 (vice ordf.); Krivotjejev har fungerat som formell 
ordförande i drygt 20 år, de facto ännu längre, och nu blir det två år till.) Radiodirektören fick i uppdrag
att arbeta fram en valprocedur. Som framgår på andra ställen i denna berättelse sker dessa val för 
närvarande litet väl mycket i det fördolda. 

COM 5 fortsatte sin revidering av arbetsformerna (rutiner och procedurer). Så mycket som kan tyckas! 
Har denna diskussion alltid pågått eller är det en följd av det uppsnabbade arbetssättet?

Fredagen ägnades helt åt plenarer från kl 09.30 till ca kl 19.15. Rekommendationen om pdf-
koordineringskriterier BSS/FS klarades äntligen av. En del textändringar och det blir reservationer, i 
rekommendationen eller bara i mötesprotokollet. Murotani, SG9-ordföranden talar länge och säger bl a 
att de flesta som engagerat sig har månat om sina terrestra länkar. PDF-värdena är “inte de rätta” men 
menar att BSS-utvecklingsmöjlighterna inte begränsas. Tydligen är satellit-spacingen en kritisk 
parameter på något sätt.

Krister berättade senare att han kollat med Bernt Danielsson på Telia Research som menade att det hela 
inte är ett problem. När frågan först var uppe i ITU var finnarna dock djupt engagerade. 

Rekommendationen i SG 8 om konflikten med en satellitupplänk och mikrovågs-ILS (MLS) gick 
också hem fast med reservationer. USA erinrade om att rekommendationen ju bara anger var man skall 
börja när det är dags att förhandla. ICAO har också godkänt texten. Många är väl skrämda av att det 
talas om koordineringsavstånd på 450 km.

Slutligen är att observera att MLS kanske just aldrig blir något.

Kisrawi opponerade sig starkt mot en draft Q om att studera NGSO-system i BSS-bandet, något 
han gjort även tidigare har det sagts mig. Han fick igenom sin vilja. Jag kommer inte ihåg hur han 
motiverade det hela men möjligen tror han att han kan stoppa vissa västerländska industriella projekt 
som han bedömer “hotfulla” med sitt förbud.

Det fanns f ö andra tillfällen då obehagliga fakta måste döljas och det var även då särskilt Syrien och 
Saudiarabien som agerade. Bl a handlade det om att stryka konstaterandet i en ny Opinion (om 
samarbete med T-sektorn, PLEN/82) om det fanns oenighet i synen på var inom ITU standardisering 
avseende radiokommunikation skulle äga rum (och indirekt även på överföringen av Questions till T-
sektorn). Även Magenta var med och rörde i denna trista byk med sina tidigare starkt framförda  “allt-
är-så-bra-som-det-kan-vara”. Tyvärr är det så att de broadcasters som hörs i denna debatt är ganska 
gammaldags och ännu inte upplevt hur telekomm och radio går samman till skillnad mot “telefonbolag”
som t ex Telia och Ericsson. 

Ett förslag fördes fram att man skulle tala om “chairperson” istället för om “chairman”. Drivande 
bakom förslaget är en sydafrikanska (Ms Shope-Mafole) men det slogs tillbaka, bl a av skälet att det 
inte går helt bra på andra språk. Vilket inte är hela sanningen. F ö är väl inte chairman problemfritt  
heller, fransmännen använder väl ibland “President”, ibland “Rapporteur”, för det vi kallar ordförande. 

Nya ordförande o d valdes mycket diskret genom att PLEN/79 med en ganska oskyldig titel om “SG-
struktur” e d snabbt klubbades, inga namn lär ha nämnts ens (jag var ute för tillfället).

Ny ordförande för SG4 (FSS) blir Y. Ito från Japan. R M Taylor tar SG7 (science services), det är 
denne Taylor som varit ordförande för CPM och på mig ger ett allmänt gott och kraftfullt intryck. Hör 
hemma i Texas vilket kan ses på skorna (om han inte har en vidbrättad hatt på sig), men är faktiskt född 
engelsman. Ordförande för CCV (vokabulär-koordinering) är sedan tidigare fransmannen J Schwob 
som nu får hjälp av Les Barclay som lämnat SG 3 och som efterträder Tony Heightman  i CCV.

SG 10 får ytterligare en vice ordförande, den fjärde, nämligen O Karpenko från Ukraina. Jag tror det 



finns en rekommendation att det bara bör finnas en vice ordförande men ofta finns synpunkter på 
geografisk rättvisa, en förskönande omskrivning.

Det blir enligt automatik Thormod Bøe fra Noreg som ordför CPM fram till WRC-99. Östen Mäkitalos 
gamle polare R Barton rycker in som en vice ordförande, en iranier blir den andre.

