
 

  

 

 

 

 

Bildens behandling och utvecklingen 

av digital fjärranalys 
 

Transkript av ett vittnesseminarium på Tekniska museet i 

Stockholm den 14 juni 2017 

 
— 
 

Johan Gärdebo (red.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm 2018 

  



Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö 

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

Kungl. Tekniska Högskolan 

100 44 STOCKHOLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working Papers from the School of Architecture and the Built Environment 

TRITA-ABE-RPT-1810 

Redaktör: Sofia Jonsson 

ISBN 978-91-7729-835-9 

 

Omslagsbilderna: Övre bilden visar vittnesseminariets deltagare, från vänster: Dan 
Rosenholm, Lars Ottoson, Roger Cederberg, Mats Rosengren, Claes-Göran Borg, Per-
Georg Jönsson, Stefan Zenker, Gudmund Johansson, Göran Alm, Hans Hauska, Mikael 
Stern, Håkan Olsson, Johan Gärdebo. Fotograf: Nina Wormb. Nedre bilden till vänster: 
Catharina Brooling vid EBBA-GIS Fotograf. Gunnar Wellander, Rymdbolaget. Nedre 
bilden till höger: Konceptskiss för lager av data i geografiskt informationssystem. 
Upphovsman: Claes-Göran Borg, Rymdbolaget. 

 

Tryck: US-AB, Stockholm 2018.  



 

  

Abstract 
 

This is a transcript from the witness seminar “Bildens behan-
dling och utvecklingen av digital fjärranalys” (Processing the im-
age and the development of digital remote sensing), held at the 
Swedish National Museum of Science and Technology in Stock-
holm, June 14, 2017, and was led by Håkan Olsson and Johan 
Gärdebo. The seminar participants, who were all pioneers from 
the early Swedish development of digital remote sensing, de-
scribed their role in various initiatives and activities for devel-
opment of remote sensing related image processing from the 
1970s until the late 1990s. During this period, several university 
groups, government agencies and companies located all over 
Sweden took interest in remote sensing. The Swedish Defence 
Research Institute (FOA) developed the first digital image analy-
sis system, Piccola, in the early 1970s. Piccola, hosted as a main 
frame computer at Stockholm’s computer centre QZ, became a 
central resource for the early development of digital remote 
sensing in Sweden. During this early period, Professor Gunnar 
Hoppe at Stockholm University took a leading role for technol-
ogy- and method development by chairing the National Remote 
Sensing Committee, providing a forum for various initiatives to 
meet, grant funding, and build momentum for concerted efforts. 
In the end of the 1970s, the Swedish Space Corporation (SSC) 
became the central force for development of the remote sensing 
infrastructure in Sweden. Piccola was replaced by a more mod-
ern interactive image analysis system at SSC, the IAS system. 
This was part of SSC efforts to make satellite remote sensing 
operational. Additional parts in this effort included establish-
ment of a satellite data receiving station at Esrange and later in 
the 1980s the establishment of the SSC’s subsidiary Satellitbild 
AB in Kiruna, which processed SPOT satellite data for the world 
market. SSC also developed the EBBA series of image analysis 
systems, attached to a PC, which were used by several Swedish 
research groups. From the late 1970s and onwards, there were a 
number of spin-off companies from FOA, most notably Con-
text Vision and Teragon, that developed image processing hard-
ware and software for uses also beyond that of geographical in-
formation. These companies also sold systems to the Swedish 
Land Survey and SSC. Swedish organisations had a large pres-
ence internationally, for example as part of development projects 
by consultancy firms, which also led to more operational uses of 
image processing. As computer capacity increased, in particular 
the introduction of colour graphics on standard computers, im-
age processing development moved from special hardware to 
standard work stations and eventually personal computers and 
the applications that have become operational, for example in 
the forest sector, has been integrated with GIS applications in 
tailor made production-oriented systems. 

  



  



 

  

Förord 
 
Vittnesseminariet ”Bildens behandling och utvecklingen av digital fjärranalys” genomför-
des på Tekniska museet i Stockholm den 14 juni 2017. Seminariet arrangerades inom 
ramen för projektet ”50 år i rymden: Ett dokumentationsprojekt om svensk rymdverk-
samhet” finansierat av Rymdstyrelsen och Vinnova med bidrag från KTH Space och 
SSC. Projektet leddes av Nina Wormbs och bedrevs vid Avdelningen för historiska 
studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH, i samarbete med Tekniska museet. 
Forskningssekreterare var Martin Emanuel och Johan Gärdebo. Vittnesseminariet 
spelades in med ljud och bild samt transkriberades därefter. Seminariet planerades av 
Johan Gärdebo och Nina Wormbs vid Avdelningen för historiska studier, KTH, 
tillsammans med Håkan Olsson, SLU. Redigeringen av transkriptet har skett varsamt och 
i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Originalinspelningen 
finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm.  
 
Deltagare: Håkan Olsson (moderator), Johan Gärdebo (moderator.), Göran Alm, Hans 
Hauska, Gudmund Johansson, Stefan Zenker, Per-Georg Jönsson, Claes-Göran Borg, 
Mats Rosengren, Roger Cederberg, Lars Ottoson, Dan Rosenholm, Mikael Stern 
 
Inbjudna med förhinder: Margareta Ihse, Ulf Helldén, Anders Boberg 
 
Övriga närvarande vid seminariet: Peter du Rietz, Nina Wormbs 
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Bildens behandling och utvecklingen 
av digital fjärranalys 

 
Johan Gärdebo: Till att börja med, tack så jättemycket för att ni alla har kommit till 
Tekniska museet idag. Vi ska också passa på att tacka Tekniska museet och Peter Du 
Rietz för att vi kan vara här. Det här projektet, ”50 år i rymden”, är ett samarbete mellan 
Tekniska museet och KTH med finansiering i huvudsak från Rymdstyrelsen och Vin-
nova. Syftet med seminarierna är att samla minnesbilder och berättelser från er som var 
med och formade ett skeende, i det här fallet gällande fjärranalys och bildbehandlingsom-
rådet. Vittnesseminarierna är en beprövad metod där vi samlar personer som var med i 
skeendet för att minnas tillsammans. Vi väljer det här formatet framför att ha individuella 
intervjuer därför att vi tror att man kan komma åt mer minnen när man sitter i ett rum 
tillsammans och arbetar. Det andra syftet är också att vissa delar av teknikhistorien inte 
skrivs ner, utan den finns bevarad i er. Ni är alltså det enda källmaterialet och det enda 
sättet vi kan komma åt det på. Så därför så är vi särskilt tacksamma för att ni har tagit er 
tid och visat intresse för att göra det här. Så det ska sägas först.  

Nu tänkte jag kort gå igenom seminariets disposition. Det är jag1 och Håkan Ols-
son2 som kommer att moderera det här samtalet. Håkan kommer beskriva sin egen roll i 
det här strax. Min roll är i huvudsak att hålla koll på klockan och se till att vi ror i hamn 
detta seminarium idag till klockan fem. Vi kommer nu göra en kort presentationsrunda. 
Ni får alltså alla möjlighet att placera er själv i relation till det vi kommer att diskutera 
idag. Och sen så kommer vi att gå igenom olika skeden kronologiskt, från 60-talet, 70-
talet, 80-talet och så 90-talet. Någonstans här, mellan 70- och 80-skarven så siktar vi på 
ett fika. Då tar vi en paus. Vi får förhoppningsvis kaffe, te och frukt här. Ni får givetvis 
gärna fortsätta diskussionerna då också. Och det finns också tid efteråt vid fem för att 
dröja kvar ett tag. Håkan? 

 
Håkan Olsson: Ja. Enligt programmet så skulle vi ha fem minuter var för presentation, 
så det är ju förslaget att vi börjar då med mig och sen så går runt bordet i den ordningen. 
Också, jag ska säga några ord om min bakgrund då. Det var väl -74 jag kom i kontakt 
med fjärranalys då jag hörde ett föredrag som Eric Dyring höll. Sen gick jag en deltids-
kurs i Lund, -76 och då vet jag att vi körde Piccola3 på hålkort. Du fick ut pixlarna på 
radskrivare och så vidare. Så det var det skeendet. Och sen så började jag på Rymdbola-
get -82 när Claes-Göran4 egentligen sökte en ingenjör. 
 
Claes-Göran Borg: Och misslyckades. 
 
Håkan Olsson: Ja, jag frågade om ni inte behöver någon som kunde blommorna också. 
Så jag var med på IAS-5 och EBBA-tiden.6 Sen började jag skriva en avhandling i Umeå 
på Skogshögskolan och blev väldigt hastigt professor där och sen dess har jag längtat 

                                                           
1 Johan Gärdebo, f. 1986, doktorand, KTH 2013-. 
2 Håkan Olsson, f. 1956, anställd på Rymdbolaget 1982–1988, samt 1994. Professor i skoglig fjärranalys vid 
Sveriges lantbruksuniversitet från 1994. 
3 Piccola, system för analys av digitala bilder utvecklat av FOA på 1970-talet. 
4 Claes-Göran Borg, f. 1945, anställd på Rymdbolaget 1974–2007, divisionschef fjärranalys 1986–99, VD 
2000–07. 
5 Image Analysis System (IAS), det första minidatorbaserade interaktiva bildanalyssystemet i Sverige för 
analys av digitala satellitbilder, i bruk vid Rymdbolaget i Solna från 1979. 
6 EBBA, Enkel BildBearbetningsApparat. En persondatoransluten hårdvara och mjukvara utvecklad av 
Rymdbolaget på 1980-talet för analys av satellitbilder. 
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tillbaka till att själv analysera data. Det är min högsta önskan att kunna få tid med det. Jag 
har inte haft en chans de sista tjugotre, tjugofyra åren då, utan det har varit fjärrana-
lyskommittén och sen blev det Vetenskapsrådet och Infrastrukturkommittén7 och sådana 
där saker. Så att jag har jobbat ganska mycket med forskningsinfrastruktur men väldigt 
lite med praktisk bildanalys de sista tjugo åren.  

När jag kom till Skogis så var väl skillnaden då att vi i högre grad jobbade med re-
lationen mellan bild och något slags fältmätningar. Och som forskare då blir det väldigt 
mycket så att man sitter och skriver sina egna program, för man vill ju göra något nytt, 
och sen bara tittar man på det färdiga resultatet med ett bildanalyssystem. Den där 
interaktiva bildanalysen, den hade man inte lika stort behov av i forskningsmiljön. Men 
det är väl därför jag slutade, för när jag ville skriva en avhandling var det svårt att förena 
det med arbetet som enbart handlade om bildanalys. Jag var tillbaka ett kort tag på 
Rymdbolaget, -94, och då blev det lite bildanalys. Jag lämnar ordet till Hans här. 

 
Hans Hauska:8 Ja, jag disputerade 1972 i fysik. Sen fick jag jobb i Luleå. Och så kom 
Eric Dyring9 som var min handledare. Han sade, ”titta på det här med fjärranalys, det är 
jätteskojigt det där”. Och eftersom Eric Dyring, när han sade någonting så menade han 
det också. Så tänkte jag, det kan ju inte vara fel att titta på det. Och därmed så var jag 
fast. Sen hade jag förmånen att jag fick ett ESRO-stipendium till USA. Det var till en 
institution som ansågs vara ett Mecka av fjärranalysbildbehandlarna på den tiden, 
nämligen Purdue University’s Laboratory for Applications of Remote Sensing. Och där 
jobbade jag då med den här stordatorn som de hade då. Sen hade de en interaktiv display. 
One of a kind, kostade hemskt mycket pengar. Ingen hade råd med sådant där dessutom. 
Men sen kom jag hem igen och då var det ju inte en stordator. Utan man hamnade i 
Luleå igen och då skulle man göra någonting, så jag började försöka att bygga upp någon 
verksamhet. Och eftersom jag varken var jordbrukare eller skogsbrukare eller geolog så 
var det ju det närmast till hands att det blev utveckling av datorprogram och annat sådant 
där. Och då hade jag turen att av Knut och Alice Wallenbergs-stiftelsen få ett anslag för 
att kunna köpa ett antal bildbehandlingssystem av märket COMTAL. Och det var ju en 
väldigt trevlig leksak, men den behövde egentligen kopplas ihop med en dator. Och 
eftersom jag var ung och grön i sådana sammanhang på den tiden så hade jag inte sökt 
pengar för en dator, för det kanske man kunde ha fått också. Det skulle ha varit en PDP-
11, då hade det i princip bara varit att plugga in det.  

Men i Luleå fanns det ju på den tiden NORD-datorer som var väldigt trevligt att 
använda. Särskilt då den där modellen som kom senare, NORD-100. Det tog mig lång tid 
att bygga ett interface eftersom jag hade bestämt mig för att göra saker och ting själv. Så 
byggde jag ett interface mellan de båda maskinerna, NORD datorn och en Comtal 
bildprocessorn, och det tog mig ungefär ett och ett halvt år, eller någonting sådant där, 
att få det att fungera. För jag hade ju andra arbetsuppgifter också. Min lön fick jag i 
huvudsak för att undervisa i fysik. Men så började jag i alla fall jobba och skriva på 
någonting som vi kallade, i stort sett, Luleå Image Processing System som då skulle vara 
ett modernt interaktivt system för bearbetning av i första hand satellitbilder, men andra 
bilder tex från elektronmiskroskop skulle också kunna bearbetas. Det mesta var mjuk-
vara, för det hade jag lärt mig i USA att det där är egentligen modellen. För var jag än 

                                                           
7 Infrastrukturkommittén, Kommittén för forskningens infrastruktur, numera Rådet för forskningens 
infrastruktur vid Vetenskapsrådet 
8 Hans Hauska, f. 1945, Fil. Dr Uppsala 1972, U adj, 1.e foing, U-lektor Luleå 1972–1986, doc Stockholms 
Univ 1984, U-lektor KTH 1985–2005. 
9 Eric Dyring, f. 1930, fil. dr, doc Uppsala universitet 1966, chefredaktör Forskning & Framsteg 1966–79, 
chef Tekniska museet 1979–80, vetenskapsredaktör Dagens Nyheter 1980–91. 
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hade varit på studiebesök i USA så var det här med hårdvara och bildbehandling organi-
serat så att bearbetningen skedde med hjälp av mjukvara i dator medan bildbehandlings-
hårdvaran i huvudsak användes för display, för man inte kunde göra så mycket bildhård-
varan. Det var ju 70-talet, det var rätt så begränsat, så att det blev mest mjukvara och sen 
använde jag den här displayen. Jag hamnade i slutet av 70-talet i den stora striden mellan 
forskarna å ena sidan och Rymdbolaget å andra sidan. Baserat på mina erfarenheter så 
hade jag inga svårigheter att stå på forskarnas sida. Så här efteråt kan man ju konstatera 
att Rymdbolagets agerande inte alls var befrämjande för fjärranalysen och bearbetningen 
av fjärranalysdata. För då och för lång tid senare så var faktiskt tillgången till data det 
stora problemet. Data var inte så hemskt bra då, men kostade mycket. I alla fall i min lilla 
grupp i Luleå så hade vi inte råd med mycket data. Vi koncentrerade oss på att arbeta på 
vårt system i låg takt och på att utveckla metoder för att förädla geofysiska data som 
flygmagnetiska mätningar och andra för att kunna använda dessa tillsammans med 
satellitbilder. Sen erbjöds jag i mitten av 80-talet att flytta till Stockholm, till KTH. Och 
där var det ju så att vi skulle själva skaffa bildbehandlingsutrustning för utbildning och 
forskning Utan att vilja trampa på någons tå så kunde jag konstatera att tiden var 1980-
talet, året var 1985, och EBBA-systemen fungerade bara halva tiden och gjorde egentlig-
en inte det jag tyckte att de skulle kunna göra. Så vi såg oss omkring och så hamnade vi 
då i Linköping, och etablerade kontakt med både Context Vision AB och Teragon 
Systems AB. Det resulterade så småningom i att vi då fick en maskin av vardera tillverka-
ren till förfogande. Vi var faktiskt väldigt välsignade på den tiden eftersom vi var ju i en 
upphandling som började men som aldrig tog slut. Jag minns inte om vi någonsin 
betalade för något av systemen. 

 
Håkan Olsson: Jag kommer inte ihåg det heller. 
 
Hans Hauska: Ett system gav vi tillbaka efter en tid, och det tror jag var Teragon 
systemet. Det var inte Context Vision10 utan Teragon. Och den andra, Context Vision, 
använde vi ett tag och sen vet jag inte vad som hände. I slutet på 80-talet så köpte vi 
kraftfulla arbetsstationer av märket Apollo som fram till 1995 utgjorde datorresursen vid 
KTH:s Institution för Fotogrammetri. Sen, ja, sen försvann jag till Asien ett tag och 
jobbade åt FN och när jag kom tillbaka så var även Context systemet borta och båda 
företag hade gått i konkurs. Ja, det var ungefär det som jag minns av min av denna tid. 
 
Håkan Olsson: Vi återkommer senare med frågorna och så. 
 
Göran Alm:11 Göran Alm heter jag. Jag har arbetat på Naturgeografiska Institutionen vid 
Stockholms universitet. Och omedelbart efter utbildningen, kan man säga, så blev jag 
fascinerad utav fjärranalys. Den som var tongivande i fjärranalysen på den institutionen 
var Leif Wastenson.12 Och egentligen så hade jag läst kemi innan så att det var under min 
kemi-tid som jag då fick lyssna på ett föredrag som Leif höll. Det var ett anförande där 
han berättade om fjärranalys och vad man kunde se i satellitbilder. Och det där fascine-
rade mig våldsamt och till slut så makade jag in mig på Naturgeografen som doktorand. 

                                                           
10 Context Vision: bildbehandlingsföretag i Linköping. Idag aktivt inom medicinsk bildbehandling. 
11 Göran Alm, f. 1950 Fil. Lic. i naturgeografi från Stockholm universitet 1985, verksam där fram till 2017 i 
forskningsprojekt samt utbildning på alla nivåer. 
12 Leif Wastenson, f.1936, Professor i tillämpad fjärranalys 1980–2001 och dekanus för Naturvetenskapliga 
fakulteten 1990–2000 vid Stockholms universitet. Ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och dess Vice 
Preses 2003–2007. Ledamot i Rymdstyrelsens fjärranalyskommitté och senare dess ordförande. 
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Och där kom jag då att jobba ganska intensivt med fjärranalys i början. Det var 
Leif Wastenson som hade Wolter Arnberg med som en utav arbetarna och vi hade ju 
samarbete med dig, Hans Hauska, parallellt, på KTH. Och vi tittade på lite olika display-
enheter för att titta på satellitbilder. Vi hade ju ett EBBA-system då, ganska tidigt, av 
båda varianterna: EBBA-113 och EBBA-2 Och vi skaffade också med tiden en sådant här 
NORD-100 mainframe-dator och där gjorde vi ju programutvecklingen själva då. 
Dessutom hade vi en liten kinesisk grupp som jobbade hos oss och det var väldigt roligt. 
En utav programmerarna där som jag jobbade väldigt intensivt med han blev så små-
ningom då forskningsminister i Kina. Och vi har träffat honom ett par gånger efter det 
också. 

 
Håkan Olsson: Även jag har träffat honom i Kina. 
 
Göran Alm: Ja, det har du gjort ja. Just det. På Naturgeografen har vi ju alltid arbetat 
med flygbilder och det har ju möjliggjort att vi har hela tiden kunnat jämföra flygbilds-
teknik med fjärranalys, satellitburen fjärranalys. Och den erfarenheten har gjort att vi 
egentligen aldrig släppt det där med flygbilder för att vi tycker fortfarande flygbilder är 
väldigt fascinerande och givande arbetsmaterial. Nu var det i början ganska svårt att 
komma fram till ett motsvarande resultat i satellitbildstekniken som det var i flygbildstek-
niken.  

Man får ett annat perspektiv helt enkelt. Men vi kommer ju prata mer om det med 
tiden. Jag jobbade med fjärranalys då under, låt säga, tio års tid och efter det så blev det 
mer GIS14 och mer geodesi. Så att det har blivit min resa. Och fjärranalysen har tagits 
över utav andra i och med att radartekniken har utvecklats och så. Nu är jag nybliven 
pensionär här, så att det ska bli väldigt kul att lyssna på er andra här också, era minnen. 
Tack. 

 
Gudmund Johansson: Okej, jag heter Gudmund Johansson.15 Efter studierna på KTH, 
i början på 70-talet, så bildade jag och några kompisar ett litet företag som höll på med 
teaterteknik, scenbelysningsutrustning och sådana saker. Men man var tvungen att ta lite 
grann andra jobb också för att få debet och kredit att gå ihop, och då fick jag bland annat 
en uppgift av en kille som jobbade på Rymdbolaget, nämligen Lasse Backlund,16 att 
utforma ett användar-interface, manöverutrustning för prylar som satt i kustbevakning-
ens flygplan. Första generationen. Det kallades för Klarsiktsystemet17 och det var 
utrustning som letade efter oljeutsläpp. Det var dels en radarutrustning och dels en 
scannerutrustning, IR/UV-scannern.18 Den där IRUV-scannern skulle få plats i ett 
flygplan, en ganska liten kärra, en Cessna 337.19 Den har en kabin som är ungefär som en 
vanlig personbil. Den lyckades man fylla upp helt och hållet med den där utrustningen, 
bara för scannerutrustningen, för att det var groteska apparater. Själva bildminnet var ett 

                                                           
13 EBBA -1 (Enkel BildBearbetningsApparat) – mikrodatorstyrt bildminne 256x256 pixlar. Ursprungligen 
kopplad till ABC80, senare Metric85. 
14 GIS – Geografiskt informationssystem, datorsystem för att skapa, lagra och analysera geografisk 
information. 
15 Gudmund Johansson, f.1948, anställd på Rymdbolaget 1979–2015. Efter 1988 på rymddivisionen med 
elektronik för satelliter och sondraketer. 
16 Lars Backlund, f. 1949, anställd Rymdbolaget 1976–1995, Projektledare och sektionschef inom både 
fjärranalys och satellitkommunikation (Tele-X). 
17 Klarsiktsystemet, ett flygburet spaningssytem som arbetar oberoende av dagsljus, men kräver klar luft. 
18 IR/UV-scannern, en linjescanner som tillsammans med flygplanets rörelse framåt genererar en rullande 
bild av vattenytan sedd i termisk infrarött och ultraviolett. 
19 Cessna 337, Kustbevakningens första flygplan med en dragande och en skjutande propeller. 
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amerikanskt system som var, ja, det var väl en halvmeter i kvadrat och trettio, fyrtio 
centimeter högt. Och det där var egentligen tänkt för stationär drift naturligtvis, så att det 
var ju spänningsomvandlare till 117 volt och allt möjligt. Så att det var nätt och jämt man 
fick plats med de där grejerna. 

Och inför nästa version av den här utrustningen så konstaterade vi att vi inte kan 
ha sådana här klumpiga grejer. Vi måste hitta på något eget. Och då råkade det händelse-
vis vara så att innan jag började med det här så hade jag tillsammans med andra kompan-
joner utvecklat ett litet mikrodatorkortsystem med den teknik som då stod till buds, i 
mitten på 70-talet alltså. Det var ett modulariserat system med ett minneskort och diverse 
processorkort, och allt vad det nu var, i sådant här standardkortformat – tio gånger 
sexton centimeter. Och då, i den vevan, så hade det dykt upp minneskretsar som var 
anständigt stora till innehållet, nämligen 16 kilobits. Och då gick det faktiskt att bygga ett 
bildminne, 256 i kvadrat, som var bara ett par sådana här kort. Det var upprinnelsen och 
då använde vi det där tillsammans med lite speciell styrelektronik för den här kustbevak-
ningstillämpningen. 

Men sen insåg Stefan Zenker här att det där var någonting man borde kunna 
spinna vidare på. Därför byggde vi ett system med flera skikt, flera bildplan, och lite 
grafik och annat smått och gott. Och det var vad som bildade EBBA-1. Det fortsätter 
sen. 

 
Stefan Zenker: Jaha, jag heter Stefan Zenker.20 När jag var tio, elva år så fick jag se på 
bio en film som hette Månraketen. Och det tyckte jag var häftigt det där, att flyga i 
rymden. Så då bestämde jag mig för att jag skulle ägna mitt liv åt rymdteknik. Och det har 
jag faktiskt hållit fast vid. Jag gick igenom Teknis, teknisk fysik och sen var det meningen 
då att jag skulle flytta över till Amerika och börja med månraketer och saker, men då 
upptäckte jag till min besvikelse att de anställde inga utlänningar som var nyutexamine-
rade. Det var lite hemligt och man måste ha en massa clearances för att jobba på flygin-
dustrin eller NASA och så vidare. Så då valde jag det näst bästa och gick till Saab där jag 
blev robotingenjör. Jag började där -65. Jag gick ett år vid Stanford och studerade rymd -
66, -67. Sen kom jag tillbaka till fadershuset Saab.  

Och där, 1970 som var sista året som jag arbetade på Saab, då drog Gert Larsson21 
igång ”fjärranalys” som begrepp på Saab. Han tyckte att man skulle titta på vad rymdtek-
niken kunde komma att ge för nya affärsmöjligheter för Saab. Eftersom jag var rymdin-
tresserad satte han mig på att titta på vad fjärranalys skulle kunna vara för någonting. 
Och han skickade mig på en del symposier i Amerika och så vidare. Men samma år, 1970, 
så hoppade jag över till Rymdtekniska Gruppen som den hette, i Stockholm, som senare 
blev Rymdbolaget. Jag skulle kunna berätta en hel del varför Rymdbolaget bildades och 
hur det gick till, vad vi gjorde och hur vi såg på vår roll. Men om vi pratar just fjärranalys 
som ledde till bildbehandling så övertog jag en roll som jag hade haft på Saab där vi hade 
ett konsortium som skulle titta på fjärranalysen som ett kommande teknikområde för 
STU:s räkning, Styrelsen för Teknisk Utveckling. 

