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Litet tidig text-TV-historia

Utdrag ur Lars reseräkningslista:

1976, 25 februari. Norrköping, möte hos Philips i samarbetsgrupp för text-TV. Det var antagligen 
denna gång Gösta Riback bjöd mig på inträdet till herrtoaletten på Norrköping C.

1976, 1-2 april. Motala, möte i text-TV-gruppen. Åkte genom det vårliga Östgötalandskapet med 
salig Anders Sundqvist, SR, i hans VW Passat som han drog litet för högt på växlarna. Har noterat 
att räkningen gick 34:60 back enligt besked fyra månader senare. 81:50 för en hotellnatt inkl 
frukost. Pg 70-3

Ur ett mejl från Arne Karlsson, Luxor, år 2003:

Det var kul att du noterat när vi hade första Text-TV-mötet på Philips i Norrköping och även det 
följande mötet hos oss på Luxor.

Allt mitt material från denna tid brann upp vid den stora Luxorbranden.
 
Alltihop började ju med ett strort möte  på SR strax efter nyår. Vid det mötet föreslogs att man 
skulel bilda en grupp som skulel studera dett nya medium och Philips uppdrogs att arrangera ett 
första möte.

Det mötet blev dock lite rörigt, för en massa olika organisationer och företag ville vara med , bland 
annat vet jag att halvledartillverkaren Fairchild hade lyckats övertala Philips att få komma. Därför 
fattades ett beslut på detta möte i Norrköping att i arbetsgruppen skulle ingå representanter för 
Televerket, Sveriges Radio och TV-tillvetrkare med tillverkning på svensk mark. Övriga TV-
tillverkare skulle beredas insyn i arbetet genom att "Sveriges Radioleverantörer" skulle få  vara 
med.

Beslöts även att första mötet med den nya reducerade gruppen skulle hållas på luxor och jag blev 
sammankallande.

Philips uppdrogs att informera "Sveriges Radioleverantörer" (SRL) att utse en person som skulle 
delta i fortsättningen. SRL utsåg Per Wallin att representera SRL.
...
Har du möjligen även nån notering om var vi hade nästa möte? Dan innan det brann natten mellan 
den 7 och 8 oktober 1976 så hade vi varit i Stockholm på ett Text-TV-möte. Om det var på SR eller 
hos er i Farsta, det vet jag inte.

Kommer heller inte ihåg om vi hade nåt möte dessförinan. Troligen hade vi det. För det var lite fart 
i början. Vi hade hunit tillverka ett par mottagare till SR, med en dekoder från Jasmin i England 
innan branden. Vi hade till och med levererat en till YLE i Finland. Jag hade även precis hunnit 
montera in en textgenerator för 8 sidor i vårt sändarrum i fabriken (som överlevde branden). Men 
allt jag hade på lab för att mata in nåt i den sändaren försvann. Och jag fick efter branden i all hast 
börja om från början.
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