Mycket seg diskussion om CPM och om RA eller WRC skall styra den gruppen och speciellt den 
speciella kommitten för regulatoriska och procedurmässiga ärenden (SCRPM). Jag har intrycket att 
WRC vann. På sätt och vis en något akademisk fråga, det är samma personer som märks mest i 
diskussionen. Se PLEN/69 (men det blev en del strykningar av text).

Plenaren avslutades i 19-tiden på fredag med avtackning av avgående ordförande. Agarwal avtackades 
för vice-skapet för CPM, han blir nu ny SCRPM-ordförande efter Berrada (om nu denna grupp 
aktiveras). Vidare avgående CPM-ledaren Taylor, avgående SG3-ordföranden Les Barclay, 
terminologen och öl-älskaren Tony Heightman, avgående SG4-ordföranden Erhard Hauck och 
avgående SG7-ordföranden Kimball. Hauck fick även ITU:s silvermedalj för sin insats som RA-97-
ordförande.

En ganska seg RA med många Rekommendationer som det rådde oenighet kring. Förra gången vara det 
ju bara “vår” SWIFT-rekommendation som tjorvade. Vill jag minnas...Insikten att ITU måste 
modernisera sig och se mindre traditionellt på radiomediet verkar ledsamt liten och i varje fall är många
litet less på diskussionen för närvarande. Regulatörer och traditionalister är fortfarande starka i R-
sektorn. 
 
Skvaller m m

Köttfondue på måndag kväll; Krister, Gunnar, Bo och jag. Bo har haft en hjärnblödning nyligen och 
hans  förmåga att uppfatta smaker är nedsatt. Han har ganska nyligen blivit pensionerad men rycker in 
vid konferenser. Tryggö är en ö vid den ena mynningen av Sotenkanalen någonstans  på Västkusten, 
Bosses mamma var därifrån.

Fick veta att det var Jan Freese som gömde sig bakom författarpseudonymen Jan-Göran Stenhagen, jag 
har ju undrat men Birgitta Frejhagen har jag aldrig misstänkt. Förstår nu litet bättre varför Freese är så 
road av sekelskiftesproblemet.  I Stenhagens bästa bok, “Datadyrkarna”, nämns i förbifarten en Bo 
Hörner som jag hade att göra med i verkligheten under min tid på luftfartsradion på televerket på 60-
talet. Bosse på firma Magnetic sålde då med framgång radar och annat till televerket men främst förstås 
till försvarsmakten.  Min chef  Sven Lagerstöm antydde en gång på sitt alltid verserade sätt mamma 
Hörners reaktion när Sven och andra kamrater en gång  bar hem en trött Bosse, det var långt innan de 
fick mer seriösa affärskontakter. Bosse dog i cancer häromåret, jag tänkte alltid på honom när jag hörde
hans hustru Monica tala matlagning i radion. För ca fyra år sedan mötte jag Bosses unge  medarbetare 
de åren på 60-talet då det begav sig,  Sven L-fors, han bemötte mig helt seriöst fortfarande. Herregud 
vad man ställt till med.

Rolf Orrsten på Telias stab har 60-årspensionerats. Telia är konkurrensutsatt (säkert en magiskt/heligt 
ord i sammanhanget) och man måste därför höja effektiviteten och tydligen har då 60-åringar möjlighet 
att få bli pensonerade, äldre personer har ju ofta av olika skäl en begränsad kapacitet och är då av 
mindre nytta och kan då på grund av dessa åldersegenskaper anses vara “övertaliga”. Kristers 
förklaringar om Telias principer var dock inte helt entydiga.

Om den nya Sjöfartsverkschefen fick jag höra ett kort omdöme. En tidigare generaldirektör som sopar 
de svenska räddningshelikoptrarnas svaga insats vid Estonia-katastrofen under mattan med att raljera 
“dom fick visst något rajraj på vinschen” och som ligger bakom “Fången-på-fyren”-skandalen kan tyda 
på att idealen på Sjöfartsverket är “litet eljest”.

Den duktige Stefan Andersson, nummerplanspecialisten,  har lämnat PTS. Han följde Johan Särnqvist 
till Elektrolux men sysslar visst inte alls med telekommunikation där. Krister berättade en del detaljer 
om hur Stefan rekryterades till PTS från televerket. (Krister var väl drygt ett år på Telestyrelsen innan 
han gick tillbaka till Televerket/Telia.) Stefan gick ju en gång före 1987 något slag av televerksintern 
ingenjörsvidareutbildning och var på Radiolaboratoriet och kanske även på TRAB någonstans ett tag 



innan han kom till stora televerkets nätavdelning.