Jag var alltså projektledare på Saab och sen när jag kom till Rymdbolaget, eller 
Rymdtekniska Gruppen,22 fick jag överta rollen att titta på fjärranalys som kommande 
                                                           
20 Stefan Zenker, f. 1940, civilingenjörsexamen vid Kungliga tekniska högskolan, systemingenjör vid Saab 
1965–70, utvecklingsingenjör vid Rymdtekniska gruppen 1970–71, sedan vid Rymdbolaget 1972–2005. 
21 Gert Larsson, f. 1932, ing. mekanisk inriktning, Malmö Högre Tekniska Läroverk 1955, Saab-anställd 
1955–95, de sista cirka fem åren som VD för Saab-Scania. Chef för Central Teknisk Planering med ansvar 
för bland annat företagets rymdverksamhet 1960–68. 
22 Rymdtekniska Gruppen (RTG) startade som en teknisk grupp hos Meteorologiska Institutionen på 
Stockholms Universitet. 1970 var RTG en självständig avdelning på TUAB under dess VD Tord Wikland. 
RTG finansierades då av Forskningsrådsnämnden (ordf Bengt Hultqvist i Kiruna). Fredrik Engström blev 
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teknikområde. Och det ledde så småningom till, när Rymdbolaget bildades -72, att jag 
blev sekreterare för Fjärranalyskommittén23 som bildades på initiativ av Rymdbolaget och 
som låg under den dåvarande Rymddelegationen.24 Att fjärranalysen togs upp så tidigt av 
Rymddelegationen var mycket för att Fredrik Engström var ute efter vad Rymdbolagets 
roll skulle vara. Och en av de lovande tillämpningsmöjligheterna för rymdteknik var just 
fjärranalys. Så han stegade upp med mig till professor Hoppe25 på universitetet. Professor 
Hoppe gjorde väl på oss då intrycket av att vara föga bevandrad inom det här teknikom-
rådet. Fredrik körde ju sin stil som var ganska diametralt motsatt till den akademiska 
världen. Men de fann varandra på något vis och på det viset så fick vi ju Hoppes stöd för 
att lägga in fjärranalysen som en del i Rymddelegationens verksamhetsområde. 

Det ledde då till att vi satte upp undergrupper till fjärranalyskommittén. Vi hade en 
grupp för atmosfären, en för land och en för hav och vatten, och dessutom en grupp för 
datateknik som skulle tillämpas inom fjärranalystekniken. Vid den här tidpunkten så var 
fjärranalys för mig någonting som man läste i tidskrifter eller gick på symposier om. 
Fjärranalysen var någonting som alla tyckte var spännande, som kunde ge någonting, 
men som ingen riktigt visste vad som var realistiskt. Första fjärranalyssatelliten Landsat,26 
dåvarande ERTS, skickades upp -72, samma år som Rymdbolaget bildades. Så det blev 
lite grann en ledstjärna för oss ”vad kan satellitbilder ge i framtiden?” Just det att satelliter 
skulle ha en viktig roll, det kom att vara en del av motiveringen till att hela området skulle 
flyttas över ansvarsmässigt till Rymddelegationen. 

Vår budget för fjärranalys, den låg på industridepartementet. Det var klart uttalat 
att det här var inte akademisk forskning utan det var tillämpningar man ville ha fram. 
Men vi hade naturligtvis både forskningsbudget och tillämpningsbudget inom Rymddele-
gationen. Och det vi gjorde i början var att dra igång fältförsök inom olika tillämpningar 
för att använda de instrument och den teknik som då fanns tillgänglig. Syftet var att 
demonstrera vad man skulle kunna göra med fjärranalys. Det var också då som Claes-
Göran kom då till oss. Vi gjorde flygförsök och atmosfärsförsök med atmosfärslaser. Så 
småningom ledde det här också till att vi kom med i leken om att få ta emot satellitbilder 
från Landsat, och vi etablerade en satellitstation vid Kiruna och det var ett stort genom-
brott för oss som man också kan prata mycket om. Men i kölvattnet av den där anskaff-
ningen av satellitantenn och utrustning för mottagning till Kiruna så fick vi ett förslag 
som vi couldn’t refuse från leverantören i Amerika och Kanada, nämligen att köpa ett 
bildbearbetningssystem vid sidan om som skulle kunna vara en accessoar, så att säga, till 
datamottagningen. Och vi hade sådan tur så att detta system som vi kom att kalla IAS, 
Image Analysis System, det var baserat på en minidator som var top of the line vid den 
tiden. Det var en ovanligt snabb och kompetent Interdata, 8/32 som den hette. 
                                                                                                                                                                      
chef för RTG hösten 1970 (dessförinnan Lars Rey) och åtnjöt stor självständighet genom att balansera sin 
formelle chef Wikland mot sin finansiär Hultqvist. Sedan blev Engström utsedd till VD när RTG 
ombildades till Rymdbolaget den 1 juli 1972 (och samtidigt övertog Esrange från ESRO). Rymdbolaget har 
(till skillnad från RTG) alltid ägts av staten genom Industridepartementet. 
23 Fjärranalyskommittén bildades under den dåvarande Rymddelegationen på initiativ av Rymdbolaget och 
övertog den roll som STURSK (STU:s Remote Sensing Kommitté) dittills hade haft. Gunnar Hoppe, som 
varit ordförande i STURSK, fortsatte som ordförande i FAK. 
24 Rymddelegationen upprättades 1972 och ombildades 1989 till Rymdstyrelsen. 
25 Gunnar Hoppe, född 1914, död 2005, professor i naturgeografi, 1954–1980, och senare rektor vid 
Stockholms universitet, 1974–1978. Efter pensionering var Hoppe verkställande ledamot i Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, 1981–1991. Hoppe var även ledamot i Kungliga vetenskapsakademien sedan 1964 
och akademiens preses 1979–1981. 
26 Landsat, program för jordobservation med upprinnelse 1966 under namnet Earth Resources Technology 
Satellites (ERTS)-Program. ERTS-1 sändes upp 1972, satellit-programmet döptes om till sitt nuvarande 
namn 1975. Landsat hade stor inverkan för intresset att etablera mottagningsstationer för satellitdata 
runtom i världen och för intresset i fjärranalys i allmänhet. 
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Jag vill påstå att det här systemet var den mest avancerade mjukvaran som fanns 
vid den tiden för bildbearbetning. Och den byggde till viss del på uppenbarligen militär 
teknik. Till exempel, det var sådant som att få bilder att ligga över varandra, då måste 
man jämföra kartan och satellitbilden eller satellitbild med satellitbild, det som vi kom att 
kalla för precisionskorrigering av satellitbilder, så att de kan ligga precis på varandra. Den 
tekniken hämtades från, är jag övertygad om, sådana här drönare. 

 
Mats Rosengren: Ah, det fanns väl inte då? 
 
Stefan Zenker: Vad sade du? 
 
Mats Rosengren: Det fanns väl inte drönare? 
 
Roger Cederberg: Nej, radar… 
 
Stefan Zenker: Nej, det kallades inte så. 
 
Claes-Göran Borg: UAV:er?27 
 
Stefan Zenker: Nej, sådana här kryssningsrobotar. Kryssningsrobotar. De som har en 
karta ombord och så flyger och tar flygbilder och så jämför de med vad de ser och 
matchar hela tiden. 
 
Mats Rosengren: Mjukvaran kom från ett företag som hette TRW28 i USA. 
 
Stefan Zenker: Det är riktigt, från Kalifornien, ja. Och den där mjukvaran, vi nappade 
på det där förslaget och det ledde till en hel del vågor kan man säga i Sverige för att det 
var väl diskussion om det här stod i strid med stordatorsystemet som användes på FOA 
och om det skulle styra utvecklingen i viss riktning och så vidare. Men i alla fall så kom vi 
fram till att vi skulle etablera det här systemet. På nyåret -79 så fick vi det där systemet. 
Och jag skulle vilja säga att för oss, i varje fall på Rymdbolaget, så var det den stora 
vattendelaren när det gällde bildbehandling, analys och användning av satellitbilder. 
Dessförinnan hade vi bara läst om bildbehandling. Vi hade sett demonstrationer och det 
var fortfarande mycket nära hålkort och hålremsepoken. Och nu gick vi direkt till 
interaktiv bildbehandling som verkade helt magisk för oss då, det var en fantastisk leksak 
första veckorna som vi hade den där. Det får vi erkänna. Och vi satt på nätterna, både 
dag och natt och höll på med det där. 

Och det där höll vi på då med i flera år och, också för att rättfärdiga vår existens så 
hade vi en massa olika tillämpningsdemonstrationer. Vi använde också systemet för att 
över huvud taget utstråla kompetens, till exempel när vi hade ministrar där i samband 
med telekommunikationssatelliter, Nordsat, och så vidare, så hade vi som av en händelse 
ofta en satellitbild över vederbörande ministers hemtrakter. Men bildbehandlingen. Vi 
såg ju ganska snart hur vi skulle kunna kombinera vår egen kompetens i angränsande 
områden med den användarkompetensen vi fick då genom att börja utnyttja det här 
systemet. Och det ledde då först till EBBA-utvecklingen och så småningom till att vi 
tittade på det som kom att kallas för MIMA, Teragons stora system som PG väl kommer 
att berätta mer om. 

                                                           
27 Unmanned Aerial Vehicle (UAV). 
28 Thompson Ramo Wooldridge (TRW). 
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Och det blev ungefär tio väldigt intensiva år, kan man säga. Sen så småningom så 
gick vi väl lite grann i väggen när vi hade en kluvenhet. Antingen kunde vi driva det på 
statligt uppdrag som någonting som skulle väcka användare och demonstrera tillämp-
ningar. Eller så kunde vi driva det hela kommersiellt. Och vi hamnade lite mitt emellan 
där och det blev aldrig någon riktig kommersiell succé. Så småningom lade vi ner vår 
egen utveckling av bildbearbetningssystem. Och sen har jag inte på länge haft mycket 
med bildbearbetning att göra, så jag stannar där. 
 
Per-Georg Jönsson: Jaha, jag heter Per-Georg Jönsson,29 men jag lystrar till PG också, 
de flesta brukar kalla mig för det. Och jag har varit verksam från -70 till 2007 och har 
sysslat med allt möjligt, inte bara det som kan kallas fjärranalys och bildbehandling. För 
att ni ska förstå min profil så, genomgående tema har kanske varit system, datorer, 
programvaror och sådana saker, modellering av saker och ting. Jag började som flygin-
genjör i flygvapnet då och fick bland annat jobba med markanläggningar för Viggen-
systemet som var det första riktigt datoriserade stridsflyget som fanns i det här landet. 
Och där fanns ju naturligtvis olika instrument, radar och annat, för att mäta och presen-
tera och sådant där. Så kanske att man kan kalla det fjärranalys, jag vet inte.  

Sen hamnade jag på Sektorstab O530 inom STRIL 60 där det fanns då luftförsvars-
centraler från 60-talet, en av de första heldigitala anläggningarna i hela landet. Jag vet inte 
om ni har haft något vittnesseminarium om det. Det borde väl gå att ha nu för det är väl 
avhemligat. Ja, jag har inte sett någonting i alla fall. Och där fick man ju också jobba med 
programvaror, då var det ju frågan om ren maskinkodning och sådant med telex-remsor 
som man satt och stansade direkt med maskinkod. Och… 
 
Stefan Zenker: Biljett-tång eller? 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, det fanns. När man editerade så kunde man klistra över hål och 
sitta med en tång. Det var debugging på den tiden. Ja, jag har ju alltså jobbat med 
programvaror då på system som var från början av 60-talet och jag har ännu idag skrivit 
program för läsplattor och telefoner så kallade appar och sådant som det är idag, 2017, så 
att man har upplevt en hel del inom det området när man tänker efter. Ja, jag var i alla fall 
då från -70 till -74 då flygingenjör i flygvapnet. Sen blev jag rekryterad till Teleplan, för 
jag var ju mer tekniker kanske än militär, så att det kändes mer passande även om man 
fick sluta flyga och sådant där. Det var ju tråkigt i sig. 

Och där fick jag jobba med simuleringssystem för att simulera STRIL-system. Och 
det är ju också ett tema genom mitt CV, att jobba med upphandlingar av olika slag och 
teknisk specificering, leveranskontroller och sådant kring system. Det har också varit en 
nisch. Och jag jobbade där med STRIL, vädersystem, anskaffningar, utvecklingar för det, 
modelleringar, Simula och andra sådana programmeringsspråk. Utveckling av programva-
ror till Näckens informationsbehandlingssystem för ubåtar. Det har ni haft ett vittnesse-
minarium om tror jag. Det står en del om programvarorna där, bland annat det jag var 
med att ta fram. Målfaktorberäkning finns tydligen fortfarande i ubåtarna. 

De här ATCAS 131 och ATCAS 2 flygtrafikledningssystemen var jag med och 
handlade upp och gjorde leveranskontroll av. Är det fjärranalys, inte vet jag. Det är i alla 
fall snudd på saker där som liknar fjärranalys, tycker jag. Och sen fick jag via någon 

                                                           
29 Per-Georg Jönsson, född 1946 Civ ing teleteknik, flygingenjör i Flygvapnet, konsult AB Teleplan, 
anställd Rymdbolaget 1980–1999, konsult, utvecklare, certifierad IT-arkitekt Tieto Enator, produktledare 
arkitektur FMV. 
30 Sektorstab O5. 
31 Air Traffic Control Automated System [ATCAS]. 
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eldsjäl på Rymdbolaget som hette Sonny Lundin32 ett uppdrag att jobba med ett system 
för beräkning av nedslagspunkter för sondraketer. Jag har glömt bort vad det hette, det 
var så länge sen det här Impact Prediction System, eller något sådant där, med Kalmanfil-
ter och sådant. Och han lyckades sen locka över mig till den här spännande rymdverk-
samheten, det är väl då min egentliga fjärranalyskarriär började, närmast för att rota i 
programvarorna i IAS där som det var en del grejer som inte funkade som man hade 
tänkt sig. Jag tror det var Stefan som höll på lite med det där. Annars var det ingen som 
över huvud taget vågade röra vid det där med programvaror. Så att jag kom in där och 
fick först en operatörsutbildning enligt Sonny Lundins brutala stil. Dag tre skulle jag 
genomföra en visning för ett stort antal besökare och den kraschade precis innan. Ja, så 
kunde det vara på den tiden. Det minns du, Mats.33 
 
Mats Rosengren: Ja, absolut. 
 
Per-Georg Jönsson: Och där jobbade jag med programmering och sådant där. Sen om 
vi går tillbaks till -82 så kanske jag ska ta det kortfattat med MIMA-historien… 
 
Stefan Zenker: Du får nog komma tillbaka till det. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, jag tror vi får komma tillbaks då. Men då var ju läget att vi hade 
den här IAS. Den hade typ två sextio megabyte eller någonting sådant där diskminnen 
som man kunde jobba mot. Och den kunde visa en femhundratolv gånger femhundra-
tolv-bild på skärmen som man fick läsa in. Och -82 hade vi Landsat-4 med Thematic 
Mapper som hade något 250 MB eller någonting sådant där med nästan 6000x6000 
bildpunkter, stora bilder i sju band var det väl? Mats, du kommer ihåg allt exakt. Det var 
väldigt länge sen det här. -82 var det ju också så att då höll det på att funderas och 
planeras för det som startade något år efter, nämligen Satellitbild, en anläggning för 
mottagning och processing och förädling av satellitdata, främst från ett annat sådant här 
projekt som var på antågande SPOT,34 satellitsystemet som var ett samarbete med 
fransmännen och som Satellitbild skulle ha en väsentlig roll i Sverige för att processa data 
från. Så var läget då.  

Den tog väl några år sen, SPOT blev lite försenat. Och SPOT hade ju också så där 
stora bilder, den pankromatiska var väl 6000x6000 pixlar. Alltså, man kunde titta på IAS-
systemet och liknande system, på 1/144 i taget och hålla på att stega sig runt i bilden. Då 
kommer de här jepparna från något som hette Imtec i Linköping med Roger Cederberg35 
i spetsen. Han sitter där borta. Jag tror dom frågade via Rymdstyrelsen, om deras system 
kunde vara av något intresse. De hade nämligen jobbat ursprungligen med något 
frökontrollsystem, tror jag, med bildbehandling i. 
 
Roger Cederberg: Och tidningar var vi inne på och skulle göra system och… 
 
Per-Georg Jönsson: Och nu hade de fått en ägare som hette Liber System och skulle 
göra tidningar med det här systemet. Och då hade de utvecklat ett system med stora 

                                                           
32 Sonny Lundin, pionjär på Rymdbolaget som flyttade till USA några år in på 80-talet. 
33 Mats Rosengren, f. 1950, Civilingenjör teknisk fysik vid KTH 1973, arbetade med optiska sensorer för 
FOA 1974–79, systemingenjör Rymdbolaget 1979–99, delprojektledare inom RESE-programmet åt 
Satellus 1999–2001, projektledare för Metria 2001–2017. 
34 Satellite Probatoire d’Observation de la Terre (SPOT). 
35 Roger Cederberg, f. 1952, Civilingenjör teknisk fysik vid Linköpings tekniska högskola, forskare vid 
FOA 1976–81, utvecklingsingenjör Imtec AB 1981–86, sedan VD för Teragon Systems AB 1986–90. 
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minnen och displayprocessorer så man kunde gå runt i hela tidningssidor och sådant och 
titta på sidorna Det var ju väldigt vältajmat det där med tanke på våra behov vi såg där. 
Där var det inte en eller två 67 MB-diskar som vi hade på IAS. Utan där drog man till 
med en 1,4 GB videodisk, en väldigt snabb disk, och en 40 MB per-sekund-buss som 
kunde transportera data. Ett stort minne, en snabb displayprocessor, och en filterpipeline 
där man kan köra filter. 
 
Johan Gärdebo: Nu måste vi gå vidare. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, jag går inte vidare på den då. Men jag fick ansvar för utveckling-
en av den programvara som kallas MIMA, Mighty Image Analyser, som Stefan myntade 
namnet på. 
 
Stefan Zenker: Det var knyckt från Harry Martinson. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, just det. Aniara ja. Och jag kom att jobba med den i nästan tio 
år, tror jag, på olika sätt, tillsammans med andra. 
 
Håkan Olsson: Du kan väl återkomma till vad som hände med MIMA och så. 
 
Per-Georg Jönsson: Det kan jag göra, ja. Ja, jag tror inte jag ska gå in på alla de här 
projekten. Ja, sen jobbade jag med många anskaffningsfrågor, bland annat för Satellitbild, 
massor med studier, utveckling av programvaror för, dels för SPOT4, VGT36 också… 
 
Mats Rosengren: SMHI. 
 
Per-Georg Jönsson: För SMHI tog vi fram geometriska korrektionen, för det här 
PROSAT-systemet37 för NOAA38 och Meteosat, som underleverantör åt Teragon som 
de hette då på den tiden. 
 
Johan Gärdebo: P-G, du måste lämna över till Claes-Göran. 
 
Per-Georg Jönsson: Vad sade du? 
 
Johan Gärdebo: Du måste lämna över till Claes-Göran. 
 
Per-Georg Jönsson: Då ska jag göra det. Då avslutar jag då med min del på Rymdbola-
get, sen har jag ju gått vidare här, men då skippar vi det. 
 
Håkan Olsson: Claes-Göran. 
 
Claes-Göran Borg: Okej. Jag tar vid här i Rymdbolagsmaffian. 
 
Håkan Olsson: Det är bra om vi inte håller på så mycket längre än till klockan två med 
just presentationsrundan. 
 

                                                           
36 Vegetation (VGT). Sensor på SPOT-4 speciellt avsedd för att kartlägga vegetation i breda stråk 
37 PROSAT syftar på SMHI:s produktionssystem för satellitbildsbearbetning. 
38 NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), USA:s motsvarighet till SMHI. 
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Claes-Göran Borg: Exakt. Ja, efter min examen från KTH så började jag på samma 
företag som PG pratade om här, Teleplan. Och där sysslade jag med militär fjärranalys, 
spaningsrobotar och system som satt i sådana, såsom tv-kamerasystem. En av grejerna vi 
gjorde var att jag och min chef då, vi tågade upp till Hoppe och tänkte att Teleplan skulle 
få det där jobbet som Stefan fick. För att Fredrik och Stefan var lite bättre på det där än 
vad vi var. Men jag gjorde alltså en runda och -74 så kom jag till Rymdbolaget för att få 
syssla med rymd. Och min första kontakt med rymd den hade jag redan i början på 60-
talet. Då var jag klasskamrat med Sven Grahn39 och han kom tillbaka från Kronogård 
och berättade om fantastiska äventyr där uppe. Sen möttes vi igen då på Rymdbolaget -75 
när han kom dit. Stefan rekryterade mig till Rymdbolaget som projektledare och de första 
jobben jag hade var att leda ett projekt som hette MSS-75 som gällde att samla in data 
med en flygburen scanner från alla ställen i Sverige. Och det var förfärligt bra väder det 
året så vi drunknade i data. Det var en analog bandspelare med, jag kommer inte ihåg, 
tolv, tretton, fjorton kanaler. Och det blev ett digitaliseringsjobb efter det som tog flera 
år. Min andra uppgift var också att basa över någonting som kallades för instrumentban-
ken som från början bestod av en telespektroradiometer40 för att mäta spektra från olika 
material. Man satt till exempel uppe i en skylift och tittade på växter ihop med folk ifrån 
Naturgeografen. 

Och den tredje delen det var att jag blev sekreterare i en av de här grupperna som 
Stefan pratade om, den som handlade om databearbetning. Och jag visste inte speciellt 
mycket om databearbetning. På den tiden hade jag i alla fall programmerat, det var ju inte 
så många som hade sysslat med databearbetning över huvud taget. I den där gruppen så 
satt då Torleiv Orhaug41 som var chef för den gruppen, från FOA, och hans vapendra-
gare Åkersten42 och Nils Åsling … Åslund43 heter han väl? Och Mellberg44 med flera 
potentater, och så jag som inte visste någonting skulle hålla i pennan och skriva protokoll 
och sådant där. Ja, där höll man på då och tittade på de första Landsat-bilderna och 
klassade skog, framför allt Leif Wastenson och Torleiv Orhaug. På något sätt så tyckte 
nog Fredrik och Stefan att Rymdbolaget borde ha en större roll i det där. De smusslade 
till så att jag fick göra en utredning som ingen fattade vad den egentligen skulle handla 
om, om modern databildbearbetning eller någonting sådant där. Utan att de egentligen, 
tror jag, på FOA fattade så blev jag skickad till USA på studieresa i två veckor, 1977 på 
våren. Och jag åkte runt på alla institutioner och företag, nästan, som sysslade med digital 
bildbearbetning på den där tiden. Det var NASA-labb och det var universitet och det var 
ett antal företag, bland annat MDA,45 men flera andra också. Det var ett tiotal samman-
lagt, jag var borta i fjorton dagar. Och när jag kom hem så hade jag fattat så mycket av 
det här att det här med stordatorsystem som de höll på med FOA det var helt ute i USA. 
Så jag skrev en rapport om detta, fortfarande utan att veta speciellt mycket om databear-
betning, som handlade om smidig digital bildbearbetning där jag sade att vi borde skaffa 
ett stand alone-bildbearbetningssystem med en minidator och periferiutrustning och 
sådant där. 

                                                           
39 Sven Grahn, f. 1946, anställd på Rymdbolaget 1975–2006. Senior forskare på KTH från 2014. 
40 Telespektroradiometer, instrument för att mäta ljusspektrum på avstånd. 
41 Torleiv Orhaug, f. 1929 i Lebesby i Norge, TeknD (Chalmers), Docent, Adjungerad professor, 
Forskningschef FOI, Bildbehandling och bildanalys, avled 2001. 
42 Ingvar Åkersten, arbetade med FOA för att utveckla de första användningarna av optisk fjärranalys 
under 1970-talet. 
43 Nils Åslund, professor i atomfysik 1965. Sedan 1964 utvecklade han bildanalys-system. Det första 
systemet var IRIS som byggdes för KTH 1972, och senare OSIRIS. 
44 Kjell Mellberg. Divisionschef på Datasaab m.m. 
45 MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA). 
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Och den där rapporten den slog väl ner som en bomb och användes då utav Stefan 
och Fredrik som murbräcka för att föreslå att Rymdbolaget skulle anskaffa en sådan där 
till den så kallade instrumentbanken. Det var ett antal personer som gick i taket när den 
där kom, bland annat då naturligtvis Torleiv Orhaug, vi tog ju liksom maten ur munnen 
på honom, eller försökte göra det. Och Leif Wastenson och Lantmäteriverket var inte 
heller speciellt lyckliga till det här. Så de protesterade i fjärranalyskommittén. Nähä, det 
där ska vi absolut inte göra. Men Rymdbolaget hittade en kringgående rörelse. Genom 
det som Stefan var inne på här, att vi fick en bra billig option att köpa ett billigt bildbear-
betningssystem när vi ändå handlade en Landsat-station. Så utnyttjade vi den och så 
köpte vi den där för egna pengar. Och så kom vi överens, tror jag, på ett eller annat sätt i 
förväg om att vi skulle kunna hyra ut tid på den där. Så att vi skaffade också några 
tekniker och operatörer och drog igång och demonstrerade och köra massor med olika – 
både med forskare och med företag och med myndigheter – demoprojekt på det som 
blev IAS sen. 

Och min roll i detta blev då… På något sätt så hade de fått för sig att jag kunde 
administrera. Så jag blev administratör och finansiellt ansvarig för det där, medan Sonny 
Lundin som varit uppe här blev den som drev systemet. Och PG och Mats med flera var 
de som jobbade med systemet. Det som sen Gudmund var inne på här med havsöver-
vakningssystem hände då parallellt och där var jag också ansvarig från början och sen tog 
Lasse Backlund över, att utveckla system för flygburen havsövervakning. Och där 
uppstod då det här problemet att vi behövde ett bättre bildminne. Så att jag var huvudan-
svarig även för det här systemet för kustbevakningen. Och där var det väl Stefan och 
Sonny som såg parallellen att man skulle kunna utnyttja det här bildminnet som Gud-
mund pratade om också, och ta fram EBBA-systemet. Och jag såg här bland pappren jag 
hade att den första specen på EBBA skrevs på hösten -79, ungefär på en servett som det 
ska vara i goda historier. 
 
Johan Gärdebo: Du kommer tillbaks till det kanske? 
 
Claes-Göran Borg: Vad sade du? 
 
Johan Gärdebo: Du kan komma tillbaks till det senare. 
 
