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MOBIL BUSINESS

Nu är boken om telekomundret i Kista ute. 300 sidor njutningsfull läsning om hur telekomindustrin
fick fäste och blommade ut i norra Stockhom. Inger Björklund Bengtssons bok om telekom-undret i
Kista är äntligen ute.
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Den nya boken Från runor till radiovågor sammanfattar Igelbäcksdalens
utveckling från vikingatiden till det intensiva nav för IT-branshen som platsen

Skribent: Roman Pixell

kommit att bli på senare år. På ett initierat och entusiastiskt sätt berättar Inger

I dag kl. 10:01

Mobil Business branschkalender

Björklund Bengtsson om ortens brokiga historia och upptakten till det
telekomkluster som blivit känt över hela världen. Bokens bilder har en
dokumentär prägel och är signerade Anders Anjou.
Televerket, Ericsson, SRA, RIFA, KTH och andra institutioner och personligheter
som fått ikonstatus beskrivs ingående, liksom det politiska spelet och
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litteratur

Till Mobil Business-sajten

telekom

stadsplaneringen som ledde till det moderna Kista. Syftet med boken har varit att

ALLT OM ANDROID

ge allmänheten kännedom om förloppet fram till idag. Redaktionen ställde några

Större text

frågor till Inger Björklind Bengtsson:

Mindre text
Skriv ut artikel

Vad var roligast med att skriva boken?

Tipsa en vän

- Dels var själva skrivandet roligt, men framför allt är det alla de möten med fantastiska människor som jag har haft

Note på gång?
"Iphone kraschar
oftare än Android"

genom åren. 100-tals intervjuer ligger bakom texten. Östen Mäkitalo (Telia) var den som jag träffade mest främst

Viewsonic Viewpad 1

sommaren 2008, och det var han som troligtvis kom med flest värdefulla kommentarer. Andra personer värd ett

Synkar Mac med Sony

omnämnande är Åke Lundquist (Ericsson), Sven-Ingmar Ragnarsson (Vinnova) och Carl-Hugo Bluhme (IBM).

Ericsson Xperia

Kista har funnits ett tag som IT- och telekomkluster, hur känner du inför det? Känns det som en

Galaxy Tab 7.7

epok som slutade med Östen Mäkitalo eller är det början på något nytt för Kista?
- Det är alltid början på något nytt, tveklöst. Kista kommer att finnas på kartan under överskådlig tid, det är som en
bubblande gryta av innovation!
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förlorar IR-ögat
Fler Android-artiklar

Huawei F610 i test

Boken har producerats under närmare åtta år och är till största del självfinansierad av Inger Björklind Bengtsson. De
som betytt mest för produktionen är Kista Science City AB och fastighetsägarna i Kista, då särskilt Vasakronan. Men
stöd har även kommit från akademin och industrin i stort, inte minst Ericsson och Stockholms Universitet.
Från runor till radiovågor kan beställas direkt på hemsidan eller genom större bokhandlare och nätbokhandlare.
Bli premiumläsare och prenumerera på Mobil
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