IT-livet

Min medhavda PC ville datera mina dokument till 1990 och jag ställde om klockan. Förde den över till 
andra sidan av år 2000 men inget hände, hade väntat mig att en urfjäder skulle gå av med ett spoiiing. 
Det är f ö samma PC jag hade i våras i Geneve, gamla filer ligger kvar. Inte bara mina. Jag undrar om 
det är oartigt att radera andras övergivna filer på en låne-PC.

Denna PC har en vana att göra något den kallar back-up samt en preferens att lagra ens resultat i  
Thomas Rydéns area. Präglad på Thomas?

Lyckades slita ut den lilla gummiknopp som sitter på styrsaken.

Tänkte man kunde prata in en minut anförande och skicka som en bifogad fil till ett mail men det är inte
mycket man hinner säga på en minut, bara en halvskärm text.

I CICG:s källare står omkring 20 st PC:ar, första dagen var där ganska tomt men andra dagen var det 
mer aktivitet. Ofta samma personer som ofta skriver e-post, Jens-Anker fråan DR och Mr Reiser (USA) 
t ex. Kanske de inte har möjlighet att sända från sin lap-top eller så har de inte en sådan.  Men så surfas 
det för att snappa vad som hänt hemmavid eller för att kolla flygförbindelser. Reiser visade en morgon 
en utprintning om en svår olycka i mellersta USA med en TV-mast som rasat varvid tre mastarbetare 
hade dödats.

Gunnar avvek på tisdagen från mötet för att skaffa prylar till sin bärbara PC men jag tror inte att han 
lyckades få igång mejleri i hotellrummet. Han visade sedan en mycket snillrik kontakt med många 
pillmöjligheter, när jag tog i den föll den nästan sönder. Vi höll sedan nästan på att stoppa en 
förbipasserande Ken Hunt som vi med nöd och näppe känner, han borde ju kunna tänkte jag.  Men den 
svenska flatheten/hövligheten.

Ännu på fredagkvällen då vi åt mexikanskt berättade han att han kämpade vidare. Protokoll i all ära 
men kontakter är ändå A och O. Inte undra på att Teracom Components går så bra.

Inloggningen till TIES för att sända e-post var först svår, jag kom i allmänhet in i mejleriet först efter 
tredje omskrivningen av användare och lösenord. Försökte förgäves bifoga en word-fil men när jag 
läser hjälptexten får jag intrycket att det inte går. Nu finns det något nytt mail-system som verkar göra 
det möjligt att bifoga filer men jag missade första försöket. Och det verkar som sända mail inte sparas 
för senare begrundan eller ånger.

Efter några dagar går inloggningen lättare och det handlar inte bara om att jag lärt mig att mitt 
användarnamn skall vara med gemener och lösenordet med versaler. Vidare har jag lyckats bifoga en 
word-fil till det nya mail-“systemet”. Men ännu inte lyckats klicka fram på mail jag sänt, fick ringa 
Ann-Christin och be att få det tillbakasänt.

Printade ut något en dag på printern. En man som hade anslutit sin laptop direkt till printern med en 
tjock sladd för att få nåtgot utprintat såg förvånad ut, han trodde att bara han själv hade kontroll över 
printern. Vi växlade några ord och skrattade tillsammans. Jag tittade på baksidan och det fanns ju kvar 
flera koaxiala sladdar som mina bokstäver kom igenom fast på längden, bitseriellt.

Fascinerande att betraka dubbelsidig utprintning, papperet kommer ut ur en särskild spalt och visar sig 
ett ögonblick men så vänder det tillbaka in i printern igen.

Man bör ha fickalmanackan med sig och där bör man lämpligen ha e-postadresser och användar- och 
lösenord. Till ITU, ETSI, ITS och annat efter behov och böjelser. Rätt bra med ITU:s 
Internetanslutning, jag skulle ha kunnat plockat fram ETSI och ITS-utskick trots att jag inte var på mitt 
kontorsrum. Eftersändning av ens e-post kanske vore något att fundera på, något som är möjligt för 
PTS-personal om jag fattade rätt. Men PTS har säkert inte har samma höga säkerhetskrav som Teracom.
(Säg för Guds skull inget till IT om detta. Dessutom kan jag ha missuppfattat något.)



Men skämt åsido, det vore kanske kul att kunna läsa sin mail till kontoret. För andra är det absolut 
nödvändigt att kunna göra det, jag vet. Men de svårigheter både Gunnar W och Krister B haft med att 
fixa e-postaccess via GSM eller POTS är avskräckande. Det tar ju tid också med själva överföringen.