Claes-Göran Borg: Ja, okej. Sen har jag bara varit administratör på olika sätt i bildbear-
betningssammanhang och varit med om att försöka sälja EBBA och avveckla EBBA och 
MIMA och hela bildbearbetningen, eller hela fjärranalysen. Jag har ju även försökt att 
bygga upp, men sen när det inte lyckades så rev jag ner. Så där slutar jag. 
 
Håkan Olsson: Det går att sätta iPhonen på fem minuter så att den ringer. Vi skulle 
nästan ha gjort det. Det blev en väldigt lång presentationsrunda samtidigt som det är så 
väldigt mycket intressant som kommer fram här. 
 
Johan Gärdebo: Jag sätter den på fem minuter och sen så avvecklar jag talaren. 
 
Håkan Olsson: För att det är så med Mats också att du skulle kunna prata hur länge 
som helst. 
 
Mats Rosengren: Ja, jag vet inte. Vi får se. Mats Rosengren heter jag. Jag är teknisk 
fysiker från början och tog examen… Förresten hade jag samma lärare som Claes-Göran 
och Stefan på gymnasiet, men det kom aldrig upp. Nej, jag menade med Claes-Göran 
och Sven Grahn. Men vi pratade inte rymd där på den tiden. Han var historielärare. 
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Rymd var jag i och för sig intresserad av i tonåren, men jag hamnade på teknisk fysik-
utbildning på KTH och gjorde lumpen och sökte jobb och fick flera jobb samtidigt, men 
valde att gå till FOA då, 1974. Och fjärranalys hade jag ju kommit i kontakt med i mitt 
ex-jobb som jag gjorde, optisk teknik och sådant på KTH. Så att sensorer och sådant 
blev ju aktuellt.  

Första frågan jag fick i anställningsintervjun på FOA var ”Har du hört talas om 
CCD-teknik?” Och det hade jag inte. Och fjärranalys… Jag hamnade på institutionen för 
optisk teknik med sensorsutveckling och fjärranalys. Och för mig var då fjärranalys, det 
var egentligen laser, LIDAR-tekniken.46 Fjärranalys var en fysikalisk mätning av omgiv-
ningen på något sätt. Bilder kom jag in i genom projekt kring robotmålsökeri, och jag var 
med och byggde en FLIR-utrustning,47 alltså, en termisk värmekamera som skulle 
användas som spaningskamera i det nya… Ja, vad hette det? 
 
Stefan Zenker: B3LA.48 
 
Mats Rosengren: Ja, B3LA, som var ett projekt på den tiden. Så att det var bilder och 
målsökeri, men det var infraröd teknik, det var värmebilder. Och när FOA flyttade till 
Linköping så brukar jag säga att jag inte ville att mina barn skulle växa upp med den 
dialekten. Så jag stannade i Stockholm och då dök det upp ett antal jobb, bland annat på 
SRA49 kring head-up displays för just de här flygplanen, stridsflygen, men också på 
Rymdbolaget. Där hade det varit en utlysning om… Någonting kring havsövervakning 
något år innan som Christer Colliander50 sen anställdes för. Men jag anställdes på 
Rymdbolaget i september -79 och redan första dagen så såg jag faktiskt en bild på det 
som blev EBBA, så att specen måste ha skrivits efter att man byggde det. 
 
Hans Hauska: Det är inte så ovanligt. 
 
Mats Rosengren: Men sista året på FOA kastades jag in att jobba vid en PDP-11/03-
maskin som var en bordsdator som ingen ville använda som man hade köpt för en 
miljon, där jag gjorde lite simuleringsprogram kring strålningsbalans, uppvärmning av 
objekt och avkylning och sådant. Det där med minidator kändes nära även om jag aldrig 
har programmerat egentligen i praktiken. Så att när jag kom till Rymdbolaget och fick 
den här tillgången, ensam på en sådan här minidator som var fantastisk. Det hände 
väldigt mycket redan det första halvåret, kan jag säga. Det var, vill jag påstå, det nästan 
enda systemet i Europa som visade tjugofyra bitars färgbilder interaktivt och man kunde 
jobba med bilden interaktivt, men bakom kulisserna så fanns det ju också en tung 
mjukvara för fjärranalysprogramvara, i kombination, och det är ju det som jag såg som 
unikt där att jämfört med dem. Det fanns ett antal bildminnen i Sverige och vi hade hört 
talas om Comtal-systemet. Vi hade en Comtal på IAS-systemet på Rymdbolaget också, 
men de flesta andra hade inte så mycket mjukvara från början och kanske inte ens var 
helt inkopplade till en dator. 
                                                           
46 Light detection and ranging (LIDAR), motsvarigheten till radar men där ljusvåglängder inom det 
elektromagnetiska spektrumet används istället för radio- och mikrovågor. 
47 Forward Looking IR (FLIR). 
48 B3LA, ett svenskt stridsflygplan som utvecklades under andra halvan av 1970-talet som var tänkt som 
attack- och skolflygplan. 
49 Svenska Radioaktiebolaget (SR), dotterbolag till Ericsson. 
50 Christer Colliander, f. 1950. Elektronik och kommunikationsingenjör, projektledare för Rymdbolagets 
Airborne Systems-avdelning 1978–85, senare projekt- och marknadsföringsansvarig för Swedair AB 1985–
89, FFV Aerotech 1989–90, HANGAR 5 1991–93. Arbetade med försäljning åter hos Rymdbolaget 1994–
99. 



20 

På FOA fanns något bildminnesystem för att visa bilder, men det var mer psyko-
logi och perceptionsforskning kring. Och sen så fanns Piccola som var ett mjukvaru-
system utan display. Så att det här var ju en unik kombination och har man kraftfulla 
verktyg och lite idéer så går det att komma långt i utvecklingen genom att man ser 
resultaten direkt och inte väntar en massa dagar och försöker tolka radskrivarutskrifter. 
Så att jag kom rakt in i dem här metodutvecklingsprogrammen med SMHI, med Natur-
geografen, med konsultföretag, VBB51 och andra. Jag jobbade med alla möjliga tillämp-
ningar, skog, vatten, ja, och sådant. 
 
Håkan Olsson: Nu har det gått fem minuter här. 
 
Mats Rosengren: Ja. Sen kan jag säga då att för mig så har jag ju då fortsatt i den här 
linjen. Jag har jobbat med fjärranalystillämpningar, blev utsparkad av Claes-Göran till 
Lantmäteriet här. Satellus52 ska vi inte tala om. Och sedermera Metria. Jag har min fot 
inne i Metria även om jag officiellt gått i pension sedan första maj. Så jag har jobbat med 
tillämpningarna. Alltså, jag brukar säga att jag har följt signalen från sensorn till använda-
ren, så jag har väldigt bra överblick över fjärranalysen och tillämpningar av fjärranalys 
skulle jag vilja påstå. Ja, vi stannar där. 
 
Håkan Olsson: Roger? 
 
Roger Cederberg: Roger Cederberg heter jag. Inledningen av det hela är lite som för 
Mats. Jag är också teknisk fysiker från början, fast i Linköping, och tänkte egentligen ha 
ägnat mig åt kärnkraftteknik, det var min tanke när jag började på Tekniska Högskolan. 
Sen insåg jag redan då att det var ingen framtid i Sverige när det gällde kärnkraft, så att 
jag svängde över och började läsa datateknik under tiden därför att professor Danielsson 
som var den som startade D-linjen i Sverige drev väldigt mycket datateknisk utbildning 
på högskolan där. Så jag började som teknisk fysiker och slutade som datatekniker, kan 
man väl säga. Gick ut högskolan i januari -76 och då funderade man på vad man skulle 
göra. Då kände jag att det var nog kul att lära sig lite mer, så jag skulle egentligen vilja 
fortsätta att doktorera, men jag ville inte vara på universitetet. Och då blev FOA ett 
fantastiskt bra sätt att gå vidare på. Där kunde jag ägna mig åt forskning, men jag 
behövde inte vara på något universitet samtidigt, så skrev jag in mig som doktorand i 
Linköping. Så att jag disputerade i Linköping samtidigt som jag jobbade på FOA. 
 
Mats Rosengren: Vi var kollegor. 
 
Roger Cederberg: Ja, vi var kollegor under… 
 
Mats Rosengren: Ett år. 
 
Roger Cederberg: Under ett år medan jag var i Stockholm. Jag jobbade sen först på 
institutionen för optik, men gick sen över till Orhaugs institution, så jag jobbade ihop 
med Torleiv Orhaug under större delen av tiden jag var på FOA och kom i kontakt med 
fjärranalys där först och jobbade en del med det under det tiden. Sen när jag hade 

                                                           
51 Vattenbyggnadsbyrån (VBB), svensk konsultbyrå för ingenjörsprojekt. Bildade Sweco för att genomföra 
internationella utvecklingsuppdrag. I samband med ombildningen av Sweco avvecklades VBB. 
52 Satellus, Rymdbolagets dotterbolag som bildades 1999 genom sammanslagningen av de tidigare 
organisationerna Satellitbild AB, Miljödatacentrum och Fjärranalysenheten i Solna. Satellus överfördes till 
Lantmäteriet den 1 januari, 2001. 
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disputerat, 1980 har jag för mig att det var, så startade jag och några vänner från högsko-
lan i Linköping ett företag som hette Imtec. Vi skulle börja bygga bildbehandlingssystem, 
var vår tanke. Idag så jobbar jag som styrelseordförande med typiskt sådana här bolag 
som kommer från ingenstans och ska bli något. Jag önskar att jag hade haft de kunskap-
erna då som jag har nu när vi startade det här bolaget för vi hade sannerligen ingen aning 
om vad vi skulle göra. Men vi svävade runt lite där med lite olika tillämpningar och 
gjorde både det ena och det andra. 

Sen landade vi, som PG sade, i tidningsvärlden. Vi blev uppköpta av Liber som 
tänkte bygga tidningssystem. Och då fick vi rätt mycket pengar under en period och 
utvecklade ett ganska avancerat system, skulle jag vilja säga. Kanske världens mest 
avancerade system om man bortser från en del militära saker som vi aldrig såg då och det 
fanns säkert i USA grejer och på andra ställen, men om man tittar sig omkring i världen 
så tror jag vi var det mest avancerade systemet som fanns. Och det utvecklade vi där. Jag 
var ju nyutexaminerad, eller doktor och sådant där, så jag började med utveckling. Men 
efter några år så blev jag VD i det här bolaget och drev det vidare. 

Det blev ganska mycket fjärranalys, karttillämpningar och sådant som jag tyckte 
själv var en rätt spännande grej så jag var väl den där som kanske drev bolaget åt det 
hållet ganska mycket. Vi byggde system till Lantmäteriet, vi byggde till Rymdbolaget och 
Satellitbild, vi gjorde ett jättestort system till SMHI och lite andra, vi byggde system till 
Kartverket i Finland och, ja, vi levererade väldigt stora system och utvecklade avancerad 
grundprogramvara framför allt kan man väl säga, och lite tillämpningar. Det här var ju en 
ganska tuff bransch att vara i. Alltså, vi var extremt tidigt ute och det fanns inte jätte-
många kunder och vi sålde dyra system med den tidens mått mätt och ganska få system, 
vilket gjorde att likviditeten i det här bolaget gick ju som en jojo. Vi hade periodvis 
massor med pengar och periodvis inga pengar. Alltså, det var nere på den nivån att de 
ringde till oss från Elverket och skulle stänga av elen liksom. Vi kunde inte betala 
räkningarna. Och sen så sålde vi någonting och hade pengar igen. Så höll det på. Men vi 
gjorde en del bra framsteg, vi tog över lite konkurrenter och… 
 
Stefan Zenker: Du, Elon Musk tjuvkopplade elen när han hade ont om pengar i början. 
 
Roger Cederberg: Ja, det gjorde vi nästan. Jag vågar inte berätta allt vi gjorde. Men vi 
fick det att överleva. Vi utvecklade system på det sättet fram till 1990 då det bolaget gick i 
konkurs. Och det gjorde det av lite olika anledningar som är en egen historia. Det kan vi 
ta över en kopp kaffe någon gång. 
 
Håkan Olsson: Men blev det någon fortsättning på systemen? 
 
Roger Cederberg: Ja, systemen togs över av andra. Bolaget gick i konkurs, men 
systemen togs över av andra och fortsatte att åtminstone underhållas och lite grann 
utvecklas. Ja. 
 
Johan Gärdebo: Tack Roger. 
 
Håkan Olsson: Lars? 
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Lars Ottoson:53 Jaha. Ja, jag är också från Linköping händelsevis. Men jag lyckades aldrig 
tillägna mig den där otäcka dialekten som du pratade om. 
 
Mats Rosengren: Jag hör det. 
 
Lars Ottoson: Nej, jag hamnade i Stockholm ganska snart, jag var inte kvar mer än tio år 
i Linköping. 1951 började jag på Teknis och det var då lantmäteriutbildning det handlade 
om. Den låg på gamla Teknis. Och vägg i vägg med vår lektionssal så då hade Matema-
tikmaskinnämnden sina lokaler och inte mindre än, och dessutom själva matematikma-
skinen BESK då. Och den fick man ju titta in till lite grann ibland och några år senare så 
gick jag faktiskt en kurs på att programmera BESK och det kan jag tala om att det var 
ingen enkel historia. Jag menar, det hade ju ett minne på fyratusen ord och vad det var. 
Det var ju egentligen fullkomligt omöjligt och man konstaterade ju snart att de foto-
grammetriska tillämpningar som jag mest sysslade med var inte särskilt lämpligt att göra 
på den där sortens maskin. 

Men efter en tid, efter examen, så hamnade jag på Vattenfall. Där sysslade jag ju i 
huvudsak mest med geodetiska och fotogrammetriska mätningar. Men på den gruppen 
som jag ledde då så förekom också bildtolkning, kallade man det. Och där figurerade 
Gunnar Hoppe som en konsult ibland när det gällde att tolka jordarter. Den här verk-
samheten handlade ju om utbyggnad, eller förarbeten för utbyggnad uppe i övre Norr-
land utav de här älvarna som aldrig blev utbyggda. Men min roll var ju egentligen inte att 
tolka, utan jag skaffade fram underlag för att redovisa tolkningar och sådana där saker. 
Jag kom närmare in i den digitala världen vid slutet på 60-talet. Då fanns det på Kartver-
ket, där jag då jobbade, en administratör som jobbade med rationaliseringsfrågor och han 
hade kommit underfund med att det finns ritmaskiner som kan rita kartor och hans 
grundidé var ju då att då kunde man göra sig av med hundra ritflickor som fanns i 
verksamheten. Och därför köpte man en sådan här. Det var ju en jättedyr grej, den 
kostade vid den tiden ungefär sjuhundra tusen, vilket väl är tio miljoner idag då. Och den 
levererades. Men sen då, vad skulle man göra sen då? Det fanns nämligen ingen pro-
gramvara medskickad och ingen visste hur man skulle göra. Och då blev jag satt att lösa 
det här problemet. Och det fick jag hålla på med, i varje inledningsvis, fem år då jag 
började dagen med att lära mig Fortran och sen skriva programvaror och så småningom, 
det tog ganska lång tid, men så småningom så började man kunna rita enkla kartor. Och 
vad som framför allt gick bra att rita det var referensnät, alltså, meridianer och sådant där 
som är lite knepigt att kartera eftersom man måste räkna en hel del geodesi för att få dit 
dem där. 

Men, ja, i efterhand som den där verksamheten kom igång med datorstödd ritning 
så började man ju samla på sig data också och då dök ju tanken upp att man skulle bygga 
databaser så att man kunde återanvända dessa data. Och den första sådan här databasen 
som blev aktuell, och det var mycket försvarets behov, det var höjddatabasen. Man 
började med att göra en med en väldigt gles upplösning, med en kilometer mellan 
punkterna. Och den användes för att planera robotsystem för försvaret. Och sen kom 
man att göra en, också beroende på försvarets behov, att göra tätare sådana här baser, 
med femtio meters upplösning där det inte minst de här som byggde system för mobilte-
lefon använde för att placera ut master och stationer och så vidare. Och efterhand så 
byggde man ju på med flera detaljer. Vägar var ju en sak som kom snabbt, ganska snart in 

                                                           
53 Lars Ottoson, teknisk chef vid Lantmäteriet från 1975 fram till början av 1990-talet. Ottoson var 
drivande i att utforma Kartografiska sällskapet till en landsomfattande förening för teknisk utveckling inom 
kartläggning. 
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i bilden, men där Vägverket så småningom var den som tog över huvudmannaskapet för. 
Åtminstone dem med vägar som Vägverket har hand om. 
 
Johan Gärdebo: Lars, du behöver strax gå vidare. 
 
Lars Ottoson: Vad sade du? 
 
Johan Gärdebo: Du behöver strax gå vidare. 
 
Håkan Olsson: Fem och en halv minut nu ja. 
 
Lars Ottoson: Är det färdigt? Okej. Ja, jag kan sluta där i och för sig då. Och jag vill 
tillägga då att jag verkligen inte har sysslat särskilt mycket med digital bildbehandling 
själv, men jag har lett sådan verksamhet. 
 
Håkan Olsson: Jag skulle vilja inflika en fråga ändå som nästan föregår diskussionen, 
och det är det att du har ju varit verksam på Lantmäteriverket och att flygfotoverksam-
heten idag, sen år 2002 eller 2003, är helt digital. 
 
Lars Ottoson: Ja, nu ja. 
 
Håkan Olsson: Men på den tiden som du var teknisk direktör och så, hur såg du på det 
här? När var det dags att ta steget från det analoga till det digitala, var det något som 
förutspåddes? 
 
Lars Ottoson: Ja, det kunde man väl förutspå och det var ju så att bilder, digitala bilder, 
fanns ju innan man började ta dem uppe i luften. Man kunde ju göra ortofoton till 
exempel, med digitala metoder, men då fick man ju scanna bilderna och sen jobba vidare. 
Finessen med de digitala kamerorna är ju att man slipper det här steget med scanning och 
man slipper hela det här med att framkalla bilder och processa de i laboratorier och så 
vidare. 
 
Håkan Olsson: Men det var alltså inte förrän de digitala kamerorna kom som det blev 
på riktigt intressant för er? 
 
Lars Ottoson: Nej, egentligen inte. Men då pratar vi om början på 2000-talet då. 
 
Håkan Olsson: Ja, precis. Ska vi fortsätta med Danne? 
 
Dan Rosenholm:54 När jag började på Lantmäteriet, det måste vara 1977, då var det 
Svensk Lantmäteritidskrift, jag tror det var det året. Claes-Göran och jag har många 
gånger diskuterat det här med minnet och hur minnet fungerar. Och jag såg en Landsat-
bild och bestämde mig för att det var det jag skulle göra. Det var redan från början. 
Nästa gång var det Mats som rådde för nästa steg, förmodligen 1980 ungefär, jag gick i 
trean och han kom till vår utbildning och presenterade SPOT. 
 
Mats Rosengren: Det var nog några år senare. 
                                                           
54 Dan Rosenholm, f. 1956, civ.ing. 1984, doktor i fotogrammetri 1986 (KTH), teknisk konsult VBB, 
1982–1984, systemutveckling och internationell marknadsföring 1986–1996, VD för Observation, Mapping 
and Monitoring och Nordpointer Guidance Systems, 1997–2001, direktör för Discmap, 2001–2002. 
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Dan Rosenholm: Ja, något sådant. Det var alltså innan den fanns och innan jag hade 
gått ut högskolan på något sätt. Och jag blev helt tagen. Alltså jag tyckte det var så 
otroligt spännande. Mats hade med sig en broschyr. Den remmade jag fram och ryckte åt 
mig och behöll för mig själv. Det där ledde ju till att jag gjorde examensarbete på VBB, 
nuvarande Sweco, som handlade om kartering av ett ökenområde i norra Libyen. Eller 
det var ett ganska grönt område, Jabal al Ahkdar, det betyder ju det ”Gröna berget”. Vi 
använde oss faktiskt av just EBBA för att ta fram det som kallades ”träningsområden” 
som sen klassades på KTH:s stordator. Man hade fortfarande inte tagit ut hålmaskinerna 
för korten i rummen, utan de stod kvar och det var liksom första generationen där. Man 
kunde i alla fall koppla upp sig och göra någonting, och nu gjorde jag det. Så det ex-
jobbet då, det byggde på EBBA och jag kommer inte ihåg vilket mjukvarusystem det var. 
 
Mats Rosengren: Det var nog Piccola. 
 
Dan Rosenholm: Det borde vara Piccola och som vi klassade med på det sättet. Jag fick 
jobb på VBB. De erbjöd det redan när jag var i Libyen på uppdrag av Ulf Kihlblom.55 
Och ett av de första jobben jag gjorde var också med hjälp av EBBA. Då gjorde vi en 
mangrove-klassning i Mocambique för att framför allt kunna se förändringar i man-
groven, människogjorda förändringar. Och den kom vi ju sen till Rymdbolaget och 
genomförde jobbet på. Jag, Ulf Kihlblom och Lars-Erik Gustavsson56 satt vid IAS:n och 
gjorde klassningarna. Och jag bar med mig definitionerna på träningsytorna för hand, så 
att Lars-Erik fick rita in dem enligt mina instruktioner. Så att det är väl det som är 
viktigast när det gäller de delarna. 

Jag fortsatte sen och hamnade på VBB med en CAD/CAM-maskin57 som hade 
med kartor att göra. Det tyckte jag var så otroligt tråkigt, så det gick jag tillbaka till KTH 
och lyckades hamna där som forskare istället. Och jag höll på med just bildbearbetning i 
fråga om automatisk parallaxmätning med bilder. Och så där. Sen kom jag till Rymdbola-
get med tiden och sysslade både med teknisk utveckling, relaterat till bildbearbetning. Då 
jobbade jag mycket tillsammans med PG, världens bästa systemutvecklare. Han skriver 
tretusen rader, får ett kompileringsfel och säger att det är misslyckat. Och ja, höll väl 
egentligen på med bildbearbetning på olika sätt. Bytte jobb, startade sen ett bolag 
tillsammans med GAF58 i Tyskland som jag drev helt och hållet inriktat på satellitbilder 
och bildbearbetning. Sen har inte jag hållit på med det här sen ungefär år 2000 över 
huvud taget… 
 
Håkan Olsson: Vi ska ju sluta -95 så… 
 
Dan Rosenholm: Ja. Sade vi -95? 
 
Håkan Olsson: Ja däromkring. 
 
Dan Rosenholm: Ja. 
 
                                                           
55 Ulf Kihlblom, f. 1938, civilingenjör Väg och Vatten på Kungliga tekniska högskolan 1962, disputerade i 
fjärranalys och naturresursanalys vid Chalmers 1971, arbetade för VBB sedan 1962–1986, utlandsmark-
nadschef på Rymdbolaget 1986–95, vd för Swedesurvey 1995–99. Död 2007. 
56 Lars-Erik Gustafsson, civilingenjör och teknisk utvecklare på Rymdbolaget under 1980- och 1990-talen, 
senare för Metria som rekryterades från FOA. Död 2014. 
57 CAD/CAM-maskin avseende på Intergraph-utrustning inriktad på kartdatahantering. 
58 GAF AG är ett München-baserat tyskt fjärranalysföretag, startat 1985 och numera ägt av bland annat 
italienska Telespazio. 
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Håkan Olsson: Ja. Ska vi sluta där och ge ordet till Micke här? 
 
Mikael Stern: Ja, Mikael Stern59 från Lund. Andra halvan av 70-talet så började jag 
doktorera och kom in i en grupp som framförallt sysslade med ökenspridning och bilder 
på det. Och vi kom fram till att användning av satellitbildsteknik var något väldigt bra. 
Och då programmeringen, som väl Stefan var inne på det med det här med hålkort och 
skrivare, så skrev man ut bilderna och gjorde manuella tolkningar från det. Och jag 
kommer ihåg, jag visste inte vilket år, i slutet på 70-talet så träffade vi Claes-Göran och 
Mats. Eller nej? Ja, Sonny Lundin var där i alla fall. Då måste det ha varit det här IAS-
systemet. Du försökte nog sälja på oss att vi skulle använda det, Claes-Göran, tror jag. 
 
Claes-Göran Borg: Säkert. 
 
Mikael Stern: Och jag minns inte i vilken omfattning vi gjorde det. Jag vet inte hur 
mycket Ulf Helldén och de andra använde det, men det ledde så småningom till att vi fick 
pengar för att köpa ett system, ett digitalt bildanalyssystem. Jag minns faktiskt inte vad 
det hette, det var ett kanadensiskt system som vi hade. Jag minns faktiskt inte. 
 
Mats Rosengren: Ja, får gräva i… 
 
Mikael Stern: Jag använde det systemet ganska mycket då och min avhandling handlar 
ju egentligen om att genomföra manuella och digitala metoder. Jag försökte ju göra 
befolkningsräkning i Sudan med detta. Men under tiden jag gjorde det här så tröttnade 
jag på universitetslivet och flyttade till Kiruna till Satellitbild. Jag lyckades köra parallellt 
och bli klar med utbildningen. Och där var det ju mycket, alla möjliga system genom 
åren, men jag gled ju mer och mer över i produktutveckling så småningom och i affärsut-
veckling, så att det blev ju mindre och mindre av det djupa tekniska arbetet. Jag lämnade 
där -88. Jobbade några år på Tekniska högskolan i Lyngby, Köpenhamn. Jag jobbade 
mycket med Context Vision och med GOP,60 GOP-maskiner, som ju hade sina fördelar. 
Men sen gled jag ju mer och mer in i affärsutveckling och företagsledning och den typen 
av verksamhet. Så att jag går mer och mer bort ifrån bilder och mer in i annan rymdverk-
samhet, markstationer och så vidare. Och därför är det lite roligare nu som avslutning att 
man är tillbaka igen på Spacemetric61 i Sollentuna som jobbar djupt inne i digital bildbe-
handling. Och jag förstår nästan ingenting av vad de håller på med. Tekniskt, alltså. 
 
Mats Rosengren: Ungefär som kunderna då? 
 
Mikael Stern: Försäljning förstår jag och användningen, för det är samma användning. 
Jag träffade Mats igår och han kom tillbaka med en molnklassning som du höll på med 
tidigt och som vi håller på med nu. Så det är lite som att allting går i cirklar. 
 
