Radiobolagets Veteranklubb (RVK)
Medlemsblad No 2 2014
Hejsan alla 345 Radioveteraner.
Först en sorglig nyhet:
Åke Lundqvist, klubbens grundare gick efter en
längre tids sjukdom bort den 9 maj.
Vi har valt att lägga in en liten berättelse om hur
klubben kom till, och minnen från två av Åkes nära
medarbetare och vänner.
Starten av Radiobolagets Veteranklubb 1983

Åke Lundqvist – minnesbilder
Vi, Per-Olof (Pelle) Åkerberg och Bertil Bogren var
arbetskamrater med Åke och vi vill ge vår bild från ett
mångårigt samarbete med Åke. En period som innebar
stora förändringar och en fantastisk utveckling.
Åke hade rekryterats för att leda och genomföra ett
stort radioprojekt för Civilförsvarsstyrelsen. Det blev
en mycket framgångsrik ledning av ett svårt projekt.
Åke blev först teknisk chef, sen chef för den civila
verksamheten och därefter VD för SRA.

NMT-systemet utvecklades för de nordiska länderna
och mycket betydelsefulla kontrakt vanns dessutom i
Saudiarabien, Holland och Sydostasien. Framgången
blev grogrund för nästa generation av mobiltelefonEftersom det före 1983 inte fanns någon som helst
system baserad på en gemensam standard i Europa. I
naturligt gemensam verksamhet för SRA’s
USA, med annan teknisk standard vanns en första,
pensionärer fick jag av Åke Lundqvist i uppdrag att
principiellt viktig order i Buffalo, uttryck för ”intrång i
skissa på riktlinjer för en klubb som skulle kunna ge
Motorola-land”.
pensionärerna en möjlighet att under trevliga former
fortsätta att träffas vid fester och på resor.
Ericssons utköp av Marconi som delägare i SRA,
Åke godkände mitt förslag och bestämde att
1982, startade en ny expansiv period. Nu kunde
företaget skulle stå för 50% av resekostnaderna och Ericsson med ett samlat grepp erbjuda system, tekniskt
100% av kostnaden för mat och dryck. Hans 2
kunnande och global organisation ta en ledande
absoluta krav var
position inom mobiltelefonin.
Berättat av Erland Forsén (hedersmedlem och
RVK’s ordförande under klubbens första19 år):



Åke satte sig in i det mesta av företagets skötsel och
med en vilja av stål förändrade han när det behövdes.
Han byggde relationer och hade en gedigen humanistisk inställning till människor som han kom i kontakt
med. Att utveckla medarbetare i verksamheten, utbildning, strategiskt tänkande, var ett viktigt inslag för
 Att första resan i klubbens regi skulle ske till honom.
Lars Magnus Ericssons föräldrahem (vilket
Det största och för framtiden mest betydelsefulla
också skedde).
projekt som Åke drev fram är naturligtvis mobiltelefonisystemet. Många skickliga konstruktörer har sen
Åke var fram till sin USA-flytt 1988 mycket aktiv
den tiden bidragit till dagens avancerade system – men
då det gällde val av resmål och ordnade gärna
det är bara en som kan ta åt sig äran för att ha gjort
fester, och han var själv med på en Värmlandsresa
mobiltelefoni till en global framgångssaga, och det är
så sent som 2001.
vår Åke.
Åke deltog även vid klubbens 25-årsjubileum 2008. …………………………………………………………
För lite mer information om Åke kan vi rekommendera
ett besök på vår hemsida, under STARTSIDA/HISTORIK
finns ”Åke Lundqvist – mobiltelefonins vägröjare”
Att klubbens namn skulle vara
Radiobolagets Veteranklubb (trots att
företaget året innan döpts om till Ericsson
Radio Systems AB).