Ringde Teracom. Först helt kort kopplad in till ett annat nummer, en röst som hejigt säger det företagets
namn, något med Södermalm, sedan tyst (nedkoppling), det har hänt förut. Samma företag. Att sedan 
veta att jag verkligen kommit till Teracom var inte helt lätt. Vi verkar ha nya tjejer i växeln nästan  varje
dag. Ingen skugga faller på den som tog emot mitt samtal, hon var helt “proffsig”, men att inte ha råd 
med en ordentlig telefonservice som ju  fordrar personal i växeln med långvarig person- och 
företagskännedom är frusterande och trist. Det gällde för övrigt en lätt delikat sak första gången jag 
ringde.  

Men PTS är säkert på gång med att höja kraven på företagsväxelservicen, sköter man sig inte så tar 
Telia hand om den. Man har ju där ett allt ökande personalöverskott.

Internet och TV och sån´t

Gick på skoj in i ett svenskt chat om något jag glömt men det verkade bara vara blaj.

Surfar på nätet för att få veta vad som är på gång i Svedala. En del om Marjasin och Conradsson men 
annars verkar det trist. Något om att svenskarna blir mer och mer medvetna om vilka d-a svikare de 
varit. Judiskt guld, tvångssterilisering, tysktransporter genom landet i WW2 m m; den skuldavslöjande 
Maria-Pia. Varför inte bry sig om dagens övergrepp istället? OK, en läkare har slagit larm om vår 
skamliga behandling av flyktingar/invandare, och sedan hoppat av det hela, det brukar ju bli nödvändigt
för en avslöjare/svikare. 

Allt mer kläs socialdemokratin och folkhemstanken av.  Jag kommer att tänka på Anders Isacssons bok 
om Per-Albin för ganska år sedan nu där denne framställs som den ganska trista figur han säkert var i 
vissa avseenden. Skall man bli förb-nnad på Anders för att han erinrar om detta eller är Anders möjligen
besviken själv? (Nu finns det ju så många andra dumheter som Anders skrivit att en samhällsbevarande 
vänstermänniska med gott samvete kan bli förb-nnad på honom ändå.)
 
Och blixthalka dessutom.

TV visar bilder från ett imponerande tunnelbygge men det visade sig vara tunnelbygget under 
Hallandsåsen, den kända bilden av vattnet som trillrar ut ur ett betongrör i en slänt identifierade platsen.

Jag har en mängd TV-kanaler på rummet, ofta lika varandra till ursinne. Saknar Arte och Deutsche 
Welle men BBC World är ju alltid något. Men annars. För all del Euronews, har sin tjusning och när 
man lägger ut texten “no comments” till nyhetsbilder av gatuupplopp, svältande eller andra 
ohyggligheter kan resultatet bli bitande sarkastiskt. Särskilt som den programansvarige har det 
fascinerande namnet Emanuelle Force. 

Har senare upptäckt att jag faktiskt har Arte (som inte finns dygnet runt) och följde i fredags kväll för 
första gången ett program ett längre tag, det handlade om amerikanskt 50-tal med atombomber och kallt
krig. Härligt, så töntigt. Och Eisenhower, han kunde tala bra han. En rätt ung Lyndon Johnson och även 
Richard Nixon, ack ja. 

Dessa amerikanska presidenter som kommer och går. Clinton försvarar landminor och går militärens 
ärenden via vädjanden till amerikanska mödrar vars små soldatgossar minsann inte får lida skada. Men 
nog var det rätt fantastiskt att USA hade en så “äkta rättskaffens” som Jim Carter som president. Ett 
hopp. 

Utanför FN-byggnaden står en jättestor köksstol, kanske 15 meter hög, med ett ben halvt borta. En 
symbol i kampen mot landminor. För de FN-anställdas egen uppbyggelse? Ack ja.

Har alltid undrat vad som får belgarna att stå ut med sin grå och trånga tillvaro. Nu har man ju sett att 
man måste ha litet konstiga och preversa saker för sig där för att stå ut. Öl och fotboll räcker inte, man 



behöver nog ha litet yta för sig själv också. (Nu var jag taskig. Den “skyldige” i detta fall var ju inte 
infödd belgare; å andra sidan blev det kanske en alltför svår chock för honom att leva där. Han var ju t o
m (?) präst. Kanske svenskarna kan gräva i skogen när belgarna måste gräva i källaren? Och man har 
väl sett “Jägarna”.) Danskarna har tydligen litet av samma problem som belgarna. Även om det snabbt 
blev tyst kring den ev. barmhärtighetsdödande sjukvårdaren förstår jag fuller väl att danskar finner 
tillvaron trist och måste  förgylla och vränga till den på diverse sätt.