Håkan Olsson: Tack så mycket. Ja, det var en lång presentationsrunda. Det var mycket 
intressant som kom fram och det finns ett förslag här på en grov disposition. Vi har 70-
talet då det hela började i Sverige. Jag hittade, för att komma i stämning för det här, så 

                                                           
59 Mikael Stern, f. 1955, anställd på Satellitbild Kiruna 1984–1988, Rymdbolaget 1991–2012. Vd på 
Spacemetric AB från 2015. 
60 GOP - ContextVisions teknologi för bildbehandling. 
61 Spacemetric (www.spacemetric.com) 
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började jag titta på en rapport som jag aldrig har läst tidigare som Jüri Talts62 skrev 1975. 
Och det var väldigt mycket här om hur man dresserar en radskrivare för att få något som 
liknar en bild eller så och det slutade med ett rum med något interaktivt bildanalyssystem 
och sen så kan man ju se då att med Rymdbolaget i spetsen, -79, så skaffar allt fler 
grupper sådana system. Ni hade ett i Lund och, ja, och man skaffade ett i Umeå då i 
mitten på 80-talet och jag tror nästan alla universitetsgrupper som arbetade med fjärrana-
lys gjorde så under denna period, möjligtvis att Stockholm nöjde sig med EBBA, men de 
flesta hade EBBA plus ett system till. Så att det där var 80-talets utveckling. 

Vårt förslag är att vi försöker ägna tiden fram till kanske 14:15 här åt 70-talet och 
vad som hände då, och sen då efter fikat kommer in på bildbehandlingssystem på 80-
talet. Sen är min känsla, det kan vi väl se, att på 90-talet så sker det kanske viss utveckling 
mot produktionslinjer. Det fanns Topsat-projekt,63 och så vidare. Så att det blev väl en 
mjukvaruutveckling och mindre hårdvaruberoende på 90-talet. Och sen kan vi kanske 
avsluta då med uppsamling och reflektioner. Men ska vi börja med 70-talet här? Om det 
ska ta fram till 14:15 då, en femtio minuter till. Orkar vi det? En väldigt konkret sak att 
börja med, Claes-Göran, det är ju eventuellt MSS-75, ni fick ju då en massa scannerbilder 
och så skulle ni göra något med dem utan att ha ett interaktivt bildanalyssystem där ni 
kunde titta på bilderna. 
 
Claes-Göran Borg: Ja, det var ju problem. Alltså för alla. Vi hade oändliga mängder 
analoga databand. Jag tror vi hade tjugo stycken testsajter för att säkert är det dåligt väder 
någonstans i Sverige i juli. Vi hade fått låna den här utrustningen ifrån CNES64 i Frank-
rike. Det visade sig att det var en strålande sommar, så vi drunknade i data. Och det var 
många olika forskningsinstitutioner, alltså, när det gällde vatten, när det gällde skog, när 
det gällde jordbruk, vegetation över huvud taget. Och jag var teknisk projektledare och 
Leif Wastenson var den som var vetenskaplig ledare för det här. Men så hamnade vi i just 
det problemet av hur skulle vi hantera det här datat. Och det var FOA som skulle hantera 
det här på något sätt. Och deras största problem var ju då att konvertera de analoga 
banden till digitala data. För meningen var att vi skulle titta på det här digitalt, och jobba 
med den tekniken. Och alltså jag tror att de höll på i tre år. 
 
Håkan Olsson: Vanlig AD-omvandling, kan det ha varit så svårt? 
 
Mats Rosengren: Ja, ja. O ja. 
 
Claes-Göran Borg: O ja. Det tog tre år innan alltihopa var digitaliserat, tror jag. 
 
Mats Rosengren: Gjorde man inte det i Frankrike? 
 
Claes-Göran Borg: Jo, en del gjorde man i Frankrike också. Det var ett jätteproblem. 
Och sen så processades det där på FOA med systemen som de hade. Och det var ju 
liksom början på att jobba i Sverige med digital bildbearbetning i stor skala. Leif Wasten-

                                                           
62 Jüri Talts (1937–2013), fotogrammetriker från KTH, första professorn i fotogrammetri 1970 vid 
dåvarande Skogshögskolan i Stockholm, från 1978 anställd vid Lantmäteriverket i Gävle för att utveckla 
fotogrammetri och fjärranalys. Arbetade med införandet av GPS-styrd flygfotografering, digital bildbe-
handling och digitalisering av kartor. 
63 Topsat-projektet var ett samarbete mellan Rymdbolaget och Lantmäteriet för att ta fram topografiska 
kartor med hjälp av. Satellitdata. 
64 Franska rymdstyrelsen Centre National d'Etudes Spatiales (CNES). 
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son och andra på Naturgeografen hade ju hållit på med skogsklassning med Landsat-data, 
och det hade de väl börjat med -74 någon gång, skulle jag tro. Och ihop med FOA. 
 
Stefan Zenker: Jag kommer ihåg från 70-talet någon gång när vi hade dragit igång den 
här datagruppen under fjärranalyskommittén, någon gång i det draget så såg jag rapporter 
från FOA, från Orhaugs institution där de höll på och arbetade med, jag tror det var 
svartvita bilder, men jag minns tydligt bilder av någon sekreterare65 som förekom i olika 
edge enhancement och olika gråtoner och allt sådant där. 
 
Håkan Olsson: Ja, just det. 
 
Claes-Göran Borg: Hon är världskänd. 
 
Stefan Zenker: Jag kommer också ihåg ett besök hos dem på FOA i Stockholm då. De 
demonstrerade hur man kunde få fram en bild på en bildskärm. Och jag var fascinerad av 
hur bilden byggdes upp en linje i taget. Jag tror inte att det berodde på någon bearbet-
ning, utan på att själva frammatningen gick så sakta på den tiden. 
 
Hans Hauska: Var det kopplingen mellan datorn och minnet? 
 
Håkan Olsson: Och de här MSS-75-bilderna. Jag har ju tittat på dem efteråt och man 
har ju det här medljus och motljus. Och bara en sådan sak om man då inte ser bilden är 
ju ganska hopplöst. Sen hade man ju mycket problem med geometrin i och med att det 
inte fanns någon GPS och INS navigering här. Men det var Piccola alltså man körde? 
 
Stefan Zenker: Ja. 
 
Håkan Olsson: Är det någon som kan gå tillbaka och vet ursprunget till Piccola. Hur 
gammalt är det? Du jobbade med Orhaug ju, Roger… 
 
Roger Cederberg: Ja, men Piccola var före min tid. Jag kom ju in -76. 
 
Claes-Göran Borg: Och då hade det redan flyttat till Linköping, ja. 
 
Roger Cederberg: Nej, Linköping började vi i -78, eller något sådant där. 
 
Claes-Göran Borg: Där omkring? 
 
Roger Cederberg: -77, -78. 
 
Hans Hauska: Efter att jag fått tillbaks [ohörbart] det var då hösten -76, så att jag var 
relativt flitig besökare hos Orhaug. Och då fanns ju Piccola redan. 
 
Håkan Olsson: Ja, jag körde Piccola -76. 
 
Mats Rosengren: Var det Åkersten som var…? 
 
                                                           
65 FOA-Sekreteraren ”Ulla”, kollega till Torleiv Orhaug. Se SSBAKTUELLT nr 54 ● juni 2016, s. 11–12. 
Den mest inflytelserika testbilden för internationell standardupplösning är ”Lenna”, tagen 1972 och 
föreställer Lena Söderberg. 
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Hans Hauska: Åkersten var ju den som hade mest finger däri och det var ju hans 
uppgift, men jag tror att de har hållit på från -71, -72 nåt sånt där och framåt. Dock vet 
jag inte exakt för jag själv har jobbat lite med Piccola för att jag skulle hjälpa VBB och 
Kihl… Kihlgren? 
 
Mats Rosengren: Kihlblom. 
 
Hans Hauska: Kihlblom, ja. Jag hjälpte honom med att göra en kartering över ett 
område söder om Teheran med Landsat. Och det var ju ett jävla jobb. 
 
Håkan Olsson: Men om man då alltså tar runt -75 och så, då var i princip Piccola det 
enda systemet i landet? 
 
Hans Hauska: Ja. 
 
Roger Cederberg: Det fanns på högskolan i Linköping också utvecklade hårdvaru-
system under den perioden, på institutionen för systemteknik där jag disputerade senare. 
Det måste varit under, ja, före -75 byggdes de första hårdvarorna där. 
 
Håkan Olsson: Det var hårdvara det? 
 
Roger Cederberg: Det var egentligen hårdvara i huvudsak. Det gjordes en del ganska 
häftiga programvaror också, fast inte inom det här området, men man gjorde till exempel 
analys av fingeravtryck och man gjorde en hel del rätt avancerade grejer. 
 
Håkan Olsson: För det är ytterligare en fråga jag har ställt mig. Vi brukar ju säga att 
IAS:n var det första interaktiva bildanalyssystemet och så. Det var ju lite i framkant. Men 
finns det någon annan bransch som vi bortser ifrån, röntgenläkare eller vad som helst, 
som egentligen haft en parallell utveckling som hade nått lika långt fram? 
 
Hans Hauska: Nej, röntgen kom senare. 
 
Håkan Olsson: Är det verkligen så? 
 
Roger Cederberg: Det beror ju på vad du menar. Alltså, det fanns ju utveckling på Saab 
också som vi på FOA också jobbade med, vad gäller målsökeri till exempel, det ligger ju 
före. 
 
Mats Rosengren: Korrelationsmålsökning fanns ju på tv-kameror. Och även i digital 
form. Jag vet att på FOA-tiden så jobbade jag en del med Saab där. De gjorde en 
robotmålsökare, körde en fyrtio-noll-fyra, tror jag. Alltså, det var en fyra bitars mikropro-
cessor som de behandlade bilder med för att följa målet. Sen fanns det på KTH en 
utveckling på Elmätinstitutionen. Man byggde en SYDAT.66 
 
Roger Cederberg: Ja, just det. Den har jag jobbat lite med också. 
 
Mats Rosengren: Ja, det var nog en 64 pixlar i kvadrat, svartvitt, någonting sådant. Men 
det var ju inte fjärranalys naturligtvis, det var ju annat som robotseende… 

                                                           
66 SYDAT Computer vision projekt SYDAT vid Elektrisk mätteknik, KTH. 
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Roger Cederberg: Det var alla möjliga mallar. Ja, robotseende var tidigt ute också. Jag 
vet, jag var i Japan ganska tidigt och tittade på det också. 
 
Hans Hauska: Jo jag gjorde lite insatser då på meteorologi och röntgendiffraktions-
bilder i Luleå i slutet på 70-talet för att då kom det liksom ett visst intresse på den sidan 
och det började göra digitala bilder. Men min kommentar till läkarna och röntgen är ju att 
läkarna har varit väldigt konservativa och de har lärt sig på universiteten och… 
 
Mats Rosengren: Tolkar… 
 
Hans Hauska: Så tolkar de de här bilderna på film. Och de var väldigt svåra att övertala 
att över huvud taget ta i det här digitala grejset. Numera så jobbar de digitalt, men på den 
tiden så var det jättesvårt. 
 
Håkan Olsson: Så fjärranalys var troligen en av de första branscherna här? 
 
Hans Hauska: Fjärranalys var nog först. 
 
Mats Rosengren: Jag tror att skillnaden mellan fjärranalys och andra branscher det är att 
bilderna var så stora från Landsat redan -72. Det var liksom en tv-kamera eller någon 
liten sensor och sådant, så att datamängderna var mycket större. 
 
Per-Georg Jönsson: Målsökning som så fanns ju redan på det här 60-talssystemet. 
Luftförsvarscentral Typ-167 hade ju målsökning. ”Målföljning” kallades det för. 
 
Roger Cederberg: Ja, just det. 
 
Per-Georg Jönsson: Sen fanns naturligtvis det här ubåtssystem för Näcken hade ju 
också målsökning baserat på skumma sensorer. 
 
Göran Alm: MSS-75 det var egentligen precis före min tid. Det var Wolter och Leif som 
höll på med utvärderingen utav de bilderna. Jag såg egentligen aldrig rådata, jag var inte 
med på det. Men jag såg resultatet som de hade framför sig och det var ju radskrivarut-
skrifter där man då med färgpenna fyllde i och fick de här färgade ytorna. Och det som 
var vår sida utav saken var ju att göra jämförelser då med marken och att jämföra den här 
klassningen som gjordes där. Så jag har inte särskilt mycket insikt i MSS-75 mer än de här 
utskrifterna. 
 
Håkan Olsson: Jag läste ju den här rapporten och där står den här metoden beskriven. 
Man kan alltså göra en radskrivarutskrift och så kan man med färgpenna färglägga för att 
få något som liknar en bild, och det visar ju då vilket aber det var. 
 
Göran Alm: Men det fanns en sak som jag vill komplettera här. Vi hade ju en displayut-
rustning som hette Data Color. Det var Håkan Lans, en utav hans utvecklingsprojekt, att 
på en tv införa så att säga en digital teknik så att man fick ut bilden i färg på en tv. Det 
hette Data Color. Och jag tror inte han… Det blev många exemplar utav dem där, men 

                                                           
67 Luftförsvarscentral Typ 1, Militär central för luftbevakning och stridsledning av flyg med utrustning för 
databehandling levererad av Marconi i England. 
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vi hade ett sådant system. Och jag tror att det var antingen parallellt med EBBA-1 eller 
före EBBA-1. 
 
Håkan Olsson: Det var nog före till och med. 
 
Göran Alm: Det var nog före, ja. 
 
Håkan Olsson: Ja, för att det fanns liknande grejer i Lund när jag var där 1976 också. 
 
Göran Alm: Och hur kom vi in på det nu då, jo, Wolter Arnberg som var kollega till mig 
då. Håkan Lans är alltså hans svåger, så att det var en person…  
 
Mats Rosengren: Personkontakter? 
 
Göran Alm: Ja, vi kände varandra. 
 
Per-Georg Jönsson: En annan detalj där. Jag vet inte om den togs fram på 70-talet, jag 
skulle väl tro det för den fanns 1980 när jag började på Rymdbolaget. Det var en 
färgskrivare, en bläckstråleskrivare som togs fram i Lund av någon som hette Hertz har 
jag för mig. 
 
Claes-Göran Borg: Den kom -75, tror jag, till FOA. 
 
Hans Hauska: Men den kom i mitten på 70-talet för att jag har använt den på FOA i 
slutet på sjuttio, -78 eller någonting. 
 
Claes-Göran Borg: Jag tror att den kom -75. Jag har en bild här på den bläckstråleskri-
varen i den här boken. Och det var ju ett fantastiskt lyft när den kom till FOA, för att… 
 
Mats Rosengren: Kom den till Lund? 
 
Claes-Göran Borg: Ja, den kom till FOA, alltså, den utvecklades ju i Lund. Torleif 
Orhaug lade beslag på det första exemplaret. Och då kunde man gå ifrån att färglägga 
radskrivarutskrifterna till att göra direkta färgutskrifter. Och det var ju en av de första 
bläckstråleskrivarna som har existerat i världen. 
 
Håkan Olsson: Ja, det var väl nästan den här upprinnelsen? 
 
Claes-Göran Borg: Ja. 
 
Håkan Olsson: En annan sak här nu när vi har gått runt så har det nämnts en del namn 
här av pionjärer, Dyring och andra. Det är bra om vi får med oss de här namnen, tycker 
jag. Ett namn som jag inte har hört det var Claes Pilo.68 Vad var hans roll i det här i 
början. Han gjorde ju någon utredning och så. 
 
Mats Rosengren: Fjärranalys. 
 
                                                           
68 Claës Pilo, f 1935. Under 1966–72 arbetat med rymd- och miljöfrågor som teknisk-vetenskaplig attaché i 
Paris. 1972–78 anställd på Rymdbolaget som ansvarig för ett flertal fjärranalysprojekt rörande miljö. 1979–
2010 verksam som internationell konsult rörande miljö/drivmedel/transporter. 
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Stefan Zenker: Han jobbade med luftdelen av fjärranalysprogrammet. Han var mycket 
engagerad i att ordna fältförsök nere vid… 
 
Håkan Olsson: Luftkvalitet alltså? 
 
Stefan Zenker: Ja. Laserteknik. 
 
Claes-Göran Borg: Och han ledde även försök när det gällde olja och is, -73 och -74. 
Som jag sen tog över mer tekniskt. Jag var projektledare när det kom till utveckling. 
 
Håkan Olsson: Men det var på den här Rymdtekniska Gruppen, eller? 
 
Claes-Göran Borg: Det var i början på, alltså, på Rymdbolaget. 
 
Håkan Olsson: Men hur hänger det också samman med Teleplan, Rymdtekniska 
Gruppen och Rymdbolaget. Hur hänger de tre ihop? 
 
Claes-Göran Borg: Ska du eller jag dra det? 
 
Stefan Zenker: Nej, han kom från departementen, tror jag. 
 
Mats Rosengren: Jo, men själva organisatoriskt. 
 
Claes-Göran Borg: Alltså, så här, jag kan Teleplan-delen. Det fanns två konsultföretag, 
TUAB69 och TELUB,70 som slogs ihop 1970 till Teleplan. 
 
Håkan Olsson: Och det var ett privatägt företag? 
 
Claes-Göran Borg: Ja, de ägdes utav de stora svenska försvarsindustrierna. Och man 
såg till att man hade ett gemensamt konsultföretag, neutralt på något sätt. Rymdtekniska 
Gruppen hade svårt att få någon hemvist. 
 
Håkan Olsson: Rymdtekniska Gruppen ägdes väl av departementet? 
 
Claes-Göran Borg: Ja, men det stoppades in i Teleplan, som en avdelning på Teleplan, 
och var det fram till 1 juli -72 när det bröts ut och blev Rymdbolaget. 
 
Håkan Olsson: Och blev Rymdbolaget. Men alltså, departementet hyrde ju in sig på, i 
princip, ett privat företag? 
 
Claes-Göran Borg: Ja, det var forsknings… 
 
Mats Rosengren: Det var väl inget konstigt då? 
 
Claes-Göran Borg: Det var forskning, en forskningsverksamhet.  
 
Håkan Olsson: Aha. 
 
                                                           
69 TeleUtredningar AB (TUAB). 
70 AB Teleunderhåll (TELUB). 
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Stefan Zenker: Claes Pilo själv, han kom väl från departementet? 
 
Claes-Göran Borg: Ja, han var ju teknisk attaché i Paris ett tag. 
 
Stefan Zenker: Ja, det var han. 
 
Claes-Göran Borg: Och skulle ha någon hemvist och då stoppade de in honom på 
Rymdbolaget. Och han satt som sekreterare i de här projektberedningarna som det hette, 
för luft, hav och vatten. Medan däremot Stefan satt som sekreterare i fjärranalyskommit-
tén. Och jag fick hand om datagruppen. 
 
Håkan Olsson: Finns det flera pionjärer som vi har glömt här?  
 
Mats Rosengren: Pionjärer… 
 
Håkan Olsson: Åkersten jobbade med Piccola. 
 
Stefan Zenker: Nils Åslund, han var ju med. 
 
Claes-Göran Borg: Ja, just det. 
 
Hans Hauska: Nils Åslund, han var ju professor i fysik på KTH. 
 
Mats Rosengren: Bildfysik. 
 
Hans Hauska: Och utvecklade diverse system som sysslade med avbildning, stereo-
skopi… 
 
Claes-Göran Borg: Han satt ju också i den här datagruppen och han utvecklade IRIS.71 
 
Roger Cederberg: IRIS och OSIRIS.72 
 
Claes-Göran Borg: Och sedan OSIRIS, Our Second IRIS. OSIRIS var avsedd för att 
vara ett massminne, ett optiskt massminne… 
 
Mats Rosengren: Analogt. 
 
Gudmund Johansson: Poängen var väl att man kunde göra om scanningen så noggrant 
från en film som ett bildminne, så att man inte behövde spara den digitala koden, utan 
man kunde scanna om nästa gång. 
 
Göran Alm: Var det inte astronomiska fotografiska stjärnplåtar som man skannade 
noggrant med mikrometerprecision? 
 
Mats Rosengren: Ja, det blev nog det senare. 
 
                                                           
71 Image Reading Instrument System (IRIS). System utvecklat av Nils Åslund som använde sig av 
vektorgrafik för scanning. Der nya med IRIS var att den fotografiska bilden, den grafiska emulsionen, 
utnyttjades som minne. 
72 Our Second Image Reading Instrument System (OSIRIS). 
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Claes-Göran Borg: Det blev nog det sen. I alla fall så försökte vi industrialisera denna 
produkt och det fick Rymdbolaget en roll att försöka göra. Så vi lät då Hasselblad ta fram 
en prototyp… Jag tror att det var Saab som tillverkade den? 
 
Göran Alm: Alltså själva scannern? 
 
Claes-Göran Borg: Ja, just det. En industrialiserad produkt utav det som Nils Åslund 
hade gjort på KTH. 
 
Hans Hauska: Åslund grundade ju en firma… 
 
Claes-Göran Borg: Och han försökte sälja den där. Men man kan väl säga att tekniken 
sprang ifrån det där ganska snabbt. 
 
Håkan Olsson: Han försökte ersätta dataminnet med en bild, alltså? 
 
Mats Rosengren: Ja, det var idén från början, men det var en väldigt noggrann scan-
ning. 
 
Dan Rosenholm: Jag hade ju Nils Åslund som lärare också när jag gick på KTH, i fysik 
och just när det gällde sådana saker. Och hela idén det var att det gick ut på att det är 
orimligt att kunna spara så mycket data i en dator. Det går inte. Alltså använder vi bilden. 
Och så byggde de hela systemet för att ha fullständig geometrisk noggrannhet och 
repeterbarhet i systemet. Och sen använde jag det där helt enkelt som en scanner när jag 
doktorerade. Och det fungerade ju jättebra, men det var liksom de här geometriska 
korrektionerna som gick rakt igenom systemet, och det gjorde ju att han var en väldigt 
bra lärare på KTH för oss också, för att hela hans tänkande var ju samma som när man 
är fotogrammetriker. 
 
Gudmund Johansson: Den centrala poängen med den där scannern var helt enkelt den 
mekaniska upphängningen utav filmer, när man fick en parallell rörelse med hög nog-
grannhet. 
 
Håkan Olsson: Men det är ett intressant tema det där hur man kan på något sätt inte 
förutse hur snabb teknikutvecklingen är. 
 
Roger Cederberg: Ja, det är ju inte det enda exemplet på det. 
 
Mats Rosengren: Man kan säga att det där har jag sett när det gäller satellitsensorer 
också, att man lägger sådan möda på en bra geometrisk kvalitet i satelliten, och de 
ingenjörerna som ägnar sig åt det har inte förstått att vad man gör är att man använder 
mjukvara på marken att fixa till problem. Så att det där är ju bara en parallell av vad vi har 
sett mycket senare också. 
 
Gudmund Johansson: Ja, det är ju helt naturligt, om inte den mjukvaran fanns. 
 
Mats Rosengren: Ja, ja, men… 
 
Gudmund Johansson: Just det. Det enda man vet om framtiden är att man ingenting 
vet. 
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Mats Rosengren: Ja, det var inte ens framtiden. Det enda man vet om annat än sitt eget 
arbetsområde är det man inte vet. 
 
Håkan Olsson: Vi började här med MSS-75 som ett väldigt konkret fall då, men finns 
det någonting att säga tidigare? Var det någon som jobbade med digitala bilder här. Det 
måste ju ha gjorts en del på Piccola, till exempel, innan -75 också. 
 
Hans Hauska: Ja, det vet jag inte. Det var ju då Åkersten som var Piccola på FOA. Och 
han är död, tror jag, så att… 
 
Johan Gärdebo: Han lever. 
 
Hans Hauska: Han lever, okej. 
 
Johan Gärdebo: Men han är inte så ung längre. 
 
Hans Hauska: Jag är inte så ung längre heller. 
 
Håkan Olsson: De första Landsat-bilderna var ju digitala, men egentligen fanns det ju 
Daedalus-scanners från -68, och så vidare. 
 
Mats Rosengren: Fast huvudsensorn på Landsat-1 den var ju analog, det var ju en tv-
kamera. 
 
Hans Hauska: Ja, men den fallerade ju? 
 
Mats Rosengren: Nja, den var aldrig populär att använda eftersom MSS var så bra. 
 
Claes-Göran Borg: RBV:n.73 
 
Håkan Olsson: Vår historia. Ja, tidiga Landsat-bilder och MSS-75, det är alltså ur-
sprunget till fjärranalysen? 
 
Mats Rosengren: Början på 70-talet. 
 
Gudmund Johansson: AVHRR74 var ju ett instrument på en meteorologisk satellit. 
 
Mats Rosengren: Men TIROS-11 kom -78, -79, någonting. 
 
Håkan Olsson: Ja men, visst var det någon naturgeograf i Lund som tittade på vädersa-
tellitbilder redan på 60-talet? Vad hette han? 
 
Hans Hauska: Oj, gud, vad hette han. 
 
Stefan Zenker: Svensson. 
 
Claes-Göran Borg: Svensson. Harald Svensson.75 
                                                           
73 Return Beam Vidicon (RBV), en typ av tv-kamera. 
74 AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer, bildsensor ombord på de amerikanska vädersa-
telliterna NOAA som registrerar ca 1x1km stora pixlar. 



 

35 

Håkan Olsson: Det var kanske han, ja? 
 
Claes-Göran Borg: Det måste ha varit Harald Svensson. 
 
Håkan Olsson: För de första spionsatellitbilderna, dem fick man ju inte loss. 
 
Göran Alm: Var det TIROS-bilderna? 
 
Håkan Olsson: Men däremot vädersatellitbilder fick man ju loss. 
 
Stefan Zenker: Jag tror det var ganska primitivt. Han skrev vetenskapliga artiklar om att 
man kunde se vulkanutbrott på sådana här satellitbilder. Och det var ju inte mycket mer 
än att han konstaterade att man såg dem, men ingen vetenskap omkring egentligen. 
 
Håkan Olsson: När jag gick den där kursen i Lund -76 då visade man på universitetet 
upp en egenutvecklad mottagningsstation för vädersatellitdata. 
 
Mats Rosengren: Men det var analogt. 
 
Håkan Olsson: Tandbergs bandspelare hade man använt. Han hade en parabol på taket 
på Tekniska högskolan. 
 
Mats Rosengren: Men man spelade in analogt och så körde man ut det på något 
faksimil. 
 
