
From: "Arne Karlsson" <arne.karlsson.karleby@telia.com>
To: "Lars Sundin" <lars@sundin.com>
Sent: Sunday, January 02, 2011 1:33 PM
Subject: mer om namn

> Hej igen!
>
> Om personer vi mött:
>
> Jag börjar med SR/SVT:
>
> Carl Wicklund var väl norrman från början vill jag minnas. Han satt ute i
> en av barackerna ute på A1.
> Där satt då i stort sett hela utvecklingsavdelningen. En annan jag minns
> därifrån var Tage Westlund.
> Minns inte vad han som var teknisk chef då hette, det kanske du kommer
> ihåg.
>
> Anders O Sundqvist satt inne i TV-huset nånstans och tillhörde nog nån
> stab. Anders hade dock ett problem, som få visste om.
> Han hade alkoholproblem, som han lyckades dölja rätt bra då vi träffades.
> Men jag märkte att ahn ofta var sjuk. Och en dag hade de hittat honom
> sittande död vid sitt skrivbord. Jag kände inte till hans problem förrän
> efter hans död faktiskt.
>
> När den redaktionella gruppen bildats på SVT under Åke Holmberg, så blev
> det ju så småningom dags att börja tillverka testmottagare. Om detta
> kanske jag återkomemr senare, för det är en intressant historia i sig.
> När det blev klart att vi på Luxor skulle få vara med och leverera
> mottagare, så började våra försäljare inriktade mot institutionella kunder
> fraternisera med Åke "Bob" Holmberg och hans grupp vid sidan vårt tekniska
> samarbete i arbetsgruppen. Så vi hade rätt goda relationer med hela
> gruppen hos Bob. Han hade rätt tidigt en man där han plockat från ekot,
> Björn Grundel. Bob själv kom ju från den miljön.
> De hade även i den redaktionella gruppen en tekniker, vad han hettte
> kommer jag dock tyvärr inte ihåg.
>
> Anders Nyberg fanns inte där under Text-TV-epoken, han dök upp först
> senare, tror han kom från Rymdbolaget då SR-koncernen började intressera
> sig för satellit-TV. Senare var han som du påpekade mycket aktiv när det
> gällde digitalt stereoljud. Anders råkade ut för en otäck sak när han var
> på ett möte i Österrike tror jag. Han fick en lätt stroke. Men han
> återhämtade sig rätt bra efter detta. Anders borde väl knappast vara
> pensionär ännu, så han kanske är kvar där?
>
> Philips:
>
> I Norrköping var lars Ålåker utvecklingschef. Han var nog dock bara med på
> första mötet hos dem. Sen tog andra över. Du nämnde själv Adrian deVos.
> Han var min motsvarighet i Norrköping. Men han hade mer styrning uppifrån
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> än vad jag hade. Ph-koncernen ville ju ha lite koll på vadsom hände.. I
> Motala skötte vi oss helt själva och jag hade i stort sett obegränsat
> mandat, så länge det inte började bli affärer.
> Adrian var holländare och nån gång i början på 80-talet flyttade han
> tillbaka till Holalnd, efter att han fått lite problem med hälsan. Tror
> det var psykiskt, men är osäker.
> I Stockholm satt Arvid Brandberg i Philipshuset ute i Värtan. Du skriver
> att han fick hjärnblödning? Har det skett nyligen? Jag vill nämligen
> minnas att jag inte för alltför längesen såg honom i nåt sammanhang,
> undrar om han inte då var knuten till Branschkansliet (det hette då SRL,
> men omfattar nu mer än radio&TV). Jag tyckte dock det var svårt att komma
> Arvid inpå livet. Han var en typsk marknadsmänniska, ingen tekniker.
>
> Televerket:
> Det är främst du och Bosse Sjöberg jag tänker på när det gäller Text-TV.
> Du sysslade med standardiseringen och Bosse med mer praktiska mätningar.
> Östen var ju givetvis en centralfigur, men jag tror inte han var med så
> mycket i Text-TV. Han var med mer sen när vi började diskutera satellit-TV
> och NICAM.
> Men det var Östen som fixade att vi fick hjälp med att få igång
> Motalasändaren den dan Palme besökte oss i augusti 76. Det var nämligen
> testbildsfri dag, för sändarunderhåll.
> Men som du ser på bilden jag skickade tidigare så fick vi alltså igång
> det.
> Ihop med östen jobbade Laila Ohlgren. jag kan inte minnas att hon var med
> i Text-TV, men väl senare då vi diskuterade satellit-TV och NICAM. Det var
> ju NMT som var hennes stora grej.
> Du nämner Gunnar Betnér. Jag känner igen namnet, men kan inte påminna mig
> hans ansikte och vad han gjorde. Jag nämnde i ett tidigare Bertil Verri.
> Han var nog dock inte med mer än under försöken med ert egna system för
> textning.
>
> Luxor:
>
> Ja när det gäller Text-TV så var det jag som var med i stort sett hela
> tiden. Jag hade en chef som heter Bengt Lönnqvist (han som senare var med
> och drog igång ABC80).
> Sen hade vi en teknisk chef som hette Ingemar Mitnitzky. Det var väl han
> som du syftar på när du säger att vi hade en med polsklingande namn. Han
> var inte med så värst mycket när det gällde text-TV, så jag är frvånad att
> du kommer ihåg honom. Han var dock med mig på ett möte i Stockhol, var vet
> jag inte, dagen före branden.
> Vid vårt första möte i Motala så hade vi en person som hette Harald
> Lundahl. Han skrev nog protokollet från dettaförsta möte hos oss. Han kom
> från FACIT i Åtvidaberg och var kvar till över branden, men började sen på
> SP i Borås, där ahn blev ansvärig för bl.a. SI-referenserna där.
> Vi hade även Leif Lundberg med på ett hörn. Vet dock inte om du träffade
> honom.
>
> SRL
>
> Det var alltså PerWallin som var vår kontaktman.



> Men där fanns även så småningom även Anders Appelqvist.
> Chef där var Jerk Harling
>
> Ja det var lite kompletteringar till tidigare mail.
> Såg att du nämnt mailet från mig på din blogg.
> Om nån hör av sig och vill ha min mail-adress så får du gärna lämna ut
> den. Men du kanske inte ska läga upp den i klartext på bloggen. Man kan få
> så mycket skräpmail då.
>
> Jag bor alltså på min f.d. gård utanför Falköping numera. Bara nån mil
> från Per Oscarssons nedbrunna hus. Det låg väldigt ödsligt, flera km fråm
> närmaste bebyggelse, mitt ute i skogen väster om Hornborgasjön. Tråkigt,
> men troligen har de eldat för häftigt med ved i den gamla kåken. Trä kan
> bli väldigt lättantändligt om det blir extremt torrt invid en skorsten.
> Det räcker med temperaturer under 100 grader.
>
> Nu ska jag på "lunch" hos nmin systerdotter i deras "somamrhus" ett par km
> härifrån.
>
> Mvh
>
> /Arne Karlsson

…

[Avklippt meddelande]  Visa hela meddelandet
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