Två arabiska kanaler, har litet svårt att fånga TV-Dubais text-TV-sidor. Får efter lång väntan veta vilka 
fartyg som anlöper och avlöper olika hamnar (en vanlig svensk tidningsnotis förr i tiden men inte i alla 
städer förstås). Kunde efter lång väntan få fram en kuriosa-notis om “Otto the surgeon” som verkar vara
en tysk robot för automatisk ansiktskirurgi! Vad det nu är. Antagligen har någon missförstått något, 
kanske är det jag,  “Böner” får jag ej fram. Jo, nu kommer “bönetider” men kan ej tolka 
platsangivelserna för de olika klockslagen annat än vad gäller “magreb”. Tjänsten kallas “Gulfax” 
vilket pekar på BBC-inflytande, BBC kallade i begynnelsen sin text-TV-tjänst “Ceefax” vilket lär 
betyda “see facts” enligt myten. Årssiffran 85 flimrar i rubrikraden, tydligen ges västerländskt årtal för 
“latinska” sidor och  muslimskt årtal för de arabiska. Hände det inte Muhammed något år 632 e Kr, 
precis 1000 år innan Gustaf II Adolf bet sig i tummen definitivt? Får inte ihop det till just 85 dock.

Ser någon minut på TV-Dubais mycket britisk-influerade nyhetsuppläsare (engelska talas). Man märker 
annars på fler andra sätt (än arabisk TV på rummet) att det finns ju många andra människoslag här i 
Geneve än vita västeuropéer. Och när äntligen SVT och Sverige kommer igång med TV ut över Europa 
är det nog inte självklart att hotellen bryr sig om detta. 

Lite tjorvigt med att få information från text-TV, när jag i väntan på beställd text-TV-sida går tillbaka 
till bild som jag brukar göra hemma går här text-TV tillbaka till sidan 100. Får dessutom växla hand för
att komma åt växlingsknappen för TV/text-TV. Elände. Även om fjärrkommandona går fram bättre än 
vid min egen fjärkontroll hemma där mina fötter ofta är ivägen.

Det är mycket som inte står i specarna utan får väljas av designern. Ibland väljer han avgjort fel. Mina 
fötter är väl inte något unikt liksom lusten att följa TV-programmet medan man väntar på tecxt-TV-
sidan? Och kan inte kunden ges möjlighet att välja/bestämma funktionalitet? 

En annan sak är att programöversikterna i text-TV är knöligt strukturerade eller i varje fall ovana för 
mig som ser på TV som om det fortfarande bara finns två kanaler (gissa vilka!). Här försöker man av 
någon anledning visa vad som finns i andra kanaler och även vad som finns att välja på just för 
ögonblicket och det blir många sidor man får bläddra i innan man kommer fram. Känns knöligt och man
får verkligen hoppas att DVB EPG blir något användbart.  Att det var Hitchcocks Vertigo som RTL2 
gav borde jag ju förresten ha begripit utan att fumla med textTV:n. Att njuta av  James Stewart och Kim
Novak med andras röster och dessutom avbrutna av tysk reklam avstod jag från.

På 60-talet kallades rundradiosidan inom televerket ibland lätt nedsättande för “nöjesindustrin” av dem 
som sysslade med mer “seriös” radio och nu verkar europeisk TV mest likna ett tredje klassens 
ambulerande nöjesfält. Men Teracom är förstås ett undantag.

Hus och hotell

Mitt rum är fortfarande mörkt. Hotel le Montbrillants lobby är liten och trång men det finns ju en 
ombonad mysig värme. Lätt pyschig vad jag nu menar med det. Man har innanför enterdörren ett 
draperi för att hindra drag som det är svårt att passera på ett värdigt sätt. Mycket folkliv eftersom 
hotellet ligger nära stationen. Jag bor i ett rum vänt bort från stationen och visserligen är det biltrafik på
gatan men det stör mig inte. Att jag sover dåligt måste ha andra orsaker. 

Krister Björnsjö bor på Sofitel, han brukar fortfarande boka genom Sveriges Ständiga Representation i 
Geneve och får då ett lägre pris. Troligen samma sänkning som ITU:s rabatt ger men man kan ju vara 
på annat ärende än ett  ITU-möte i Geneve. Man får säkert också bättre bokningsservice än genom 
någon resebyrå i Sverige; jag minns hur jag för ett år sedan placerades på ett dyrt hotell obekvämt 
untanför staden. Kanske något att pröva, tfn +41 22 908 0800, fax +41 22 908 0810.



Promenaden till CICG blir något längre än från Carlton eller Epsom. Promenden från/till Montbrillant 
som ju ligger på västra sidan järnvägsstationen är dock trevligare även om man i parken påminns
om att även här finns vinddriva typer som är på väg ut ur livet och samhället. Bassäng med änder och en
staty, en ung flicka som håller en jättestor gädda i stjärten. Funderar på den eventuella symboliken men 
går bet. Minns den 11-kilosgädda jag fick en gång.