Gudmund Johansson: Var det en lågbanesatellit alltså? LEO?76 
 
Håkan Olsson: Nej, det tror jag inte. 
 
Mats Rosengren: TIROS har väl alltid… 
 
Gudmund Johansson: Ja, det är ju lågbanesatellit. Jag gjorde ju ett jobb med AVHRR-
data från en militär väderstation, för att distribuera ut till flygflottiljerna, och vi scannade 
om bilden helt enkelt och vi gjorde om den till ett telefotokompatibelt format, så att den 
distribuerade per telefon ut till flottiljerna. 
 
Mats Rosengren: Men var det digitalt in från satelliten? 
 
Gudmund Johansson: Ja, det tror jag. Vi läste in linjerna som de kom, parallellt när de 
gick till en printer på det stället, en laserprinter. Och sen så, ja, vi läste så mycket vi hade 
råd för att få ner det till den där bandbredden som krävdes för att kunna skicka den via 
telefonen. 
 
Göran Alm: Fick du gråtoner då? 
 
Gudmund Johansson: Ja. Och sen skrevs det ut på silverpapper, silverfilm eller papper. 
Och då minns jag att tv-folket var hos oss och ville ha pappersbilder. Det var innan det 
fanns vädersatellitbilder i tv. 
                                                                                                                                                                      
75 Harald Svensson, professor i naturgeografi i Lund. 
76 Low Earth Orbit (LEO). 
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Håkan Olsson: Ja, där ser man. 
 
Claes-Göran Borg: Det känns också som man ska konstatera då att när IAS:n kom till 
Rymdbolaget då, -79, så blev det en revolution alltså, den var ju outstanding till och med i 
Europa när det gällde att kunna hantera och presentera och bearbeta satellitdata, och det 
var väl egentligen det första systemet, som någon sade här, i Europa som hade den 
kapaciteten. Så att på det sättet så blev det ju en slutpunkt på en massa andra grejer. Och 
nu satsar man nytt inför framtiden. 
 
Håkan Olsson: Den var ju dessutom ganska fullständig när det gällde programvara ännu 
tjugofem år senare så är det ungefär samma program som användes i system för satellit-
bildsanalys. 
 
Mats Rosengren: Jag har faktiskt med en gammal manual här med alla programmen, så 
där kan vi titta efter. 
 
Håkan Olsson: Ja, så då har det ju hänt förvånansvärt lite på den tidsrymden. Så någon 
måste ha varit väldigt flitig där borta i Kanada när det gällde att programmera upp det 
här. 
 
Gudmund Johansson: Ja, USA och Kanada. 
 
Håkan Olsson: Jag vet inte om det var militära behov i botten eller vad det var som 
drev detta? 
 
Stefan Zenker: Jag tror det var en blandning för att det var väldigt ostrukturerat. 
Programvaran var en spagettikod, som den kallades. Det var väldigt mycket ”go to”-
satser hit och dit i Fortran-programmet och det var… 
 
Håkan Olsson: Ja det var himla rörigt. 
 
Stefan Zenker: Man kunde hitta konstanter definierade på flera ställen. Pi med fem 
decimaler och Pi med sju decimaler och sådana där saker. Och det fanns roliga kommen-
tarer lite här och var. ”This, folks, is the mystery constant.” Och det var ju väldigt 
komplicerat. Åtminstone delar av programvaran som hade att göra med geometrisk 
precisionskorrigering där man modellerade satelliten, instrumentet och dess rörelser. Man 
hade mätt upp före starten… 
 
Mats Rosengren: Med spegeln. 
 
Stefan Zenker: Olineariteter i spegelns rörelser som var ombord på satelliten. Och sen 
skulle man ta hänsyn till jordmodellen innan man kunde ha den ihop med kartor. Vi hade 
en hel del trassel när vi försökte vidareutveckla den där så att den blev mer exakt. Och vi 
använde en väldig massa öar i arkipelagen mellan Sverige och Finland, men då råkade vi 
ut för att Finland och Sverige hade helt olika jordmodeller så vi måste få dem att samsas 
också. De hade gammal rysk tradition i sitt lantmäteri medan vi hade svenska. 
 
Dan Rosenholm: De samsas inte. 
 
Stefan Zenker: Så det var mycket att gräva i för att få det här att fungera. 
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Håkan Olsson: Det där skulle jag fråga PG om här också, för att du, vad jag minns, så 
förfinade ju du den här geometriska precisionen något oerhört. Hur kan det komma sig 
att inte de klarade av det själva? 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, vi var ju inne och rotade i det där. Det var ju, som sagt, det jag 
skulle vilja haka på, vad Stefan sade här, det var ju en förbättrad version av Fortran, den 
som kallas för Ratfor,77 med betydligt bättre struktur än normal Fortran.78 Och jag som 
hade sett ganska mycket mjukvaror då som leveranskontrollör och annat av alla möjliga 
system innan dess måste säga att jag tyckte den höll ganska hög standard, eller väldigt hög 
standard, den programvaran. Och uppbyggnaden som var modellbaserat, det älskade ju 
jag som hade jobbat med simuleringar och sådant och modeller och sådant i SIMULA. 
Och det återkom ju här och det var väldigt bra. Sen fixade jag diverse fel och problem, 
och vi förde även in att vi kunde precisionskorrigera NOAA AVHRR-data, och sådant. 
Det är vad jag kommer ihåg. Jag höll även på med klassningen. Den funkade inte, tror 
jag. 
 
Håkan Olsson: Men den geometriska precisionskorrigeringen av Landsat förfinade ju 
du ganska mycket. 
 
Mats Rosengren: Ja, PG gjorde ju en bättre modulering av mjukvara, så att ”norr” kom 
upp i bilderna, till exempel. Medan jag filade vidare på Stefans jobb med spegel. Jag tog 
residualer i modellerna och modifierade spegelkurvan, och vi filade ner det till tjugo 
meter ungefär. 
 
Per-Georg Jönsson: Något tjugotal kartprojektioner eller något sådant flyttade vi in 
också, tror jag. 
 
Håkan Olsson: Det var just på något seminarium i början på 80-talet hos just Orhaug 
som han ordnade, och sen så var det en amerikan som var där och satt ju och pratade i 
tåget. 
 
Mats Rosengren: Ja, ni blev ovänner. 
 
Håkan Olsson: Han blev väldigt arg på mig när jag sa att vi endast hade en halv pixel 
fel. 
 
Mats Rosengren: Nej, jag vet. 
 
Håkan Olsson: Så att det visar ju då att Sverige låg väldigt långt fram vad det gällde de 
där bitarna. 
 
Stefan Zenker: Samtidigt som det var väldigt viktigt med precisionen. När vi drog ner 
från en pixel till 0,3 eller 0,2… 
 
Gudmund Johansson: Det gör väldigt mycket. 
 
Stefan Zenker: Det gör ju en väldig skillnad i hur mycket fel man kommer när det är 
små ytor som ska jämföras. 
                                                           
77 RatFor, Rational Fortran. 
78 Fortran, ett programmeringsspråk. 
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Mats Rosengren: För förändringsanalys. 
 
Håkan Olsson: Ja. Hans hade vinkat. 
 
Hans Hauska: Ja, jag tror att trots Claes-Görans aversion mot stordatorsystemen så tror 
jag ju faktiskt att eftersom det i början av 70-talet var det mesta som kom sådant som 
fanns… 
 
Claes-Göran Borg: Jo, det var det enda. 
 
Hans Hauska: De har funnit, så att säga, sin kopia in i alla de här små systemen som 
jobbade med en mer allmän dator och inte bara den här specifika display-hårdvaran. Så 
McDonald Dettwiler tror jag är något system som säkert var influerat av de här systemen 
i USA. Och de var liksom gjorda, som många andra också, för folk från Purdue tog ju 
jobb på alla möjliga andra ställen. Vad hade de lärt sig? Men sen också om man tittar i 
koden så var det ju Fortran-koden inte alltid så jävla vacker. 
 
Claes-Göran Borg: Det är väl så att all utveckling bygger på någonting som har funnits 
tidigare. Så måste det vara. 
 
Roger Cederberg: Jag tänkte bara kommentera det här med precisionskorrigering av 
bilderna. Vi byggde ju en särskild processor för att korrigera bilder till olika kartprodukt-
ioner. Och historien bakom den var att PG skickade mig en artikel från någon amerikan 
som hade skrivit någonting om ett särskilt sätt som man kunde göra det på, och… 
 
Per-Georg Jönsson: Resampling av bilderna. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, man skjuvade dem egentligen på flera sätt. 
 
Johan Gärdebo: Var i tid är vi nu, Roger? 
 
Roger Cederberg: Vad sade du. 
 
Johan Gärdebo: Var i tid är vi nu? 
 
Roger Cederberg: Ja, nu är vi någonstans -85 kanske. 
 
Håkan Olsson: Nu är vi i mitten på 80-talet? 
 
Roger Cederberg: Ja, typ någonstans där. -83, -84. Men jag kom bara på det för att, när 
vi pratade om det, för att då byggde vi in det. På den tiden var det ju så himla mycket 
data, så att göra det i en vanlig dator var inte att tänka på. Så vi byggde det i hårdvara så 
att vi kunde korrigera till särskilda raster. Så då gick det ganska fort också. 
 
Mats Rosengren: Ja, alltså, jag tycker den här diskussionen, stordator, EBBA… Alltså, 
vad IAS gav var att du hade ett displaysystem, såsom EBBA var ett displaysystem senare, 
och sen var det ett mjukvarupaket motsvarande det som Hans snackar om. Och det var 
integrerat så man kunde jobba med bilderna interaktivt och sen stoppa in det i dem här 
batch-jobben i… Så det är ingen konflikt, men i och med att man kunde se vad man 
gjorde och inte låg på bilden med en färgpenna, eller låg på golvet med en färgpenna, så 
kunde man ju göra mycket bättre jobb. 
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Håkan Olsson: Vad hände med Piccola sen då. Förvaltades Piccola till att börja med av 
QZ eller? 
 
Mats Rosengren: Nej, det var faktiskt på Rymdbolaget. Lars-Erik Gustafsson hade i 
uppgift första året att förvalta Piccola från Rymdbolagets sida. 
 
Håkan Olsson: Från Rymdbolaget. Alltså, Piccola fördes över till Rymdbolaget? 
 
Mats Rosengren: Ja. Visst var det så? Lars-Erik började -78 på Rymdbolaget, innan 
IAS:n kom. Och han kom ju från FOA, så han sattes i karantän och jobbade med 
Piccola. Det här är hans ord. Det där kanske ni känner igen? 
 
Stefan Zenker: Jag minns inte vad han hade för uppgifter med Piccola. 
 
Mats Rosengren: Han underhöll mjukvarusystemet. 
 
Håkan Olsson: Så Piccola var gammalt redan då. Då alltså -78, då var det ju fortfarande 
det enda systemet om nu IAS:n kom -79. 
 
Mats Rosengren: Ja. Den kom vid årsskiftet, i januari. 
 
Håkan Olsson: Det innebär att FOA redan då på något sätt hade dragit ner på ambit-
ionerna, eller? 
 
Mats Rosengren: Vet inte. Nej, det var ju i Linköping då. 
 
Roger Cederberg: Ja, det var i Linköping. Vi… 
 
Håkan Olsson: Nej, det var mitt i flytten. 
 
Roger Cederberg: Ja, det var mitt i flytten som det hände, tror jag. Att det hände något 
där. För när vi sen kom till Linköping då körde vi ju… Vi lät bygga ett, med den tidens 
mått mätt, jättestort minne. Saab byggde ett minne på 512x1024 åtta bitar, som vi 
betalade 400 000 kronor för, kommer jag ihåg. Det var något bland det största som fanns 
just då, i Sverige i alla fall. 
 
Mats Rosengren: EBBA var större. 
 
Roger Cederberg: Ja, EBBA kanske var större. Men det var det vi jobbade med. PDP-
11-maskiner och det minnet jobbade vi ju med bildbehandling på då. 
 
Håkan Olsson: Var det på… 
 
Roger Cederberg: På FOA. 
 
Håkan Olsson: Ja, okej.  
 
Roger Cederberg: Jag byggde faktiskt interfacet mellan det minnet och PDP-maskinen, 
det var det första jag gjorde. Ja. 
 
Håkan Olsson: Var det ett svartvitt system då. 
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Roger Cederberg: Ja, det var svartvitt. 
 
Håkan Olsson: Claes-Göran. 
 
Claes-Göran Borg: Mitt intryck, utan att egentligen veta detaljerna, är att i och med den 
här striden som jag pratade om och som jag var med om att iscensätta så tror jag att 
Orhaug och FOA drog sig ur. De kände sig utmotade ur fjärranalysgemenskapen. Man 
jobbade med militära tillämpningar och det som ligger FOA närmast, men i rätt stor 
utsträckning så tvingade vi in hela forsknings- och tillämpningsgemenskapen till IAS:n. 
 
Håkan Olsson: Din utredning var -77, eller…? 
 
Claes-Göran Borg: Min utredning kom -77. 
 
Håkan Olsson: Ja, just det. Och sen så gick… 
 
Claes-Göran Borg: Systemet köptes våren -78 och installerades… 
 
Mats Rosengren: Annandag jul. 
 
Claes-Göran Borg: Annandag jul -78. Från den tidpunkten så såg Rymdstyrelsen, något 
påverkad av Rymdbolaget, till att pengarna dirigerades till IAS:en. 
 
Mats Rosengren: Var det inte så att FOA, Orhaug, hoppade av FAK i den vevan också? 
 
Claes-Göran Borg: Jo, de drog sig ur alltså. Den här databearbetningsgruppen upphörde 
att existera. 
 
Håkan Olsson: Den upphörde? 
 
Claes-Göran Borg: Alla grupperna upphörde att existera. 
 
Håkan Olsson: Det låter som…  
 
Claes-Göran Borg: Det var mycket maktspel där, kan man ju säga. 
 
Hans Hauska: Men arbetet på andra ställen, nämligen i Luleå och annars, lades inte ner 
bara för att vi fick IAS och för att för mig var det alldeles för långt mellan Luleå och 
Stockholm, även om det bara tog en timme att flyga, men det var jobbigt med små barn 
hemma och sådant där, så att vi gjorde vårt eget, och jag tror andra gjorde det. Naturgeo-
grafen gjorde också sitt eget, så att det var nog lite si och så. 
 
Claes-Göran Borg: Alltså, EBBA var ju också ett försök från Rymdbolaget att se till att 
andra jobbade med bildbearbetning. Det var ju det som var vitsen med det hela. Det här 
var ett enkelt system som man skulle kunna titta och jobba lite enkelt med på olika 
forskningsinstitutioner. Så att det var… 
 
Gudmund Johansson: Det var väl för att få smak på, helt enkelt, tekniken. Det var ju så 
pass tidigt så att ingen var van vid att titta på färgbilder eller så där, och manipulera 
kontraster och… 
 



 

41 

Claes-Göran: Ge folk jungfrusilen. 
 
Gudmund Johansson: Ja, just det. Bjuda barn på knark. 
 
Mats Rosengren: Det var snällt sagt. 
 
Dan Rosenholm: Det där hade jättestor betydelse när jag var på VBB, möjligheten att 
bara sträcka en bild och det där gråblaskiga som annars var när det var någon typ av 
rådata man tittade på, och sen sträcker man upp dem och så ser man plötsligt att man 
kan på ett helt annat sätt tolka bilderna. Och det var ju en förutsättning, över huvud 
taget, för de två första jobben jag pratade om i Mocambique och Libyen för att kunna 
genomföra dem. Det var att sträcka dem. 
 
Håkan Olsson: Så det var förstärkning av de här sträckta bilderna ni gjorde, eller… 
 
Dan Rosenholm: Nej, det användes i båda fallen för att ta fram så kallade träningsytor. 
Men de togs ju fram också visuellt. Det var ju lite grann så att de avgränsades visuellt, så 
det fanns ju en tolkningskomponent i det hela. Sen så dokumenterade vi genom att ta 
bilder av skärmen helt enkelt med en vanlig småbildskamera och så sen göra… 
 
Mats Rosengren: Göra om den… 
 
Håkan Olsson: Nu är vi på tidigt 80-tal? 
 
Dan Rosenholm: Det är tidigt 80-tal. 
 
Gudmund Johansson: Du nämnde att sträcka bilderna. Däremot i EBBA-fallet så är det 
ju direkt kopplat till den ursprungliga tillämpningen för det här bildminnet som jag då, 
tillsammans med Bengt Holmkvist, utvecklade för kustbevakningen. För den applikat-
ionen är ju extremt krävande såtillvida att man med hjälp av den här termiska scannern 
läste av vattenytan och så kunde man identifiera oljefläckar som avvek typ 0,1 Celsius, 
temperaturmässigt, på den vattenytan som i och för sig kunde variera väsentligt mer. Och 
det var ju då en kombination med att man AC-kopplade sensorn, du vet, så man under-
tryckte låga frekvenser i bilden. Sen kunde man färgkoda den här monokroma filmen 
eller bilden med pseudo-colour,79 som vi kallade det för. Och det motsvarade ju inte bara 
att man sträckte kontrasten utan man kunde ju alltså färglägga oljefläckarna så att de var 
tydliga att läsa. 
 
Dan Rosenholm: Framför allt, om inte jag missminner mig, var det en lookup-tabell 
som var hårdvara? 
 
Gudmund Johansson: Det var ju det ena. Det var ju enda chansen att kunna jobba 
interaktivt.  
 
Dan Rosenholm: Ja. 
 
Gudmund Johansson: Och det väckte en viss uppmärksamhet för de som inte insåg det 
när vi visade EBBA sen. Att hur man kunde med en enkel laptopdator, eller bordsdator 
                                                           
79 Pseudo-colour, ett sätt att tydliggöra vissa gråintervall i en sv/v bild genom att överföra gråvärden till en 
färgbild via en ”lookup table”. 
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göra det här. Det fanns ju inte ens PC då i början. Vi hade ju i Sverige ABC 80 som är en 
oändligt enkel maskin. Men ändå kunde vi med rullbollen joddla med bilden. Och tror 
man att man räknar om bilden hela tiden, då är det ju verkligen avancerat, men det var ju 
bara en vektor som man ändrade. 
 
Håkan Olsson: Om vi går tillbaka lite till 70-talet innan kaffet här, så får vi prata 80-tal 
sen. När bildades FAK till exempel? 
 
Stefan Zenker: Det var väl 1972. 
 
Håkan Olsson: -72? 
 
Claes-Göran Borg: Så här är det. Jag läser högt ur boken här. 1969 bildades STU:s 
remote sensing-kommitté, som hette STURSK, under Gunnar Hoppe. 
 
Håkan Olsson: Hoppe var alltså ordförande från första stund? 
 
Claes-Göran Borg: Från första stund, ja. 
 
Håkan Olsson: Då var han inte så analog? Jag vet ju vad han kunde de facto, men han 
var intresserad av digital teknik. 
 
Mats Rosengren: Nej, men -69 var det ju analogt. 
 
Claes-Göran Borg: Det var analogt allting. 
 
Mats Rosengren: Det fanns inget annat. 
 
Håkan Olsson: Jaha, alltså, det var flygbildstolkning ingick i det här, eller? 
 
Claes-Göran Borg: Flygbildstolkning var ju en integrerad del utav det här. 
 
Håkan Olsson: För det var ju hans huvudjobb. 
 
Claes-Göran Borg: Ja, precis. Men sen var det så att STU, om jag minns rätt här, 
ombildade sin struktur. Och då passade inte den här fjärranalyskommittén in i STU. Så 
då skulle den kastas ut och då var det så att den då nybildade delegationen för rymdverk-
samhet, Rymddelegationen, tog hand om den här. 
 
Stefan Zenker: Det bör ha varit hösten -72. 
 
Claes-Göran Borg: Hösten -72, ja. Och då blev det alltså Rymddelegationens fjärrana-
lyskommitté, fortfarande under Hoppe då. Med Hoppe som ordförande. 
 
Håkan Olsson: Att det inte blev så mycket flygbilder där, var det okej för Hoppe för 
han var väl intresserad av det? 
 
Mats Rosengren: Men det var ju mycket atmosfär och sådant där också, det var ju inte 
bara… 
 
Håkan Olsson: För han var ju geomorfolog? 
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Claes-Göran Borg: Jo. Men man bildade då på samma gång de här tre undergrupperna, 
en för vatten, en för land, vegetation, och en för luft. Och på vattensidan så handlade det 
då både om oljeutsläpp och om iskartering. Och att det blev oljeutsläpp det berodde på 
att Kustbevakningen hade fått i uppgift att ta hand om oljeutsläpp, och de höll på att bli 
lurade utav någon som hade läst ordet fjärranalys och sagt att med fjärranalys kan man se 
allting, identifiera alla föremål. Och då tog ett antal personer inom just FAK-
gemenskapen, både ifrån SMHI och från FOA, och försökte tala dem tillrätta. Och då 
blev det försök med olja. Hitta olja på olika sätt. Och de leddes utav Claes Pilo som 
organiserade dem. 
 
Mats Rosengren: -72, tror jag det var. 
 
Claes-Göran Borg: -72 var det första, -74 det andra. Och det var precis då jag kom in. 
Och så var det också isförsök, -75 tror jag. Och så var det försök med laser i 
Stenungsund.80 
 
Mats Rosengren: För atmosfär. 
 
Claes-Göran Borg: För atmosfär. Man sköt igenom deras rökplymer. Men allt det där 
har ju inte så mycket med bildbearbetning att göra. Men det var alltså fjärranalys. 
 
Håkan Olsson: Sune Svanberg låter det som? 
 
Claes-Göran Borg: Det var Sune Svanberg. Hans grupp som då var på Chalmers. Han 
var då på Chalmers. 
 
Mats Rosengren: Ove Steinvall81 då, men det var senare. 
 
Håkan Olsson: Ja, Ove Steinvall kan vi också nämna. 
 
Mats Rosengren: Men det är mycket senare. 
 
Roger Cederberg: Men det var laser? 
 
Håkan Olsson: Ja, Ove var väl i och för sig med då. 
 
Mats Rosengren: Ja, alltså han var ju på institutionen när jag började på FOA -74, och 
då höll de på med LiDAR för atmosfär och avståndsmätning och sådant. Men det här 
med flygburen laser kom ju långt senare. Det var ju efter den grundstötningen med 
Fifång,82 eller vad det hette. 
 
Håkan Olsson: Men det kom på 80-talet. Ja, Roger? 
 
Roger Cederberg: Ja, jag kom att tänka på en sak om vi nu ska avsluta 70-talet. Vi 
startade ju då också föreningen, vad hette den, Svenska Sällskapet för Automatiserad 
Bildanalys. 
 
                                                           
80 Stenungsund, där stora delar av svensk petrokemisk industri låg. 
81 Ove Steinvall, Forskningschef vid FOA, sedermera FOI, specialist på bl.a. fjärranalys med laserljus. 
82 Fifång, en kobbe där ett fartyg gick på grund. Fanns inte på sjökortet, eller hade placerats fel. 
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Håkan Olsson: SSAB.83 
 
Mats Rosengren: SSAB. 
 
Roger Cederberg: SSAB. En känd förkortning. Alltså, Sverige var faktiskt väldigt 
framstående internationellt sett inom bildbehandlingsområdet. När man reste runt på 
konferenser i världen då så var det mycket svenskar. Alltså, relativt sett mycket svenskar. 
Det är klart att det var mer amerikanare och så där, men det var oftast mer svenskar än 
tyskar, till exempel, och fransmän och så vidare. Vi låg väldigt långt fram den perioden. 
 
Håkan Olsson: Och där finns ju en krets svenskar som har ett driv och du kanske är en 
av dem då. Jag tänkte på Eklundh,84 på KTH. 
 
Roger Cederberg: Ja, just det. Han och jag jobbade ihop under flera år innan han 
flyttade till Stockholm. 
 
Håkan Olsson: Ja, och Gunilla Borgefors.85 
 
Roger Cederberg: Gunilla, ja, just det. Hon gick i samma klass som jag förresten, på 
högskolan. 
 
Håkan Olsson: Så att det finns ju, så att säga, det är ett parallell community. Konstigt 
också, vi har inte haft så jättemycket med dem att göra, men någon gång blev man 
inbjuden till deras möte och så där. Man vet om att de finns, men den rena bildanalysen 
har till stor del varit en parallell grupp i förhållande till fjärranalysen 
 
Roger Cederberg: Ja, nej, det var ganska många. 
 
Håkan Olsson: Ja. Jo, alltså, de var duktiga. Men hur såg Lantmäteriet på den här tidiga 
utvecklingen då när det började? Först fanns FOI och Orhaug och sen så blev det 
Rymdbolaget och FAK. Var ni med hela vägen eller hur förhöll det sig? 
 
Lars Ottoson: Nja, det är väl synd att säga att vi var med hela vägen, men vi var ju med. 
Vi jobbade ju en hel del med sådana här mer analoga färgkompositer och vi sammansatte 
bilder och gjorde en hel Sverigekarta utav satellitbilder och så där. På det området höll vi 
ju på. Vi hade ju idéer men sen gjorde man ju en del försök naturligtvis. Man trodde att 
man möjligen skulle kunna använda satellitregistreringarna för att underlätta den all-
männa kartframställningen helt, topografiska kartan i första hand. Men det blev aldrig 
någonting. Det hängde väl delvis ihop med att kartläggningen mer eller mindre var 
avslutad, den var ju helt klar 1978, så det pågick ju inte särskilt mycket verksamhet. Och 
det visade sig att det var inte särskilt framkomligt med satellitmaterial. Det var dyrt och 
det fanns inte data över det området man skulle jobba och så vidare. Det var så. Det var 
ju Jüri Talts som höll på rätt mycket med de här sakerna. Han är ju tyvärr inte med 
längre. 

                                                           
83 SSAB Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys. 
84 Jan-Olof Eklundh, professor vid KTH, expert på datorseende. 
85 Gunilla Borgefors, f. 1952, bildanalysforskare vid FOA i Linköping 1982–93, arbetade då nära Orhaug. 
Ordförande för svenska samhället för automatisk bildanalys (SSAB), 1988–1992, i exekutivkommittén för 
International Association for Pattern Recognition 1990–96, från 1993 professor i bildanalys vid SLU och 
Uppsala universitet.  
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Håkan Olsson: Det var hans kompendium jag skickar runt här nu och han tillhör ju 
också 70-talshistorien. 
 