Nu över till de aktiviteter som hittills är planerade
efter semestertiden, så här ser det ut:
Tisdagen den 9 september klockan 13.00
Besök på Haga Tingshus, Annerovägen 12
Välkomna till Haga Tingshus, ett 100-årigt
landmärke. Idag huserar Hagströmerbiblioteket i
regi av Karolinska Institutet i lokalerna. Det äldsta
trycket som finns bevarat är från 1480-talet. En
spiraltrappa av stål leder ner till källaren där det
finns en 2,7 meter djup jättegryta bevarad, helt
skapad av naturens krafter. Vi får en c:a 1 timme
lång guidad visning som helt bekostas av klubben.
Maxantal 20 personer, så först till kvarn.
Anmälan senast 28 augusti till Ulla Knutsson
90knutsson@telia.com (helst) eller 070-3788829.
Resväg: Buss 59 från Sergels torg, hållplats Haga
södra, eller buss 515 från Odenplan eller
Sundbyberg, hållplats Haga södra. Fri parkering
finns innanför grindarna.
Torsdagen den 9 okt klockan 13.00
besöker vi Sickla-Atlas Copco
Dieselverkstadens huvudentré vid Marcusplattsen i
Sickla köpkvarter, Järnvägsgatan 25.
Sickla är en industrihistoriskt viktig plats. Här och
på andra ställen i Sverige växte det moderna och
industriella samhället fram från slutet av 1800-talet
till 1900-talets andra hälft. Visningen tar ca 1½
timme – 1:a halvan är en guidning i Sicklas
industrihistoria ovan jord och andra halvan utgörs
av besöket i gruvan. Turen börjar på Stockholms
läns museum. Klubben bjuder även på detta besök.
Obs. Det är smala och mycket branta trappor till
gruvgångarna och en hel del vandrande. Max 30st.
Resväg. Saltsjöbanan eller buss, linje 401,403,404422 från Slussen. Gå av vid hållplats Sickla station
eller Sickla bro, gå ca 200 meter.
För dom som är intresserade kan vi ta en fika efter
besöket.
Anmälan till Hans Öhlund senast den 29 sept
hans.ohlund@comhem.se (eller 0705162635)

Vi hade ju en mycket uppskattad årsfest 1 april på den
gamla Rifa-restaurangen, och av medlemmarnas
kommentarer drar vi slutsatsen att vi skall fortsätta att
ha våra fester där – så nästa gång blir det Höstfesten,
planerad till slutet av oktober.
Vi vill dock än en gång påminna om vikten av att höra
av sig och lämna återbud om man får problem – vi fick
betala fullt pris för ett antal medlemmar som hade
anmält sig men inte dök upp till årsfesten och inte hade
berättat om detta.
Samma sak gällde för besöket till Anders Hanser, vi
hade fått dispens för att bara komma 20 (mot det
normala minimiantalet 30) – alla 20 som anmält sig
kom inte, men vi fick förstås betala för 20.
Skärpning alltså.
Till sist en liten ”efterlysning”:
Några medlemmar har indikerat att dom hemma har
ett antal gamla radioenheter från SRA-tiden och att
dessa egentligen bara samlar damm……..
Frågan är helt enkelt om någon/några andra Veteraner
skulle vara intresserade av att överta någon/några av
dessa enheter (eller på samma sätt har dammsamlande
SRA-enheter hemma, som dom vill skänka bort).
Det som hittills rapporterats finnas är:




2 st RA135-prototyper
1 st NMT450 ”släpbar HotLine”
1 st CN402
(samtliga dock utan SRA-garanti)

Intresse (åt ena eller andra hållet) kan framföras till
Leif Lasson, leif.lasson@glocalnet.net – som lovar
se till att överlämnande kan åstadkommas.

Kista 2014-05-20
Agneta, Bosse, Hans, Helene, Kerstin,
Leif, Olle, Tore och Ulla
Nästa Medlemsblad planerar vi att skicka ut 28/8 2014.
Observera att vår gamla hemsida nu är stängd, samt att
vi har fått ny mailadress (se nedan)

Hemsida: http://sicklaovanunder.se
Webb address: www.radiobolagetsveteranklubb.com E-post: info@radiobolagetsveteranklubb.com