Jag passerar ibland en större förrådsbyggnad vid en kommunal trädgårdsanläggning med  offentliga 
toaletter. En morgon just när jag passerar kommer en äldre manlig poliskonstapel ut från damtoaletten. 
Jag ser att han sett att jag observerat honom komma ut från damtoaletten denna folktomma tid på dagen.
Han tvekar ett ögonblick men så kommer han fram till mig och säger något förklarande om att “skulle 
bara  kontrollera”.

På en inspektionsrunda finner jag att vägen mellan Epsom och CICG under järnvägen för närvarande är
under ombyggnad. Vägen eller i varje fall dess skärning breddas i östra änden och man har tagit bort en 
järnvägsbro (som var av stål och över 100 år) och skall väl bygga  en ny järnvägsbro så småningom. 
Man kan dock passera bygget till fots. Och dessutom, skyltmålaren Perriards verkstad finns kvar.  Han 
kan säkert stava till Hertz, något inte alla skyltmakare kan.

Hotel Cornavin nära järnvägsstationen håller på att få några ytterligare våningar. Där har Tintin en gång
bott eller om det var Signora Castafiore eller kapten Haddock. En Tintin-docka finns omedelbart 
innanför entrédörren. Även Theiss Theissen och jag har tagit in där.

Hotel President Wilson, där Anders van der Spank men faktiskt även jag bott är flottare än någonsin. 
Man har fått en ny entré på andra sidan som jag tror är huvudentré. Själva Wilson-palatset börjar bli 
färdigrestaurerat. 

Ett minne från min vistelse på Hotell Wilson var det flotta och dyra  frukostrummet med Vivaldis “De 
fyra årstiderna”. Inte hade man råd att äta frukost där inte. Ett annat minne var att när jag  passerade ett 
rum i den flotta korridoren hördes sådana där ljud som man kan höra på porrfilm - fast jag trodde just 
då att de var äkta - men så var det nog inte.

Den kanon med knutet eldrör a la Reuterswärd (?) som jag tidigare sett i Wilson-trädgården och som 
restes till minne av en nedrustningskonferens för ca 30 år sedan står nu mellan ITU-tornet och Place des
Nations. Strax intill där ITU låter bygga till en administrationsbyggnad. Än så länge går bygget mest 
nedåt och Gunnar (Wilson han också) undrade hur mycket Rhoca-Gil som gått åt.

CICG är sig likt men det var första gången jag nu vid öppnandet av WRC-97 måndagen 27 oktober fick
se de tre salarna II, III och IV på bottenvåningen hopslagna tillsammans med den största salen, sal I på 
övervåningen. Jag satt rätt långt fram i sal I men personerna på podiet (sal II:s podium) var ändå mycket
små. Sal I utgör en jättestor första rad eller balkong där podiekanten nu tjänstgör som en skyddande 
balustrad mot avgrunden. Tankspridda ordföranden och andra vana podiebestigare får se upp även om 
de små podietrapporna är lätt tillbakadragna från balustraden för att förhindra missöden. 

Hela podiet i sal I och väggen bakom sänks ned i källaren liksom väggarna mellan de tre salarna på 
bottenvåningen, och Gunnar Wilson hade dröjt sig kvar på kvällen för att se det maffiga återställandet 
till normal konfiguration. Jag förstår nu varför sal II har ett så högt och stort podium, det har alltid 
förefallit mig litet överdimensionerat.

Jag blev vid dokumentdisken vittne till ett exempel på den något svårnavigerbara utformingen av CICG.
En japan frågar efter var en viss mötesfunktionär har sitt rum och det är på plan G säger 
dokumentdamen, ritar ett G på ett papper och rumsnumret och instruerar “Pass the bar and in the 
elevator you will then see G indicated”. Japanen ser ut som ett frågetecken och frågar till sist klentroget 
“C?”. Jag kan tänka mig att för en japan är det inte lätt att i hastigheten se skillnad på  C och G. Och 
även en svensk har nog svårt att snabbt fatta när bokstäver uttalas på engelska. 

Hur bokstaverar man Ines Uusmann på engelska förresten, double u?

Mötesrummen identifieras med  romerska siffror ibland, vanliga ibland. Så småningom kanske man 
finner ett system att benämna sådana rum så att även våningsplanet framgår. Man börjar rumsräkningen 



uppifrån, men dock ligger II, III och IV lägre än VII och VIII som ändå är helt möjliga att hitta om man
kostar på sig en rundvandring runt hela “första våningen”, vad den nu heter med bokstäver. Och att rum 
XV - XVIII finns i “källaren” lär man sig rätt snabbt. Enligt översikten vid entrén finns ett antal mer 
eller mindre mytiska rum med nummer mellan IX och XIV. 