Johan Gärdebo: Och Lars, hur såg Lantmäteriet, eller du, på att mot slutet på 70-talet så 
skiftade bildbehandlingen från FOA till Rymdbolaget? 
 
Lars Ottoson: Det vet jag inte om vi hade några som helst synpunkter på. 
 
Claes-Göran Borg: Det hade ni… 
 
Lars Ottoson: Va? Hade vi? 
 
Claes-Göran Borg: Det hade ni. 
 
Lars Ottoson: Ja, inte jag. 
 
Claes-Göran Borg: Nej, det vet jag inte. 
 
Lars Ottoson: Nej, vem var det då? 
 
Claes-Göran Borg: Det kommer jag inte ihåg. 
 
Lars Ottoson: Varför skulle det ha någon betydelse för vår del? 
 
Claes-Göran Borg: Ja, jag kommer inte ihåg. Hur som helst så kom det in en skrivelse 
till Rymdstyrelsen, till regeringen tror jag också, och till departementet, att nu har 
Rymdbolaget och Rymddelegationen verkligen skitit till sig här. Så Rymddelegationen såg 
sig tvungen att tillsätta en utredare som under ett och ett halvt års tid utredde om det här 
var ett klokt beslut eller inte, och hur Rymdbolaget hade agerat. Och han kom väl fram 
till slutsatsen, till vår lättnad, att det var nog rätt bra. Och dessutom var det fait accompli. 
 
Lars Ottoson: Alltså, jag kan ju ha någon… Jag kan tänka mig att det fanns folk inom 
Lantmäteriet som tyckte att Lantmäteriet skulle ha hand… 
 
Claes-Göran Borg: Exakt. 
 
Lars Ottoson: … om ganska mycket i de här sammanhangen. Men jag var inte den, det 
vill jag bara säga. Och jag kan inte riktigt komma ihåg… 
 
Roger Cederberg: Någon generaldirektör kanske? 
 
Lars Ottoson: Generaldirektör? Det är väl inte sådana här frågor de har utan det måste 
ha varit någon annan. 
 
Stefan Zenker: Jag tror det var Lars Asplund som satt i FAK. 
 
Lars Ottoson: Vad sade du? 
 
Stefan Zenker: Jag tror det var Lars Asplund. 
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Lars Ottoson: Ja, han var ju egentligen geodet. Men han gick väl någon annans ärende i 
sådana fall. Ja, det är möjligt att han själv hade den uppfattningen. 
 
Stefan Zenker: Men det är ju intressant samtidigt att Hoppe stöttade oss ganska bra 
bakom kulisserna, samtidigt som Naturgeografen gick i spinn. De ville att FOA skulle 
hållas under armarna under tiden men… 
 
Håkan Olsson: Ja, ska vi avrunda 70-talet och ta paus… 
 
Roger Cederberg: Ta en kaffe. 
 
Johan Gärdebo: Är det någonting mer som borde sägas om Hoppe? 
 
Stefan Zenker: Vadå? 
 
Johan Gärdebo: Är det någonting mer som behöver sägas om Hoppes roll i det här 
skeendet? 
 
Mats Rosengren: Han var ju viktig. 
 
Johan Gärdebo: Ja, han var ju viktig för många olika forskningsgrupper, inte bara för 
Rymdbolaget. 
 
Mats Rosengren: Även senare i Wallenbergstiftelsen. 
 
Håkan Olsson: Jo, han var väl VD för Wallenbergstiftelserna? 
 
Stefan Zenker: Han drog ju mer och mer… 
 
Hans Hauska: -76 eller -77. 
 
Stefan Zenker: Mäktig man, han. Han blev prorektor för universitetet och han var 
direktör… 
 
Johan Gärdebo: Kan du börja om, Stefan? 
 
Stefan Zenker: Hoppe blev mer och mer mäktig i sin sfär. Han blev först prorektor för 
universitetet och sen blev han VD i Wallenbergstiftelsen. 
 
Hans Hauska: Nej, han var rektor för universitetet. 
 
Stefan Zenker: Ja. Är det inte samma sak? 
 
Hans Hauska: Nej, absolut inte. 
 
Stefan Zenker: Nej, han var rektor, ja. 
 
Hans Hauska: Prorektor är nr 2. 
 
Stefan Zenker: Vice-rektor, det. Och han berättade rätt målande om sina erfarenheter, 
och jobbade ihop med Wallenberg också. Han blev… 
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Håkan Olsson: Men du, och han åkte till Paris en hel del? 
 
Stefan Zenker: Ja, det gjorde han. Han var med i Earth Observation Programme 
Board86 tillsammans med mig. Jag hade många resor med Hoppe dit ner. Han var väldigt 
intresserad av personrelationer också, vem som tyckte om vem och vem som hade horn i 
sidan till vem och allt sådant där som man inte väntar sig av en akademiker. 
 
Håkan Olsson: Det kanske är det som det handlar om? 
 
Stefan Zenker: Han kunde sitt landskap. 
 
Håkan Olsson: Ja, Claes-Göran? 
 
Claes-Göran Borg: Jag önskar komplettera om Hoppe också. Jag tror att han var en 
ganska stor vän utav Rymddelegationen och Rymdbolaget. Han såg Fredrik och, ja, och 
Stefan och andra på Rymdbolaget som väldigt kompetenta. Och han stöttade oss bakom 
kulisserna ibland, som sades här, ganska mycket. Så att han var väldigt betydelsefull i de 
här sammanhangen över huvud taget, och för Rymdbolaget väldigt betydelsefull. 
 
Göran Alm: Ja, han var ju professor på min institution då och han var den som introdu-
cerade fjärranalysen i naturgeografiverksamheten över huvud taget, med flygbilder. Så att 
vi har liksom ärvt hela den här… Flygbildstolkningen kommer från honom. Och han var 
en orsak till att jag började intressera mig för naturgeografi. Därför på institutionen, 
innan jag blev anställd som doktorand, så fanns det en tavla där man skrev upp vad man 
gjorde under dagen, om man var på någon konferens någonstans eller bortrest. Och då 
hade Gunnar Hoppe skrivit, ”Gunnar Hoppe, i Paris, åter efter lunch”. Och då tänkte jag 
att det där är en häftig institution – där ska jag jobba. 
 
Johan Gärdebo: Ja, nu är klockan kvart över. Då tar vi kaffe och fika.  
 
[FIKAPAUS] 
 
Håkan Olsson: Ska vi försöka ägna fyrtiofem minuter åt 1980-talet. Eller var det 
någonting mer med 70-talet? Landsat-stationen kom ju på 70-talet visserligen. 
 
Mats Rosengren: -78, den 17 maj. 
 
Lars Ottoson: Jag trodde det var norrmännen du tänkte på. 
 
Stefan Zenker: En sak till om 70-talet. Vi har pratat lite om att det rörde upp en del 
känslor när IAS-systemet kom till, det var egentligen del två av en annan konflikt, och det 
var när Landsat-stationen över huvud taget kom till. Då blev det ganska upprört, för det 
fanns en organisation som hette NordForsk som försökte koordinera forskningsverk-
samheten inom rymd så att man fick olika specialiteter. Och där fanns Per-Eben Gud-
mandsen i Danmark som höll på med radar över Grönland, och så fanns det Orhaug 
som höll på med databearbetning av bilder. Så fanns det norrmännen som ville sätta upp 
en Landsat-station, och så fanns det finnarna, minns jag inte vad de skulle specialisera sig 
på. Men sen så vände vi på skutan lite grann för att vi ville också sätta upp en Landsat-
                                                           
86 Earth Observation Programme Board (PB-EO), ESA.s kommitté för fjärranalys- och meteorologipro-
grammen. 
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station och vi var med i ESA, vilket inte Norge var. För att vi hade ju direkt rätt att när 
det gällde ESA-beställningar, ESA-finansiering, så hade vi rätt att sätta upp en satellitstat-
ion. 

Jag minns i Sveriges Radio i lunch-ekot så var det en intervju med olika svenska fö-
reträdare som protesterade mot att Sverige skulle köra över norrmännen i Landsat-
stationen. Och vår Fredrik Engström uppträdde i samma radioprogram och fick på 
defensiven förklara att Sverige är ju medlem i ESA, det är inte norrmännen, och så 
vidare. Så att det var lite dåligt blood mellan olika länder här inom fjärranalysområdet, 
eller besläktade områden i varje fall. 
 
Håkan Olsson: Och NordForsk, det var ju då forskarsamhället som hade pratat ihop 
sig, och det behövde kanske inte Rymdbolaget ta så stor hänsyn till, vad jag förstår av det 
där? 
 
Stefan Zenker: Nej. 
 
Claes-Göran Borg: Vi gjorde det därför inte. 
 
Håkan Olsson: Nej. 
 
Stefan Zenker: De två händelserna var kopplade till varandra, kan man säga. Beslutet 
om Landsat-stationen och den där IAS:-anskaffningen. 
 
Göran Alm: Och Landsat-stationen, du menar då nedtagningsstationen i Esrange? 
 
Stefan Zenker: Ja, just det. 
 
Claes-Göran Borg: Norrmännen ville ha den till Tromsö. 
 
Stefan Zenker: Och den rivaliteten har ju fortsätt ända till modern tid. Norge och 
Sverige har ju nu nordliga, arktiska stationer. 
 
Mats Rosengren: Fast Svalbard är starka. 
 
Håkan Olsson: Jag räknade till arton paraboler på Svalbard. Hur många har ni på 
Esrange? 
 
Mikael Stern: Nitton… 
 
Håkan Olsson: Har du varit med och införskaffat några av dem? 
 
Mikael Stern: Ja, men med det var längesen. Jag har inte koll faktiskt. Men jag tror att 
det är betydligt fler än arton på Svalbard. 
 
Håkan Olsson: Du tror det. Ja, det var några år sen när jag var där. Så varför kan det 
vara intressant att dra upp det här? Det var ju då en strid med Norge men det har 
fortsatt, både striden men också utbyggnader Är nedtagningsstationerna är ju något som 
verkligen har blivit något av den här satsningen. För nu har ni ganska många, ni har ett 
tiotal ändå. Hur många har ni på Esrange. 
 
Mikael Stern: Det är nio. 
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Mats Rosengren: ”Vi”, ska du ju säga. 
 
Mikael Stern: Men det är ju säkert mer än tio. Men det är väldigt många fler på Svalbard. 
De är betydligt större. 
 
Claes-Göran Borg: Och bägge de här företagen har stationer över hela världen. Så att de 
är världsdominanter inom den kommersiella delen av nedladdning från satelliter. 
 
Mats Rosengren: Men det var ju också ett samarbete en tid. 
 
Mikael Stern: Ett tag. 
 
Claes-Göran Borg: Ja, det var det. 
 
Mikael Stern: Det är en egen historia. 
 
Håkan Olsson: Det ledde i alla fall vidare, den delen och både nedtagning och satellit-
styrning då, tyckte jag såg det. Det har ju liksom blivit en verksamhet. Vad ska vi säga om 
80-talet mer då. Jag har ju mina egna saker, men ska vi ta EBBA? När sade du Gudmund 
att det var som EBBA-1 kom? 
 
Mats Rosengren: -79. 
 
Håkan Olsson: Vad? 
 
Gudmund Johansson: Ja, det var före -80 i alla fall, för att… 
 
Håkan Olsson: Det var alltså då? För jag skrev manualen -82 sen. 
 
Gudmund Johansson: För att PC:n inte fanns, utan vi var ju hänvisade till då de 
desktopdatorer som existerade. Och den som låg närmast till det var ABC80, den var 
billig och enkel. 
 
Mats Rosengren: Fast det var ju övergående då till Metric-85 som vi använde sen. 
 
Gudmund Johansson: Ja det var varianten. Men i samma ögonblick som IBM byggde 
upp PC… 
 
Mats Rosengren: -82. 
 
Gudmund Johansson: Ja, var det inte tidigare? 
 
Mats Rosengren: Ja… 
 
Gudmund Johansson: Jag minns själv, vill jag påstå, att jag sade, om det står IBM på en 
desktopdator då kommer det att bli standard, så då kör vi på det. Och sen utvecklade jag 
då hårdvara, interface-hårdvara, instickskortet för PC:n som… 
 
Stefan Zenker: Ja, jag vill nog rycka åt mig segerpalmen själv där. För jag läste ju lite i 
Businessweek de där åren och såg att IBM var på väg med en PC och det var mycket prat 
redan om att det skulle bli en stor sak av det. De hade ju blivit överkörda på minidator-
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området av de sju dvärgarna, som de kallades, alla de andra databolagen. IBM domine-
rade så totalt i början, alltså, på stordatortiden. Sen kom det sju dvärgar som började göra 
minidatorer och ta marknaden ifrån IBM. Och sen slog IBM tillbaks kan man väl säga, 
åtminstone föreföll det så genom att säga att nu ska vi satsa på PC. Och det som var den 
stora grejen med PC:n det var ju de här VisiCalc -programmen, alltså spreadsheet, att 
man kunde göra ekonomiska kalkyler på PC. Visserligen kunde det ta en halv minut 
innan en sådan där spreadsheet hade räknat färdigt, men i alla fall, det var en revolution 
att med så billig utrustning kunna göra affärskalkyler, ekonomiavdelningar, även i stora 
firmor. Så det var det som var genombrottet för IBM PC, och den upptäckte vi ganska 
tidigt. 
 
Gudmund Johansson: Men var inte IBM en ganska motvillig proselyt i den där 
desktopbranschen? Det finns ju ett klassiskt citat…  
 
Stefan Zenker: Skunk work. 
 
Gudmund Johansson: Ja, det kanske det var. En utsaga som säger att IBM sade om 
desktopdatorer, ”jaså, ni vill ha desktopdatorer. Ja, titta här då så dåligt det blir”. 
 
Mats Rosengren: Ja, och så byggde de en. 
 
Gudmund Johansson: Och så gjorde de en som funkade sisådär. Men det som var 
deras totalt dominerande poäng det var ju det att arkitekturen var helt öppen. Den var ju 
tillgänglig för alla, inklusive mig. Och man kunde direkt, så fort man fick apparaten, sätta 
igång att bygga hårdvara och så vidare till den. 
 
Håkan Olsson: Hur var det, var det inte Metric eller var fick jag det ifrån. 
 
Mats Rosengren: Jo, det var det. 
 
Gudmund Johansson: Jo, det är samma. Det är samma processor som i ABC80. 
 
Håkan Olsson: Jaha. Men vilket år var det nu, som man säger, den första EBBA-1 
kommer ut här? 
 
Mats Rosengren: -80 kom… 
 
Claes-Göran Borg: -80. Jag har lite papper här som är en handskriven spec på EBBA-1 
som är från den 31 augusti -79. 
 
Gudmund Johansson: Men det var ju tydligen efter att… 
 
Claes-Göran Borg: Alldeles strax efteråt så fanns den alltså. 
 
Mats Rosengren: Sonny… 
 
Gudmund Johansson: Han måste ha plockat det från dig? 
 
Håkan Olsson: Jaha. Och sen distribuerades den då till olika forskargrupper? För det 
var fortfarande instrumentbanken då som ägde dem eller? 
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Claes-Göran Borg: I början var det så. Sen sålde vi ju också system. Men vi tillverkade 
ett antal. Jag kommer inte ihåg hur många, men uppåt någonstans mellan tio och tjugo 
som spreds över landet. 
 
Gudmund Johansson: Även den första. 
 
Claes-Göran Borg: Ja. 
 
Gudmund Johansson: Bildstorleken var ju egentligen dimensionerad för den här 
kultivat-exakt-applikationen. 
 
Mats Rosengren: Floppy:n var ju inte större heller. 
 
Gudmund Johansson: Ja, men det var ju bara tvåhundrafemtiosex i kvadrat. 
 
Mats Rosengren: Fick inte plats mer på en floppy-disk. 
 
Gudmund Johansson: Nej. Men bildstorleken byggde ju på vanliga tv-tekniken som då 
stod till buds, en tjock-tv av den tiden. Den hade ju, alltså, en CCIR.87 
 
Claes-Göran Borg: Kan det ha varit… 
 
Gudmund Johansson: Ja, 575 egentligen. Men det blir 512 i kvadrat som blir max man 
kan få in. 
 
Claes-Göran Borg: Kan det ha varit så att EBBA-1, det var någonting som vi mer spred 
ut över landet. EBBA-2 var någonting vi försökte sälja. 
 
Gudmund Johansson: Ja, snarare så. 
 
Claes-Göran Borg: Eventuellt. Jag kommer inte riktigt ihåg. 
 
Gudmund Johansson: Jo, jag kan tänka mig att det var så. 
 
Håkan Olsson: Det var den första uppgiften jag fick på Rymdbolaget, att skriva 
manualer till EBBA-1, första veckan. Sen hamnade mitt namn på rapporten och då 
trodde folk att jag hade gjort den. Men då hade det alltså funnits i två år. Det var ju också 
intressant. Det fanns ju någon rudimentär manual innan också. Jag vet inte, ska vi 
fortsätta sen med EBBA-2 och -3 också, säga något om det. Det var ju en produkt som 
såldes, och den var ju mer fullödig då med disk och så. 
 
Mats Rosengren: Nja, EBBA-2 hade ju ingen disk. Det var ju PC:n som hade det. 
EBBA-2 var ju ett grafik… 
 
Gudmund Johansson: I den där lådan så var det ju utöver bildminne och den här 
lookup-tabellen vi diskuterade A/D-omvandlare, och D/A-omvandlare, för in och ut, så 
var det ju en liten processor, kort också, men det var mest för att handskas med trafiken 
inombords och kommunicera med den riktiga datorn. 

                                                           
87 CCIR, en standard för videosignal till TV. 
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Claes-Göran Borg: Det var datorn som gjorde jobbet. 
 
Gudmund Johansson: Ja, visst. Det där är ingen dator för bildbearbetning. Där är ju 
den klassiska PC:n. Och sen var det en sådan här bandspelare som är en grotesk apparat 
idag. 
 
Håkan Olsson: Ja, men idén vi hade med hårddiskar. Hade vi inte det, nej? 
 
Mats Rosengren: Inte den allra första som vi körde. Det var nog floppy. 
 
Gudmund Johansson: Ja, det var ju två floppydiskar. PCG. 
 
Hans Hauska: Ja, det hette ju alltså disk operative systems. 
 
Mats Rosengren: Ja, men disk var ju floppy-disk. 
 
Håkan Olsson: Och sen kom den EBBA-GIS, det var nog mitten på 80-talet någon 
gång, -87 eller någonting sådant där. 
 
Stefan Zenker: -86 tror jag nog. 
 
Johan Gärdebo: Danne. 
 
Dan Rosenholm: De hade en, som jag tycker, inte helt ointressant detalj. Hur var det vi 
gjorde för att få in data i den där? Vi tog ju den via floppy, men det handlade också om 
att läsa det från tape:arna och… 
 
Gudmund Johansson: Jo, men den där tvåan hade ju en bandspelare. 
 
Mats Rosengren: Det här var det ju bandspelare på. 
 
Dan Rosenholm: Just ja. Och på något sätt att vi satt och adresserade så att man först 
gick till ett startläge och så sen så tog man på varje linje och hämtade tills det tog slut på 
linjen, eller någonting sådant. Och när man tagit ut det då sparade vi till floppy. Jag har 
för mig att jag satt på VBB och gjorde det där själv. 
 
Gudmund Johansson: Då hade man en bild på flera tusen i kvadrat. Så får man, så att 
säga, räkna linjer och pixlar för att få utsnitt som man kan… 
 
Dan Rosenholm: Ja. Och att man börjar räkna, pröva sig fram, och så börja på ett visst 
ställe och så läser man ut där. Och så ser man om man har hamnat rätt eller fel och så går 
man till ett nytt ställe och så läser man ut där. Jag har för mig att jag satt på det sättet. 
 
Gudmund Johansson: Men det fanns väl skip? Man kunde ju ha skip-faktor också. 
 
Dan Rosenholm: Ja, det är skip-faktor. 
 
Mats Rosenholm: Det är överblick, och sen så zooma in sig. 
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Håkan Olsson: Men när det gäller tillämpningar här då. Jag minns att när jag började på 
Rymdbolaget -82 då var det diskussion om vem som hade hittat kalhyggen, om det var 
naturgeografen eller Rymdbolaget. Men det var väl kanske naturgeografen som hade 
hittat det på Rymdbolagets IAS-system? 
 
Mats Rosengren: Nja, det var nog så att det fanns en metodskillnad där. Från Piccola-
tiden så hade man ju hittat… Jag vet inte om man körde med förändringsanalys på den 
tiden. Man klassade en bild och så klassade man en annan och sen jämförde man 
kartorna, som inte ens passade ihop. 
 
Gudmund Johansson: Men förutsatte det då inte precisionskorrigering så att man 
kunde göra multitemporalt… 
 
Mats Rosengren: Jo, men man gjorde inte det, för man kunde inte det. Och sen så när 
vi fick IAS och hade projekt med Naturgeografen, då gjorde vi den geometriska korrekt-
ionen och lade ihop bilder. Men metoden var fortfarande en klassning av den ena, en 
klassning av den andra. Men jag hade jobbat med lite andra grejer. Jag testade. Det här 
med trunkering, alltså avrundning av stora tal, du ska ju inte ta ett stort tal minus ett 
annat stort tal och tro att skillnaden är exakt. Du ska ta skillnaden först och sen klassifi-
cera differensen. Men det var det vi då gjorde, att vi tog den ena bilden minus den andra, 
men för att göra det måste man ju matcha ihop radiometrin. Och det gjorde vi. Och det 
tror jag aldrig Wastenson förstod, att det var en skillnad i metoderna, utan det blev lite 
tjafs emellan i Lantmäteritidsskriften 77. 
 
Hans Hauska: Men båda metoder är fortfarande mycket gängse. 
 
Mats Rosengren: Nej, det är de inte. Klassa ett och klassa två är inte bra, man gör inte 
så, utan man integrerar det på ett annat sätt nuförtiden. 
 
Håkan Olsson: Göran, har du någon kommentar till det här kalhyggeshittandet? 
 
Mats Rosengren: Nej, jag tror inte det, va? 
 
Göran Alm: Jag har en kommentarer. Vi arbetade ju med ortofoton från Lantmäteriet 
och då hade vi en positiv och en negativ och så lade vi ihop dem och så kunde man tolka 
det så. Det kunde man ju direkt överföra digitalt, om man fick bilderna att matcha. 
 
Mats Rosengren: Ja, men det första man gjorde var inte att klassa tillsammans, utan att 
klassa var för sig. Det var liksom lite det… 
 
Göran Alm: Men man tar skillnaden mellan två… 
 
Håkan Olsson: Men det jag tycker är intressant, och det blir en slängig kommentar här, 
men det är ju att det här är som ni vet en av de stora tillämpningarna, att det rullar på 
med att kartera 50 000 hyggen om året. Men man började med det år 2000 ungefär. 
Mats Rosengren: Nja… 
 
Håkan Olsson: Och vi hittar de här hyggena ungefär 1980, så att jag brukar säga att det 
tar på dagen tjugo år från det att man hittar någonting i datorn tills man har den här fullt 
operationella tillämpningen, och ingen har lyckats motbevisa mig heller. 
 



54 

Mats Rosengren: Ja, det ligger något i det, alltså. Man kan demonstrera det tidigt, men 
att göra det operativt är ju en del problem på vägen. 
 
Håkan Olsson: Det är ju en intressant fråga, för ska det behöva ta tjugo år? 
 
Mats Rosengren: Jag skulle ju säga att den stora faktorn är att det kostade så mycket 
med bilderna, så att man var tvungen att få ihop molnfria bilder över landet, om man vill 
ha stora områden, vi snackar inte om att forska på en kvadratkilometer, för det går ju 
alltid… 
 
Håkan Olsson: Det finns många sådana där tjuoårs-tillämpningar. Jag ska inte dra dem 
alla, men en annan sådan här då… Vi har ju också operationellt från år 2000, just de här 
KLF-kartorna, SLU:s skogskarta, där man smäller ihop Landsat-data och rikstaxsdata. 
Men det finns en rapport från just år 1980 från Lantmäteriet som Jüri Talts och Agneta 
Engberg88 har skrivit, Landsat-data för skogstaxering. Exakt tjugo år tidigare har de testat 
något liknande då. Så att jag tycker det är intressant med de här väldigt långa tiderna 
mellan upptäckt att det fungerar och operationell produkt. Alltså, faktiskt saker som 
rullar och går och faktiskt har blivit någonting som man nosat på och hittat tjugo år 
tidigare. Laserdata är en annan liknande sak. 
 
Mats Rosengren: Men alltså, metoderna är ju en sak, och forskningsrapporten, men att 
göra det operativt, få ekonomi i det och så vidare, och sen så få in det hos användargrup-
perna. Det är en lång process. 
 
Håkan Olsson: Det är ju inte tjugo år av forskning, utan det är ju tjugo år av allmän 
teknikutveckling. 
 
Mats Rosengren: Jo, jag menar, det är internet och allt det här runt omkring, billiga 
datorer, stora diskar, allt det. 
 
Håkan Olsson: Men det fanns ju en parallell utveckling. Om man tittar på Jüri Talts 
rapport här så på näst sista sidan så önskade han sig ett bildanalyssystem. Och sen i 
mitten på 80-talet så hade även Sipi Jaakkola89 skaffat en Gould DeAnza. Plus att vi hade 
en EBBA. Och ni hade i Lund då också ett bildanalyssystem som jag inte kommer ihåg 
namnet på nu. Plus, ni hade kanske någon EBBA med? 
 
Mikael Stern: Ja, vi hade en EBBA också. 
 
Håkan Olsson: Så den såg ut som… 
 
Göran Alm: Ja, vi hade en Data Color, den där… 
 
Håkan Olsson: Alltså, det fanns ett halvdussin universitetsinstitutioner som skaffade ett 
bildanalyssystem i mitten av 80-talet. 
 
Mats Rosengren: Men det är skillnad på bildanalyssystem och en ganska komplett 
fjärranalysmjukvara. Egentligen, IAS var en ganska komplett fjärranalysmjukvara ihop 
                                                           
88 Agneta Engberg, f. 1956, civ.ing. tekniskt lantmäteri, KTH 1979, anställd vid Rymdbolaget 1983–96, 
därutöver vid Lantmäteriet, ledamot av Rymdstyrelsens fjärranalyskommitté 1998–2005. 
89 Sipi Jaakola, professor i skoglig fjärranalys vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 
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med displaydelen. Jag vill påstå att det inte fanns någonting sådant i landet. Jag menar, på 
forskningsinstitutionerna byggde man eget, men det var inte komplett. 
 
Mikael Stern: Ja det vi hade var tämligen komplett. 
 
Mats Rosengren: Jo, det håller jag med om. 
 
Mikael Stern: Och det var ju tänkt för att… Jag slutade ju där redan -84 och det måste 
ju ha varit före, mellan -80 och -84. 
 
Mats Rosengren: Ja, jo, men den köptes… Men jag kommer som sagt inte heller ihåg 
vad den hette. 
 
Håkan Olsson: Danne vinkar. 
 
Dan Rosenholm: Jag bara tänkte på när vi kom in på Skogis och Sipi Jaakkola…  
 
Håkan Olsson: Just det. 
 
Dan Rosenholm: Jag gjorde ju ett projekt där -82, eller någonting sådant där, med 
simulering av SPOT-bilder. Det var ju ren klassning. Det var inte jämförelseanalys, utan 
det handlade om att ta fram vad man kunde ta fram ur en SPOT-bild. Och då, om inte 
jag missminner mig, så skapade jag träningsytor med EBBA. Och sen skrev jag klass-
ningsprogramvaran själv. Och jag var ganska avskydd på Skogis just då, därför jag hade 
dessutom väldigt bra användarprivilegium som jag kunde skruva upp. Och så satte jag 
igång de där programmen. Det var på en VAX-dator.90 Jag körde framåt kvällen. Det 
kunde ta sex timmar, eller något sådant där, och ingen annan kunde komma åt datorn. 
Men det var ju liksom sådana sätt bara för att ta sig fram, att över huvud taget forska. 
 
Håkan Olsson: Men Gould DeAnza -systemet fanns inte då, eller? 
 
Dan Rosenholm: Vilket då? 
 
Håkan Olsson: Alltså, det fanns ju ett Gould DeAnza -system också? 
 
Dan Rosenholm: Det enda som fanns det var EBBA och en VAX-dator utan mjukvara. 
 
Håkan Olsson: För att min bild är att VAX-datorn köpte man tillsammans med att man 
köpte bildanalyssystemet Annars köpte man en större VAX då, för den var ju teknikdri-
vande för hela Skogshögskolan, så att säga. Det var viktigt att få dit en minidator som 
man kunde hänga ett bildanalyssystem på. Så att det var ju liksom att alla andra institut-
ioner fick väl haka på där sen. Men det var ju det som var teknikdrivande. 
 
Dan Rosenholm: Jag tror att det kom alldeles efter det där. 
 
Håkan Olsson: Och sen tror jag att det var så här att när man flyttade trackbollen på det 
där systemet då stannade datorn på andra ställen. Det var lite dåligt… Ja, så att den var 

                                                           
90 VAX-dator, VAX-11/750, var ett vanligt använt märke som kunde hade virtuell minneshantering, en 
förutsättning för applikationer med mycket data. 
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nog precis före då, ja. För alla var väldigt sugna då i början på 80-talet att skaffa ett 
bildanalyssystem i alla fall, så var det ju. 
 
Mikael Stern: Och sen, Satellitbild91 i Kiruna som köpte I2S-systemet. Och det fanns ju 
på plats… 
 
Mats Rosengren: -84. 
 
Mikael Stern: Jag vet inte när det kom första… 
 
Per-Georg Jönsson: Det upphandlades -83, tror jag. 
 
Mikael Stern: Ja, det kanske stämmer. 
 
Håkan Olsson: Claes-Göran, han vinkade här. 
 
Claes-Göran Borg: Jag tror att det kan vara viktigt att se den här tillämpningsutveckl-
ingen i ett perspektiv också, och nu talar jag lite grann… Det finns många perspektiv, jag 
talar ur ett Rymdbolagsperspektiv här. Vi kan koppla an till hela SPOT- och Satellitbilds-
utvecklingen. -81, -82 kom besluten om att skapa Satellitbild. Och Rymdbolaget var ju 
väldigt framgångsrikt där på många områden, med rymdlyftet som Stefan ju också var 
inblandad i, men också i att få finansiering för Satellitbild med ungefär hundra miljoner, 
vilket i perspektiv är en miljard alltså. 
 
Håkan Olsson: Var det regionalstödsmedel? 
 
Claes-Göran Borg: Regionalstödspengar av olika slag. De kom dels ifrån departementet 
och dels från Länsstyrelsen. Vi hade ju själva SPOT-engagemanget i botten. Det gjorde 
att det var oerhört angeläget att få marknad på något sätt för satellitbilder, och vi trodde 
att det skulle kunna skapas någon typ utav marknad hemma i Sverige. Så att många utav 
de här tillämpningsprojekten, eller forskningsprojekten, vi blåste ju under det för att på 
alla möjliga sätt skapa kunder till Satellitbild. Och EBBA ska ju ses i det perspektivet. Sen 
visade det ju sig då att det, ja, så många kunder i Sverige fick vi aldrig. Det tog, som 
Håkan sade, tjugo år innan det började användas ordentligt, så det var ju en felbedöm-
ning på det sättet. Men det var väldigt drivande för utvecklingen. Och en stor del utav 
Rymddelegationens budget gick ju åt för att skapa marknad för Satellitbild. 
 
Dan Rosenholm: Det är väl bara att konstatera att vi låg väl också ungefär tjugo år före 
när det verkligen blev någonting. Ulf Kihlblom ringde mig någon gång i mitten på 2000-
talet och sade, ”titta på Google, titta nu på Google”, och så var det maps eller något 
sådant där, ”nu använder de satellitbilder där”. Och det var ju ungefär tjugo år, det också. 
Och det var ju det som var… ändå är det riktigt stora genombrottet, när det används 
varje dag överallt av alla. 
 
Håkan Olsson: Ja, Hans. 
 
Hans Hauska: Men man får ju också se det som en prisfråga eftersom SPOT-bilderna 
var oerhört dyra, mycket dyrare än till och med Landsat-bilderna. Så för potentiella 

                                                           
91 Satellitbild i Kiruna AB, dotterbolag till Svenska rymdaktiebolaget. 
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användare och utvecklare på universitetet så var det ju svårt eftersom ni redan hade lagt 
beslag på Rymdstyrelsens alla medel. 
 
Claes-Göran Borg: Just precis. 
 
Hans Hauska: Så fanns det inte kvar någonting för någon annan. Så egentligen så 
gjorde ni ju så här själva. 
 
Claes-Göran Borg: Det är inte riktigt rätt beskrivning enligt min bild. För att i varje 
forskningsprojekt så fanns det en databit för att köpa data som skulle vara tillräcklig. Det 
är i alla fall min minnesbild utav det hela. 
 
Mats Rosengren: Jo, det var så. 
 
Håkan Olsson: Ja, nu är vi inne på varför det inte blev så stor marknad då. Men det är 
ju frågan vilka… Hur noga man tänkte efter när det gällde informationsinnehållet i 
bilderna? Det är på något sätt där jag tror skon klämmer lite. Inom skogsbruket, till 
exempel, har ju fjärranalysen blivit en väldig succé nu på senare dagar eftersom vi har 
laserdata som har varit informationsrikt. 
 
Mats Rosengren: Du menar höjdinformationen då? 
 
Håkan Olsson: Ja. 
 
Mats Rosengren: Bland annat. 
 
Håkan Olsson: Men däremot för förändringar så har ju satellit varit väldigt bra. 
 
Claes-Göran Borg: Det var naturligtvis så att vi var teknikoptimister. 
 
Håkan Olsson: Ja, det var ju en stark ingenjörskultur på Rymdbolaget. 
 
Claes-Göran Borg: Exakt. Självklart. 
 
Håkan Olsson: Och den behövs ju idag också, kan man väl säga. 
 
Mats Rosengren: Den saknas helt idag. 
 
Håkan Olsson: Va? Vad sade du? 
 
Mats Rosengren: Den saknas helt idag. 
 
Håkan Olsson: Ja, men inte hos oss. Det har jag tagit med mig. PG? 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, min bild är att man inte förstod riktigt vilka egenskaper satellit-
data hade jämfört med till exempel flygfotografier och sådant, och inte tog tillvara den 
här möjligheten att täcka stora, stora områden regelbundet, och de möjligheter att 
upptäcka händelser, förändringar och sådant som det gav. Det fanns inga sådana system, 
alltså fanns det ingen som jobbade med det. Det fanns folk som jobbade med kartering 
från flygfotografering och där var ju inte satellitbilder särskilt lämpade, med den upplös-
ning de hade på den tiden. 
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Håkan Olsson: Men är det inte så att man med ny teknik kommer tänka nytt. Det första 
man gör är att återupprepa det man gjorde med den gamla tekniken. Och sen efter några 
år så börjar man förstå vad man håller på med egentligen. 
 
Per-Georg Jönsson: Teknikdrivet alltså, det är ju så att frågar du några användare inom 
ett område hur ett system ska se ut, om du ska upphandla ett system, då beskriver de en 
variant av det de redan har och vad de redan kan, inte något radikalt nytt, det kan man 
inte tänka sig. Och här kom ju någonting med helt andra egenskaper än det man hade, 
och då tar det ett tag innan polletten faller ner och man börjar fatta hur man ska använda 
det där. 
 
Håkan Olsson: Ja, jag kommer ihåg det redan då första månaden på Rymdbolaget att vi 
kallade in dem som hade fått låna EBBA till ett möte. Och du kanske var med. 
 
Mikael Stern: Ja, jag tror det. 
 
Håkan Olsson: Och då vet jag, kommentaren efteråt det var ju just då att det var väldigt 
mycket önskemål i det lilla man hade fått. Men det var ingen av de här användarna som 
hade önskat t.ex. en hårddisk till datorn. Ja, möjligheterna växte ju snabbare än vad 
användarna insåg, redan då. Danne hade vinkat. 
 
Dan Rosenholm: Ja, jag tänkte säga emot. Det är faktiskt så här att problemet som 
hände när satellitbildsfjärranalysen kom det var ju att alla satt och försökte använda 
digitala metoder och något slags primitiv artificiell intelligens som kallas maximum-
likelihood-metoden92 i det här fallet, och försökte lösa alla problem med det. Det var ju 
ett decennium som hela International Journal of Remote Sensing bara handlade om olika 
digitala klassningar. Och det var ju ett sidospår. Det var ju inte alls det som var spåret. 
Däremot så, spåret var ju geometrisk korrektion. Det var ju ett rätt spår. Och… 
 
Mats Rosengren: Fast nu är man ju tillbaks på klassningar. 
 
Dan Rosenholm: Ja, men alltså, därför att då kan man passa ihop det med kartor och så 
sen så är människans förmåga definitivt överlägsen i frågan om det. Så att egentligen var 
det så här att det bästa hade varit att fortsätta använda bilderna som man hade gjort 
förut, men istället sprang man i fel riktning, i alla fall minst ett eller två decennier. 
 
Mats Rosengren: Men innovationen var väl att göra saker billigare och automatiskt och 
så vidare. 
 
Dan Rosenholm: Ja. 
 
Johan Gärdebo: Jag ska också säga att vi har givit er en ganska svår uppgift här när vi 
ber er att också ha tidsmaskiner i ert eget tänkande. För det vi sitter och gör just nu är att 
resonera kring varför saker och ting lyckades och inte lyckades. Men vi ber er alltså tänka 
tillbaka i tiden till hur ni minns det här skeendet från och med 80-talet. Och där ska vi 
egentligen skifta över fokus nu mot Linköpingsutvecklingen. 
 

                                                           
92 Maximum-likelihood-metoden, en statistisk metod för att identifiera objekt med likadana spektrala 
signaturer. 
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Roger Cederberg: Ja, jag kan ju dra den historien, hur det utvecklade sig. Jag kom ju då 
från FOA och hade en viss bakgrund inom fjärranalys, även om det inte var bara det jag 
gjorde där, men det var en del av det jag var inblandad i. Så när vi drog igång det här 
Imtec som det hette först så fanns ju det med, även om inte det var huvudspåret i början. 
Men det fanns med från början. Sen försvann det egentligen helt när vi blev uppköpta av 
Liber Systems som då ville bygga tidningssystem bara. Vilket i efterhand visade sig vara 
väldigt bra därför att ett tidningssystem kräver enormt mycket… 
 
Mats Rosengren: Pixlar. 
 
Roger Cederberg: Ja, mycket data på alla möjliga sätt liksom. Och möjlighet att bygga 
stora sidor som innehåller väldigt mycket data. Så vi fick ju utveckla ett system som 
egentligen sen visade sig vara väldigt bra för fjärranalys, fast det egentligen var tänkt för 
en tidningsutveckling. Tidningsutvecklingen gick i stöpet av det enkla skälet att fackföre-
ningarna helt enkelt vägrade att använda modern teknologi. Vi byggde ett system åt… 
Det här är ju ett sidospår, men som är rätt kul faktiskt. Vi byggde kanske, vågar jag påstå, 
ett av världens absolut bästa tidningssystem, en bit in på 80-talet. Aftonbladet köpte det. 
Vi installerade det på Aftonbladet. Det var det första systemet där man kunde ha både 
tidningar, grafik och text. Alltså, bilder, grafik och text. Och sen göra och titta på en hel 
sida innan du trycker den. Det systemet blev inlåst i ett rum därför att fackföreningarna 
vägrade att använda det. Så att det dog liksom. Dog ut. Helt. 
 
Gudmund Johansson: Hur fick det nytt liv? 
 
Roger Cederberg: Det kom ju sen av sig självt liksom, det slog ju igenom, det var 
ganska givet att det skulle slå igenom. Men fackföreningarna lyckades förhindra den 
utvecklingen under en period. 
 
Gudmund Johansson: De var alltså eldare på ett ellok. 
 
Roger Cederberg: Ja, det var lite så. Det var samma princip som det här med bromsarna 
som man ska ha längst bak på tågen nu. Det var lite så ett tag. Men det hjälpte ju oss att 
då svänga över till den här branschen istället. Och då började vi titta på det. Vi pratade 
med Lantmäteriverket, med Lars, och vi var och pratade med PG och alla de här. Och 
SMHI beställde ett system av oss som var jättestort och som gav oss väldigt mycket 
pengar till den här utvecklingen. FOA beställde ett system av oss och så vidare. Så då fick 
vi in mycket pengar och kunde göra en ganska avancerad utveckling. 
 
Håkan Olsson: Men ni kunde inte fortsätta med fjärranalys därför heller? 
 
Roger Cederberg: Fjärranalys var ju… Alltså, vad vi gjorde var ju grundsystem. Vi 
utvecklade ju inte tillämpningarna. Vi gjorde grundsystemen och det gjorde egentligen på 
spec av herrarna här i väldigt hög grad, tillsammans med FOA. Lantmäteriverket hade 
sina. Vi utvecklade ju en jättestor scanner som jag inte vet om ni har sett? 
 
Håkan Olssons: Var det den som Lantmäteriet använde? 
 
Roger Cederberg: Ja, den utvecklade vi för Lantmäteriets räkning. Och sen sålde vi den 
till finska Lantmäteriet och några andra. 
 
Mats Rosengren: Var det för ortofoton det, eller? 
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Lars Ottoson: Nej, det var… 
 
Mats Rosengren: Kartscanner? 
 
Roger Cederberg: En kartscanner. Jag kommer inte ihåg hur stor den var. Den var typ 
någon meter bred. 
 
Per-Georg Jönsson: Finns den fortfarande? För något år sen kunde man köpa den. 
 
Roger Cederberg: Ja, okej. Ja, det var en av de som jobbade tillsammans med oss som 
drev det vidare i ett eget bolag sen och byggde sådana. Han sålde ju världen runt, vet jag. 
Så vi gjorde en hel del ganska avancerad utveckling där, och där fjärranalys indirekt var 
en väldigt stor drivkraft för den utvecklingen. Som många har sagt här så var vi ju tjugo 
år för tidigt ute. Och det blev ju även vi på något sätt. Vi drevs av de här väldigt långt 
framskridna kraven som bland annat fjärranalysen hade, via Rymdbolaget, Lantmäteri-
verket och SMHI och andra. Vi byggde ju system som var tio år för tidigt ute, skulle jag 
vilja säga. Det fanns för få kunder. Och då hamnar man ju i det läget som jag sade när jag 
började prata, att man får stora men få affärer, vilket gör att ett litet bolag får en väldigt 
varierande intäktsström som är jättesvår att hantera. Även om vi inte var så små, vi var 
väl sjuttio pers när vi var som störst, tror jag, någonting i den stilen.  

Men tidningsbranschen utvecklade vi. Sverige gick inte något vidare bra. Men vi 
byggde tidningssystem för franska tidningar, för holländska tidningar. Och det ledde till 
att Teragon, som det hette då efter några olika svängar… Och sen hette vi Teragon 
Context när vi hade köpt upp Context Vision. Sen köptes vi upp till tio procent av ett 
holländskt stort bolag. Jag ska bara berätta för er varför allt gick åt skogen i slutändan. 
De köpte in sig, tio procent, och skulle köpa hela bolaget. Det här var 1989. Tidigt -89 
köpte de, eller -88 någonting köpte de tio procent och sen gick vi in i förhandlingar om 
att de skulle köpa hela bolaget. Och det var ett stort holländskt bolag som byggde den 
första eller en av de absolut första digitala tryckpressarna, hade de utvecklat och byggt en 
jättestor fabrik för att göra det här. Och den funkade inte. Bolaget gick i konkurs. Alltså, 
ett stort miljardbolag som går i konkurs. 

Och när vi fick reda på att de gick i konkurs så kom vår bank till oss och så frågade 
de, ”Jaha, hur ska det gå nu då?”. Och det här var -89. Då var vi inne i den ekonomiska 
krisen som vi såg sen i början på 90-talet. Så då sade banken upp våra lån på Lucia -89. 
De sade upp alla våra lån, de sade, ”Ni ska betala tillbaka lånen. Nu”. Det var inte möjligt 
liksom. Så vi försatte bolaget i konkurs mellan jul och nyår. Sen visade det sig i efterhand, 
och det här är ju en rolig grej att veta, och som jag lärde mig under de åren som jag var 
VD där, att banker ska man inte lita på. Man ska framförallt inte lita på bankerna när man 
behöver dem. Och jag fick reda på i efterhand att vad som hade hänt var följande, och 
det här fick jag höra av en revisor som hade inblick i banken, att banken hade väldigt 
många lån som var lite halvtaskiga så där. Och då hade de fått order från styrelsen på 
banken att ni måste ta bort så här många procent av era dåliga lån. Och vad gör banken 
då, ja, de går in och tittar på sina bolag och så ser de, jaha, det här Teragon Context, ja, 
det kan inte var mycket att hänga i julgranen liksom, så de bara säger upp våra lån, på ett 
helt idiotiskt sätt för att vi sålde ju som alla IT-bolag mest mot slutet av året, vilket ju 
betyder att pengarna kommer in i början på året därpå. De sade upp lånen i december. 
Hade de väntat två månader hade de inte förlorat lika mycket pengar, men det sket de 
fullständigt i. De skulle bara bli av med lånen. Där dog det bolaget. Men det återuppstod 
ju på lite olika bitar sen. Det växte vidare. 
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Håkan Olsson: Context, vad hände med det? Alltså, ni köpte upp det, men på något sätt 
klarade de sig inte lika länge som ni. 
 
Roger Cederberg: Ja, dem köpte vi ju upp sen. Sen så köptes vissa delar av det ut. Det 
startade om faktiskt och det fanns på den norska börsen ett bolag som hade den grunden 
senare. Scannern som vi byggde, som sagt var, den fortsatte i ett annat bolag. Själva 
huvudsystemet underhölls och vidareutvecklades till viss del av ett annat bolag och så 
där. 
 
Per-Georg Jönsson: Innovativ Vision. 
 
Roger Cederberg: Ja. Och framför allt så var det väl ganska mycket att vi bidrog rätt 
mycket till utveckling av kompetensen inom det här området i Sverige. Det skulle jag 
säga. 
 
Claes-Göran Borg: Kan du säga några andra ord om Context Vision innan ni köpte det, 
så att säga. Hur såg ni på dem då? 
 
Roger Cederberg: Det kan man säga mycket om. 
 
Claes-Göran Borg: Det var därför jag ställde frågan. 
 
Roger Cederberg: Det var ju en strid som fanns redan från och som härrörde mellan 
två professorer som startade två verksamheter. Detta låg som bakgrund till de två olika 
bolagen. Danielsson och Granlund. De hade olika syn på hur man skulle bygga bildana-
lyssystem. Granlund utgick ifrån, egentligen, hur ögat fungerar när man tittar på bilder. 
Och Danielsson var en mer teknikgubbe som liksom utgick ifrån om man kunde bygga 
saker på ett mer rakt på-sätt, skulle man väl kunna säga. Ur de två grupperna så bildades 
det två bolag, det ena som då blev Imtec och det andra som blev Context Vision, som 
var jättehäftiga konkurrenter med varandra på ett ganska intressant sätt många gånger. 
Och ibland så var det ju rena kriget. Det slutade med att vi hade varsitt hus som låg på 
varsin sida om en gata och det var liksom ingen som gick över den gatan kan jag säga. 
Det var inte att tänka på. 
 
Mats Rosengren: Vallgrav. 
 
Roger Cederberg: Ja, det var typ en vallgrav. Sen blev… 
 
Hans Hauska: Besökarna gick över gatan. 
 
Per-Georg Jönsson: Femtekolonnare. 
 
Roger Cederberg: Det fanns någon som bytte jobb. Men då blev ju den så fruktansvärt 
hatad av det andra bolaget så den stackarn kunde ju liksom inte visa sig sen. 
 
Mats Rosengren: Men hade de kunder? Vet du det? 
 
Roger Cederberg: Om de hade kunder? 
 
Mats Rosengren: Jag upplevde faktiskt aldrig dem som riktigt seriösa i sin säljsida. 
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Roger Cederberg: De hade en helt annan approach till försäljning. Ja, så var det nog. 
 
Mats Rosengren: Hästhandlare. 
 
Per-Georg Jönsson: De tog ju fram ett system som hette Context Mapper, inriktad lite 
grann åt satellitbilder ändå, även om det var fotogrammetriskt, eller kartografiskt, om 
man nu får klassificera det som ett system. Det innehöll bland annat en stereoplotter från 
Hannoveruniversitetet som faktiskt kunde generera DTM:er. Man kunde sitta och rita 
höjdkurvor och sådant. Från SPOT-stereo-par och sådant också. Vi hade ju ett automati-
serat system som Danne hade utvecklat som gjorde samma sak. 
 
Roger Cederberg: Det var ju duktigt folk i båda bolagen och det var väl till både för- 
och nackdel att båda fanns. Alltså, det är ju nyttigt med konkurrens och det här drev ju 
fram utvecklingen bättre än om bara ena bolaget hade funnits, skulle jag säga. Som alltid, 
det är bra med konkurrens. 
 
Per-Georg Jönsson: De hade ju något som hette GOP-operatorn som jobbade med 
riktning och textur och omgivningar av bildpunkter… 
 
Roger Cederberg: Med inspiration från ögats sätt att funka. 
 
Per-Georg Jönsson: Som de marknadsförde otroligt hårt och som säker var väldigt 
intressant att undersöka. Det kunde förbättrat klassning och sådant. Mycket av den där 
funktionaliteten fanns ju då även i Teragon-system i Imtec i de filter som fanns där så vi 
kunde göra mycket av det där men vi hade ju inte den operatorn fullt ut, det hade vi inte. 
 
Roger Cederberg: Vi kunde göra, i princip, samma sak. Men vi gjorde det med pro-
grammeringsmetoder på ett annat sätt. 
 
Håkan Olsson: Vad är slutsatsen av den här Linköpingshistorien? Det var alltså två 
stycken väldigt kompetenta företag som var väldigt teknikbaserade. 
 
Roger Cederberg: Båda i internationell frontlinje, skulle jag säga. 
 
Håkan Olsson: Men det var för tidigt då för…? 
 
Roger Cederberg: Ja. Vi var åtminstone tio år för tidigt ute, ja. 
 
Per-Georg Jönsson: Men den mjukvara vi utvecklade som hette MIMA den var ju då i 
princip något slags super-IAS då som skulle klara väldigt stora satellitbilder, helt andra 
prestanda och så vidare, men det var ju utgående från bearbetning av satellitdata, medan 
Context Mapper var inriktad på flygbilder. Jag har inte jobbat med det systemet, men det 
har kanske Micke Stern gjort däremot. Det var ju mer, som sagt, ett kartografiskt system. 
De hade ju överlapp helt klart. Men det var olika inriktning. Det var olika användnings-
områden för de två systemen. 
 
Mats Rosengren: Men MIMA blev ju aldrig ett komplett fjärranalyssystem, utan styrkan 
var på vissa delar, geometri och så. Och sen så blev det här mot SMHI och allt… 
 
Håkan Olsson: Användes MIMA i någon typ av produktion? 
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Mats Rosengren: Ja, det användes för den så kallade Sverigeklassningen. Den som 
gjordes i slutet på 80-talet. Den gjordes på MIMA. Men vi hade ju inga andra system. 
IAS:n var död och inget… Ja, I2S fanns. 
 
Håkan Olsson: Det måste ju faktiskt stå i boken. När dog IAS:n? 
 
Mats Rosengren: Den levde i sju år, från 1979 på nyåret, så det är bara att räkna. 
 
Håkan Olsson: Nej, den levde mer än sju år. 
 
Mats Rosengren: Nja, alltså, -86 skulle jag vilja säga att den dog. Jag minns att den dog 
för att jag var inne och lödde i den sista månaden och till sist gav en upp. 
 
Hans Hauska: Det var därför den dog kanske. 
 
Claes-Göran Borg: På riktigt liksom. 
 
Mats Rosengren: Ja, men alltså, den gick inte att hålla vid… 
 
Göran Alm: Fanns den i ett exemplar, IAS? 
 
Mats Rosengren: Ja, du vet, den… 
 
Göran Alm: Ok, det fanns bara en. 
 
Håkan Olsson: Ja, det fanns ju i Kanada också. 
 