Rum IX tror jag att endast några få utvalda någonsin har hittat. Förr murades byggherrar in i sina 
skapelser för att de inte skulle skvallra men i detta fall är det nog inte nödvändigt, ingen hittar ändå 
fram. Möjligen irrar arkitekten kring fortfarande i huset, utropande “nöff nöff” (nio, IX, på franska.).

“Sortie T” står det på de inåtgående dörrarna till nödutgångstrapphusen med fosforcerande väggfärg 
längst ned mot golvet men T är ingen våningsbenämning men syftar säkert på det trygga Terrestra 
markplanet. Dessa trapphus är f ö praktiska även vid andra snabba förflyttningar. Dock ej det östra, nära
banken/telecentralen, som just inte ger några fördelar. Där kan man dessutom  komma långt under 
markplanet tills man till sist når en stängd dörr. En verkligt skrämmande nödutgång. Nå det finns väl 
nödöppningsmöjligheter där nere hoppas jag. Helvetet direkt.

Hissarna har fått nya manöverpaneler som i sin kromglans påminner om amerikanska 50-talsbilar. 
Tryckte på plan-K-knappen men hissen gick inte dit. Märkte sedan att knappen slocknade efter två 
sekunder, en alltför diskret vink att så högt går inte denna hiss.

Skyltar med informationstät och svårfattbar symbolik finns det i massor. Det finns även lokaler för press
och andra media men de verkar föga använda vid ITU-konferenser.

Jag fick första WRC-dagen information om att CEPT-länderna skulle hålla ett HFBC-möte i rum 18 
(XVIII) kl 17.45 men där var det helt dött. Jag känner just inga HFBC-personer och de ser säkert helt 
vanliga ut (utvärtes) så jag kände mig litet hjälplös, hade ingen att fråga. Senare fick jag höra ett mötet 
skulle äga rum dagen därpå.  

Dagen därpå gick det bra. I en litet rum intill såg jag ett par skor och när jag tittade längre in såg jag en 
muslim i strumplästen på knä mot Mecka.

Under WRC-97 med bortåt 1600 anmälda deltagare blev det rätt trångt ibland och “revirmarkering” 
blev en nödvändig konst. Jag backade en gång för en schweizisk delegat som frågade om den med 
Maria Henrikssons CEPT-kasse markerade platsen verkligen var upptagen. Han hette ju Jesus i förnamn
och då skall f-n våga svara att den var upptagen såvida man inte kommit på något i stil med att “Maria, 
du vet väl vem jag menar, har markerat stolen”.  

Människor

För iranier verkar det vara OK att vara utan slips och de har dessutom ofta en särskild icke nedvikt 
krage, oftast kombinerad med väst. Då och då kan man se afrikanska delegater i verkligt färggranna 
dräkter eller Texas-delegater i bredbrättad hatt.

En amerikansk WRC-delegat har titeln “konferensspecialist”. (Hur går det med våra visitkorts 
utformning  förresten?) Teracom-deltagarna vid WRC-97 har ganska häftiga titlar hur det nu kommer 
sig, jag minns svagt att jag för egen del tänkte att det kan inte väl inte skada att bre på litet.

Mr Arasteh är en iranier som sedan flera år arbetar vid ITU-R och bl a hållet i räkneövningarna för BSS
och dessutom bär slips. Arabländerna har invändningar mot dessa räkne- eller planeringsövningar. Jag 
tror att i och för sig att Jan-Olof Alfredssons palindrom “Bara Mr Arasteh hetsar arm arab” inte är helt 
sann, Mr Arasteh är verkligen inte ensam om att försöka få araberna på andra tankar, men det finns ju 
en konstnärens frihet.  

Kvinnor från vissa håll har ofta schalett eller annan döljande dräkt, något som ibland finner provokativt 
utmanande när jag ser det “hemma” i Sverige men i samband med en internationell konferens är det 
lättare att acceptera.

Ca 10% av deltagarna i WRC-97 är kvinnor. Sverige har en något högre andel men i övrigt ligger inte 
västvärlden så väl framme i den statistiken som man möjligen kunde tro. Dessutom lägger jag mer 



märke till kvinnor från vissa andra kulturer. Vad det nu kan bero på. 

Sydafrikas delegation är ordentligt blandat svart/vit. Portugal har alltid (sedan 70-talet) haft många  
kvinnliga delegater. 

Geneves gator och platser är ibland döpta efter framstående Genevebor. En blå skylt anger verksamhet 
och levnadstid. På en rivningstomt intill hotellet fann jag en skylt “Place Jaque Gruet, fritänkare i 
Geneve, halshuggen under Calvin”. Litte besynnerligt men när jag tittade närmare såg jag att skylten är 
hemmagjord.

Flygiskt

Satt i planet till Geneve så jag kunde observera den avancerade vingfunktionen med dubbla klaffar i 
bakkkanten och liftspoilers på bakre översidan. Såg axlarna till snäckväxeln för klaffpositioneringen 
snurra. Tänkte på det ganska tillkrånglade sätt som en vinges lyftkraft fortfarande förklaras på med 
hjälp av 90-årig gammal tysk fysikpedagogik. 

Ny Teknik hade f ö nyligen en intervju med den för sitt fysikpopulariserande prisbelönte Göran 
Grimvall. Vilket jag i och för sig inte tänkte på just där ovanför vingen utan mer på vad jag nyligen läst 
på webben om vingars lyftkraft av en amerikansk akademiker som fortfarande sitter fast i “Kaiser 
Vilhelm-fysiken”. Jag kom att tänka på att jag för flera år sedan hade en brevväxling med Kajanders 
Sempler om vad man skulle tycka om en svensk aerodynamiker Ingelman-Sundbergs alternativa 
förklaring som var mer Newton-orienterad. Sätter man fart på en massa luft nedåt får man en 
reaktionskraft uppåt. Klart som korvspad ju. Till skillnad mot talet om Bernoullis teorem och avlösning 
och gränsskikt och stagnationspunkt och cirkulation och att det är suget på ovansidan som lyfter och 
inte trycket på undersidan. En förståelsemodell som sägs ha lett till ödesdigra misstag.

Och dessa förklaringar till varför man har pilformade vingar (fast jag har ingen bättre, att fortflygande 
fåglar sveper vingarna bakåt har andra orsaker). Jag blev lätt ställd när min yngste son bad mig 
definiera vad som var en pilvinge och vad som inte var det. Kan man säga att Sk 60 har en pilvinge 
frågade han? Jo, det har den får man nog säga tycker jag så här i efterhand.

Ernst Mach, “Mach-talets uppfinnare”, var fysiker och dessutom framgångsrik positivistisk filosof. Vad 
nu positivistisk innebär/innebar. Och tjeck kanske t o m men han brukar kallas österrikare. Och inte tysk
som det stod i Aviation Weeks artikel ny ligen angående 50-årsjubileet av “ljudvallens” officiella 
brytande av Bell X-1 med Charles “Chuck” Yeager. 

Det var den tyske Göttingen-fysikern Busemann som på en konferens i Rom 1935 lade fram en ganska 
så matematisk teori varför pilvinge var bra när man närmade sig ljudhastigheten. En studie  som inte 
uppmärksammades så mycket just då. Detta läste jag i den bok om flyg jag kostade på mig som jag 
brukar vid mina Geneveresor. (I motsats till vissa andra tror jag ju fortfarande att tjänsteresor utomlands
är lönsamma). Möjligen hade Bells konstruktörer inte läst Busemann, han uttryckte sig ju på ett foreign 
language och X-1 fick en rak men tunn vinge. Är ju också enklare att bygga, att behöva göra den tunn 
var svårt nog. Lars Brising och Erik Bratt och deras medhjälpare kunde dock både tyska och 
hållfasthetslära och så uppstod både J29 och J35 till SAAB:s eviga ära.

Tyvärr var boken som handlar om tyska jaktflygplanprojekt under andra världskriget en aning torr och 
trist, stereotypa beskrivningrar. Boken lever något så när tack vare sina tecknade bilder. Rätt häftiga 
idéer fanns det, några av de mindre häftiga kan man klart spåra i efterkrigstidens jetflygplan som J 29, 
Mig 15, F-86 Sabre, Bell X-5 m fl. Några andra erinrar lätt avlägset om 80-talets raffiga skapelser som 
F-117 och B2. Inget är nytt under solen och drömmen (eller illusionen) om det högeffektiva kropps- och
stjärtlösa planet som bara är en enda underbar vinge är ju fortfarande stark. För många radikala tyska 
konfigurationer kan man ana hart när oöverstigliga problem med fladder och bristande styvhet och 
annat.

Och så stora hjul de hade. Men det fanns tydligen idéer om små kul-hjul. 

Tyskarnas stolthet över sina uppfinnare skymtar eller om det bara är naturlig känsla för behändiga bra 
ord, man sade således ibland “Otto-Jäger” för kolvmotordrivet jaktplan. 



Boken inspirerar också till tankar om hur man i Tyskland uppfattade “läget” 1944 -1945 och hur man då
“mådde” och vad man trots allt satsade på.

-----------------