Mats Rosengren: Ja, alltså, systemet fanns ju vid Landsat-stationerna i Kanada, Thai-
land, Australien, Sydafrika. Så det var ju ett system som fanns spritt över världen. Men… 
 
Gudmund Johansson: Det är ganska lustigt, den här maskinen, den har en processor 
som är byggd av standardlogik, så man kan komma in och löda direkt in i processorre-
gistret. 
 
Håkan Olsson: Det var det du brukade göra? 
 
Mats Rosengren: Ja, det var det. 
 
Gudmund Johansson: Och det var sådant som behövde göras redan på min tid. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, den kraschade stup i kvarten. 
 
Håkan Olsson: Ända tills Siemens i Hamburg ringde och bad att du skulle hjälpa dem, 
kommer jag ihåg. 
 
Per-Georg Jönsson: När det gällde MIMA och produktion så var det ju så att egentligen 
var den ju tänkt att gå i produktion på Satellitbild. Det var ju mycket av inriktningen att 
det ska vara ett produktionssystem. Men -83 var ju när vi började fundera om att handla 
upp system till Satellitbild. Då hade vi precis fått ett fungerande Teragonsystem. Vi 
beställde ju ett Teragon-system -82, men då var ju inriktningen fortfarande tidningssy-
stem, så att det tog säkert ett år innan vi fick ett fungerande system. Först när Liber drog 
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sig ur blev det ju full fart på utvecklingen av grejer till oss. Och i den vevan höll vi på att 
handla upp system till Satellitbild och skulle ha system när SPOT kom upp och… Om 
det var planerat -85 eller något sådant? Jag kommer inte ihåg. 
 
Claes-Göran Borg: -84 redan. 
 
Per-Georg Jönsson: -84 var det väl, men den kom inte upp förrän -86 eller… 
 
Mats Rosengren: -86. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja. Någonting sådant. Och då… 
 
Claes-Göran Borg: På grund av rakethaveri. 
 
Per-Georg Jönsson: Då tyckte jag att när vi börjar anställa folk till Satellitbild här nu, 
ska de sitta och rulla tummarna tills vi har färdigt MIMA som vi precis då hade kommit 
igång med och kunnat bygga bara de mest elementära grejerna. Vi kunde läsa in och ut 
data, och presentera bilder och sträcka dem. De måste ju ha någonting att jobba med 
innan. Och det var i den vevan vi dammsög världsmarknaden om det fanns något bra 
system för det här. Och I2S system var det närmaste vi kunde komma. De kunde 
levereras relativt omgående, så redan de första anställda kunde börja använda det. Och 
efter några kompletteringar av mjukvaran så kunde vi ju göra det mesta som behövde 
göras. Dock inte alls med samma prestanda som MIMA-systemet erbjöd. Långt därifrån. 
Men å andra sidan kostade det kanske hälften av vad ett MIMA-system skulle kosta, 
totalt sett. Sen, -86 var det väl, så levereras ju ett MIMA-produktionssystem till Satellit-
bild. 
 
Mats Rosengren: Men i sam… Ja. 
 
Johan Gärdebo: Det är Göran Alm först? 
 
Göran Alm: Jag tänkte prata mer om de här Teragon och Context Vision, att båda de 
maskinerna, det var ju mycket hårdvaruutveckling där. 
 
Roger Cederberg: Och det var det ju tvunget att vara. 
 
Göran Alm: Tillsammans med mjukvara, det var ett komplett system. 
 
Roger Cederberg: Det var väldigt mycket hårdvaruutveckling, men det beror ju på att 
det fanns… 
 
Göran Alm: Det fanns inget. Nej, precis. 
 
Roger Cederberg: Det fanns inget, nej. Man var tvungen att bygga. 
 
Göran Alm: Just det. Men åtminstone Context Vision vet jag levde sen vidare där GOP-
processorn faktiskt gjordes som mjukvara för generella datorer, när de var tillräckligt 
kompetenta. Så att det utvecklades vidare… 
 
Håkan Olsson: Så småningom blev det väl så att hårdvaran blev mindre kritisk? 
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Göran Alm: Ja. 
 
Mats Rosengren: Ja. 
 
Per-Georg Jönsson: När vi tittade på det här Teragon-systemet först -82, -83 då var det 
i runda tal tio gånger snabbare än någonting annat vi hade tittat på. Saker som tog en 
timme tog sex minuter och så vidare. Två timmars om-samplingar tog tolv minuter och 
den storleksordningen var det, plus att vi kunde roama omkring, i princip, i hela 1,4 
gigabytesminnet då. Visualisera bilder och sådant, och zooma in och ut. Det kanske ni 
inte tycker är så märkvärdigt idag, som har hållit på med Google Earth på nätet, men på 
den tiden så fanns det ju inga andra som kunde göra det. Och det var alltså ett försprång 
man hade på ungefär tio år. Tio år senare, i början på 90-talet, så kunde kraftfulla 
arbetsstationer göra samma sak. Och i slutet på 90-talet kunde kraftfulla persondatorer 
göra det. Och nu kan man göra det på nätet. 
 
Hans Hauska: Telefonen. 
 
Per-Georg Jönsson: Så man hade tio år ungefär där av försprång. Och mjukvaran till 
PROSAT, den konverterades ju sen till en arbetsstation. 
 
Mats Rosengren: För SMHI:s del, ja. 
 
Per-Georg Jönsson: För SMHI:s del, ja. 
 
Mats Rosengren: Jag tänkte på, om vi håller oss till 80-talet, så i samband med det PG 
nämnde med att upphandla till Satellitbild så kom man ju i kontakt med dem som hette 
OVAAC8, ett kanadensiskt företag som var konkurrenter i den upphandlingen. Och då 
kom den sedermera PCI93 och vi blev ju då, vad heter det, representanter i Sverige för en 
fjärranalysmjukvara som integrerades mot EBBA plus att Satellitbild kom i kontakt med 
GIS-programvara som hette STRINGS,94 eftersom I2S inte kunde leverera så fick de 
något slags plåster på såren där. Och det blev ju också distributörer. Så det var EBBA. 
Det var GIS med PCI, som faktiskt plötsligt var en mjukvara för fjärranalys kopplat till 
EBBA som display. Och det var STRINGS som GIS med display i rasterform i EBBA. 
Det blev egentligen väldigt tidigt någonting som… 
 
Håkan Olsson: För det man kunde göra då, att man kunde flytta vektorer och så. Så 
tryckte man på en knapp och så ramlade de vektorerna in i bildminnet. Det har inte jag 
sett sen dess. 
 
Mats Rosengren: Nej, men bildminnena används ju inte på det sättet. Utan man jobbar 
ju mot disk-filer och annat sådant. 
 
Gudmund Johansson: Men var det OVAAC8 de hade, som mellanlandade på disk hela 
tiden vid varje omgång? 
 

                                                           
93 PCI, ett kanadensiskt företag som tillverkade en programvara för analys av satellitbilder som Rymdbola-
get integrerade med EBBA systemet. 
94 STRINGS, vektorbaserat GIS system från firman Geobased Systems i North Carolina, ett av de första 
kompletta GIS systemen med så kallad arc-node struktur, som kunde köras på en persondator. Implemen-
terades tillsammans med EBBA systemet i slutet av 1980 talet och marknadsfördes av Rymdbolaget. 
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Mats Rosengren: Ja, men de hade en databasstruktur för bilder som man fortfarande 
har. 
 
Gudmund Johansson: Det var rätt tidsödande. Just i och med att man hade så mycket 
disk-kassetter hela tiden. 
 
Mats Rosengren: Jo, jo, men bilderna var ju större än EBBA:s bildminne. Så det var ju 
ändå… 
 
Håkan Olsson: Jag håller med dig Mats att det var ju faktiskt fantastiskt mycket man 
kunde göra med EBBA GIS, STRINGS och med PCI. Men upptäckte folk detta eller 
vad hände? 
 
Mats Rosengren: Nej, inte vid själva… Det var återigen lagringsutrymme och diskarna 
var 50 MB på PC:n och inte mer, utan det var först senare när vi handlade in, vad var det, 
Erdas och Arc-Info. Jag kommer inte ihåg när det kan ha varit. Det är i början på 90-
talet… 
 
Per-Georg Jönsson: Något sådant. 
 
Mats Rosengren: Och på arbetsstationer som det händer något. MIMA blev aldrig 
riktigt där. Det gick andra vägar. Alltså, jag ser det lite som att vi hade tre sektioner, eller 
grupper, på Rymdbolaget och Nordpil. Det var liksom hårdvara, mjukvara och resten, 
brukar jag säga. För jag var ansvarig för metodutveckling, och det kom alltid i sista hand. 
Men samtidigt, eftersom vi var användare av de här systemen för något praktiskt, både 
produktion och utveckling, så var vi ju väldigt bra kravställare på vad systemen skulle 
göra. Tyvärr användes inte det riktigt fullt ut. Det hade väl med pengar och finansiering 
och resurser och allt det där att göra. Att det fanns annat som var viktigare under tiden. 
 
Per-Georg Jönsson: Vi hade ju folk som Lars-Erik Gustafsson som hade en gedigen 
bakgrund, som användare då, och även på fotogrammetriska sidan som jobbade i MIMA-
projektet. 
 
Mats Rosengren: Jo, jo, men då kommer vi in på det personliga, att jag aldrig var 
inblandad i MIMA, för varje natt kompilerades det om så jag kunde inte använda 
systemet till det jag ville. 
 
Håkan Olsson: Danne. 
 
Dan Rosenholm: När vi gjorde de här satellitbildskartprojekten, till exempel i Nigeria 
och sådant där, använde vi inte MIMA till det? 
 
Mats Rosengren: Jo, men det var Topsat-MIMA, det var en DTM.95  
 
Håkan Olsson: Men då är vi inne på 90-talet. Jag ville ju försöka komma till 90-talet, det 
skulle vi ha gjort för fem minuter sen, det var ju planen här. Ska vi prata 90-tal eller är det 
mer om 80-talet här. Topsat var 90-tal? 
 

                                                           
95 Digital Terrain Model (DTM). 
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Dan Rosenholm: Det är det nog, ja. 
 
Håkan Olsson: För det gick väl så att på något sätt så blev det inte… Alltså, först har vi 
ju 70-tal då vi får bilder någonstans ifrån, Landsat och så där. Men då har vi inga system 
att titta på bilderna. Sen har vi 80-tal där alla skaffar sig bildanalyssystem. Och sen har vi 
90-tal då man helt plötsligt inte efterfrågar de här bildanalyssystemen längre, för att 
hårdra det hela, för det är så bekvämt att sitta kvar på sitt rum och köra en PC. Men då 
går det lite mer mot produktionslinjer och sådant. Och Topsat var väl en sådan produkt-
ionslinje. 
 
Dan Rosenholm: Topsat var ju två saker som vi gjorde. Det ena var ett samarbetspro-
jekt mellan Lantmäteriet och Rymdbolaget. Det andra var ett mjukvaruprojekt i Teragon 
för att producera digitala höjdmodeller och ortofoto. Och det där var… Och det gick lite 
hand i hand, för det var ju tänkt att det här skulle vara det som man skulle arbeta ihop 
kring. Ja, och det var väl… 
 
Håkan Olsson: Och vilka år var detta? 
 
Dan Rosenholm: Jag tror att det måste ha börjat faktiskt redan -88. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, det måste varit 80-tal. 
 
Dan Rosenholm: Ja, -88 tror jag att det började. 
 
Per-Georg Jönsson: Efter -90, med Teragons konkurs, så gjordes det inte så mycket 
nyutveckling över huvud taget. 
 
Dan Rosenholm: Och det var ju -88 och kanske -91 så dog utvecklingen ut, och så sen 
dog samarbetsprojektet ut ungefär då. Det är ungefär då jag tror att vi talar om det. 
 
Claes-Göran Borg: Politiskt så var väl Topsat ett sätt att försöka få ihop Rymdbolaget 
och Lantmäteriet, som ju hade varit lite som, ja, hund och katt om man nu ska använda 
liknelser. Och det här var ett försök att få ihop oss igen. 
 
Dan Rosenholm: Och så hade vi definierat, och helt rätt, två produkter: ortofoto och 
höjdmodeller. Och att försöka ta fram dem på ett effektivt sätt. Och det var ju alldeles 
rätt tänkt, det var ju precis sådana saker man behövde. Och även här är det väl helt enkelt 
fråga om att vara för tidigt ute. 
 
Håkan Olsson: Alltså, nu får vi ju fantastiska… Nu pratar jag om vår egen verksam-
het… Fantastiska höjdmodeller från VHR-satelliter. Det blir hur bra som helst. Det blir 
till och med lika bra skogliga skattningar som med laserdata, det är obegripligt. Och det 
kanske vi är tjugo år för tidiga med. jag vet inte vem i Sverige som kapitaliserar på det här 
nu, men bilderna är där och… 
 
Mats Rosengren: Men bilderna är rätt dyra också. 
 
Håkan Olsson: Nej, inte så farligt. 
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Per-Georg Jönsson: Jag har försökt att fundera lite på årtalen här. Då har jag ett att 
hänga upp mig på, och det finns fortfarande rapporter från något seminarium, eller 
symposium hette det, i Kyoto där Håkan Olsson… 
 
Håkan Olsson: Va? Nej, jag har inte varit med. 
 
Mats Rosengren: Inte Håkan. 
 
Hans Hauska: Det var ju… 
 
Per-Georg Jönsson: Jo, det var nog Håkan. 
 
Hans Hauska: Fotogrammetriska Sällskapet. 
 
Göran Alm: Alltså, världskongressen i fotogrammetri. 
 
Hans Hauska: Ja, precis. 
 
Göran Alm: De hade kongress. 
 
Per-Georg Jönsson: Håkan Malmström96 var det. Han var där och presenterade en 
grundversion av MIMA och vid det… 
 
Claes-Göran Borg: Vilket år var det? 
 
Per-Georg Jönsson: Det var -88 den var. Och då hade vi DTM-
produktionsprogramvaran, och vi skickade inte med den för den skulle vi behålla för oss 
själva, men det som presenterades där var det som vi kunde tänka oss att sälja till andra. 
Och DTM ingick inte bland Topsat-funktionerna. Så att -88 måste det ha funnits redan, 
det kan jag lova. 
 
Dan Rosenholm: Ja, det var nog alltså påbörjat då. Jag kan ju dra lite hur det här kom 
till. Det var ju… Det första jag kommer ihåg är en diskussion på Rymdbolaget där Stefan 
Zenker var med och jag var där från KTH då, och vi diskuterade det här med använd-
ning av satellitdata och automatisk beräkning av höjdmodeller. Jag har för mig Stefan var 
lite skeptisk och sådant, om jag inte missminner mig. Satt i rummet längst in. 
 
Stefan Zenker: ”Behövs stereo-par?” kan jag ha sagt. 
 
Dan Rosenholm: Ja. Nej, men, och sen så blev det ju så, i samband med att jag också 
gjorde några andra utlandsförsäljningsuppdrag, att Claes-Göran anställde mig som 
utvecklare direkt ifrån, innan jag ens var klar på KTH med min avhandling, och då var 
det direkt inriktat på det här med att generera digitala höjdmodeller. Och det var i januari 
-87 som den anställningen sker, om inte jag missminner mig, eller februari -87. Och vi 
satte igång nästan direkt och det var väldigt mycket PG och jag som jobbade ihop med 
det. Jag specade och PG skrev in och sen kollade jag och testade var jag hade skrivit fel, 
inte vad han hade skrivit fel. 
 

                                                           
96 Håkan Malmström arbetade på Rymdbolaget. 
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Göran Alm: Var det satellitdata som var rådata till det? 
 
Mats Rosengren: SPOT. 
 
Dan Rosenholm: Ja, det var SPOT som var rådata. Och det där byggde vi upp under 
några år och det blir ju automatiskt man genererar digitala höjdmodeller samtidigt. Eller 
samtidigt, ortofoto samtidigt som digitala höjdmodeller och det ingår liksom i algoritmen. 
Och tekniskt sett var det ju ett sanslöst bra projekt. Alltså, vi utnyttjade den här parallell-
processingen på effektivast tänkbara sätt. Jag var över senare till dem som sedan blev 
Leica97 i Kalifornien och visade en jämförelse av det de hade bearbetat och det vi hade 
bearbetat. Och det tog en halv dag innan de insåg att vi inte hade fuskat. 
 
Håkan Olson: Så blev det en affär av det här? 
 
Dan Rosenholm: Ja. Och den enda förklaring jag kan hitta på varför det ändå inte gick 
är, som vanligt, att vi var för tidigt ute. Att det är så teknikdrivet och man är så tidigt ute. 
Så när marknaden dök upp då var det redan nerlagt. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, men det var ju också svårt. 
 
Håkan Olsson: Micke du satt i Kiruna de här åren?  
 
Mikael Stern: Nej, eller ja fram till 1988. Sen var jag tillbaks till Skåne och Köpenhamn, 
och sen flyttade jag till Italien. Jag missade hela -88 till -92, var jag borta. 
 
Håkan Olsson: Men ändå, du har ju sett utvecklingen. Så vad är din bild här av varför 
det inte tog fart här då? 
 
Mikael Stern: Jag vet, för analysen är helt efter alltså, det fanns ju ingenting att sälja i 
Sverige. 
 
Håkan Olsson: Men det fanns ju affärsmarknaden. 
 
Mats Rosengren: Nja, fast ja, den kan jag kommentera. 
 
Mikael Stern: Men jag menar att anslaget inte fanns, tillräckligt mycket för alla de 
pengarna som behövdes för… 
 
Håkan Olsson: Nej, det kan hända att det fanns konkurrens då. Vilka var de i sådana 
fall. 
 
Johan Gärdebo: PG, Roger… 
 
Håkan Olsson: Vänta. Hur såg världsmarknaden ut här för det är något vi inte har 
berört så mycket. Vilka var konkurrenterna och hur såg relationen ut med dem? 
 
Mikael Stern: Menar du entusiasterna eller… 
 
                                                           
97 Leica Geosystems var ett schweiziskt företag som producerade utrustning för fotogrammetri och 
geodesi. De köpte sedemera upp kaliforniska Helava systems där man arbetade med digital fotogrammetri. 
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Håkan Olsson: Ja, för produkterna som man förespeglade att ni skulle göra. 
 
Mikael Stern: Ja, det var ju fransmännen själva framför allt. Du kan ju fråga Danne 
som… 
 
Dan Rosenholm: Får jag svara på det? Bara väldigt snabbt. Jag tror dels att problemet 
var att det inte fanns konkurrenter, det vill säga det fanns ingen marknad. Därför att 
digitala höjdmodeller som var huvudprodukten och även digitalt ortofoto fanns det 
fortfarande inga som kunde hantera på det sättet och utnyttja som man kunde tre, fyra, 
fem år senare. Så enkelt är det. Jag tror att det hade kunnat fungera bara om man lyckats 
hålla i det här två eller tre år till. Då tror jag att det hade kunnat bli någonting. Men det 
gick inte att ta hand om data. Det gick inte att bearbeta data. När man fick en höjdmo-
dell, vad gjorde man med den? Jo, man ritade kurvor på en karta. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, jag har en lite annan bild. Jag försökte ju följa den där produkt-
ionen, hur den gick och sådant. Det här borde ju Danne veta ännu bättre. Man fick några 
projektbeställningar där. Det var notoriskt lokaliserade till områden där det på grund av 
stor molnighet inte kunde flygfotografera. Och det var väldigt svårt att få fram satellit-
data. Och SPOT-satelliten måste man programmera så den tittade snett ner från två olika 
håll. 
 
Mats Rosengren: Olika dagar. 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, med lagom mellanrum. Båda bilderna skulle ju helst vara 
molnfria och bara att få till en sådan här programmering och få fransmännen att vrida på 
de där instrumenten var ett hästjobb. Så det var näst intill omöjligt att få underlag att 
jobba på. 
 
Dan Rosenholm: Du har rätt. 
 
Per-Georg Jönsson: Det tror jag var ett av skälen till att det inte blev en bra affär, trots 
att vi var ensamma om att ha ett fungerande system. Det är inte den enda orsaken, men 
det tror jag var en väldigt stor orsak. 
 
Johan Gärdebo: Roger har väntat.  
 
Roger Cederberg: Jag kan kommentera just det där med marknaden. Om man ser det 
ur ett sådant bolags perspektiv som Teragon var då så sålde vi ju till i princip alla som 
kunde tänkas köpa i Skandinavien, med några enstaka undantag, skulle jag säga. Vi tog 
den marknaden. Sen att sälja sådana system som är dyra och som man säljer sällan till en 
världsmarknad är fruktansvärt dyrt. Och vi kan inte det. Alltså, det lilla bolaget, även om 
vi kanske var femtio pers när vi var som störst, eller sjuttio när vi var som allra störst, så 
hade inte vi råd att täcka världsmarknaden och sälja. Det är för dyrt. Och man faller på 
det helt enkelt. 
 
Claes-Göran Borg: Jag har en annan variation på det temat också. Alltså, man ska ha 
klart för sig att MIMA-utvecklingen och EBBA-utvecklingen i grunden var ju till för att 
stötta, för att få igång Satellitbild, och kunna hantera stora datamängder och göra 
avancerad bildbearbetning. Och under perioden, ska jag säga, från det Satellitbild blev 
operativa -86 och fram till i början på 90-talet så satsade Rymdbolaget väldigt mycket 
pengar på marknadsföring. Vi hade ett stort gäng ute och försökte kränga och sälja, och 
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Danne ledde ju det där gänget under en period. Och pengarna som satsas på det här dem 
fick vi ju i stort sett från datamottagningskontrakten med frans-männen. För det slussas 
en massa pengar från en lönsam del till en olönsam del. Och till slut så fann vi det, vi 
orkar inte med det här helt enkelt längre, att göra den här satsningen. Men om man tittar 
på den listan över projekt som genomfördes under den här perioden, över hela världen, 
så är det mycket, mycket imponerande skulle jag vilja säga, vad vi försökte åstadkomma. 
Och under den perioden var vi till och med, på utlandsmarknaden större än fransmän-
nen. Och vi var delägare i alla andra fjärranalysbolag. Ja, precis. Och även i något i USA. 
Så Rymdbolaget var en väldigt stor spelare under den här perioden. Men till slut så gick 
luften ur. Och det hände i början på 90-talet, och då hade vi försökt väldigt mycket, och 
det berodde just på att marknaden inte var mogen. De flesta kontrakt som vi fick var 
pilotprojekt från olika utvecklingsbanker eller BITS. Och det var väldigt, väldigt få 
projekt som var rent kommersiella. 
 
Dan Rosenholm: Det var Nigeria-projektet som var det ena. 
 
Johan Gärdebo: Mats? 
 
Mats Rosengren: Ja, alltså, egentligen har ni satt fingret på en faktor som inte har med 
marknad att göra utan faktiskt tillgången till data, och det var att när man väl sålde ett 
projekt då måste man sätta igång och programmera den där satelliten och sen var man 
tvungen att vänta ett halvår innan man fick bilder. Och det är ju liksom det vi har levt 
med i den här branschen ända fram till … Ja, till nu kanske. Med Landsat-data, Sentinel-
2, där vi kan få täcka hela landet varannan dag med bilder nu. Och det är bara att välja 
och vraka och få ihop det. Och sen gäller det bara att ha musklerna att göra och bli av 
med molnen och allt det här. Men det har tagit sådan tid att få till systemen och att data 
är gratis, för att förut så kunde man ju liksom på chans köpa en massa data som kanske 
man fick slänga hälften, och det hade man ju inte råd med heller. Så att tillgången till data 
och snabb access till data, nu är vi på dagen, men det är en förklaring till, återigen, att 
man var för tidigt ute, men man undrar hur utvecklingen hade varit om man inte visat på 
möjligheterna när man var… 
 
Håkan Olsson: Det blev väldigt tyst i rummet här. Om man vänder på hela resone-
manget, vad är framgångsfaktorerna när det har fungerat. Enforma-projektet kan man väl 
säga var en succé. 
 
Mats Rosengren: Ja, det var ju alltså… 
 
Håkan Olsson: Man hjälper Skogsstyrelsen att göra det de behöver och som man 
fortfarande inte har i Finland faktiskt, så där kan jag säga att svenska rymdbranschen har 
hjälpt till, för att finnarna sade så sent som förra veckan att det här skulle de gärna vilja 
göra i Finland. 
 
Mats Rosengren: Ja, det är enkelt att göra idag. Enforma är ju då ett operationellt 
system för att kartera hyggen årligen i Sverige som Skogsstyrelsen använder. Och varför 
kom det till. Ja, det var den metodik som vi tog fram med Landsat MSS på tidigt 80-tal, 
men upplösningen var inte tillräckligt bra då. Sen kom ju finansieringsfrågan in och det 
var EU. Vi blev medlemmar i EU -96 och då kunde vi gå in i ramprograms-projekt och 
Rymdbolaget var på, hängde på låset och hade väl fyra, fem ansökningar och vi fick 
allihopa, tror jag. 
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Claes-Göran Borg: Ja, vi var väldigt mycket… 
 
Håkan Olsson: Men EU-projekt? Det var ett EU-projekt, men det finns hur många 
som helst. Och finnarna var ju med i det och det har inte infört något liknade än. 
 
Mats Rosengren: Jo, jo, men det var den första komponenten, finansiering. Den andra 
var att det var ett samarbete mellan tre företag: VTT, Rymdbolaget och Geosat. 
 
Håkan Olsson: Det var någonting i Österrike, ja. 
 
Mats Rosengren: I Österrike, plus tre användare, för det var kravet. Det var Skogssty-
relsens utvecklingscentrum, i Finland. Men det var i Sverige det hände något därför att 
Anders Persson, som var på Skogsstyrelsen, han hade jobbat på Satellitbild och visat på 
möjligheterna. Och han blev väl någon som lobbade internt, också. Han såg möjligheter-
na och fick till stånd lite grann där. Och PG som byggde programvaran var projektledare. 
Och sen tog man fram material. Sverige hade en kvot av SPOT-scener också, så det var 
inte så jävla dyrt att göra något i Sverige. 
 
Håkan Olsson: Men man kan väl se en utveckling här. Att Rymdbolagets teknik och 
någon som dessutom har lärt sig tekniken på Rymdbolaget, även om man är jägmästare i 
grunden, flyttar över till den organisation som har behovet. 
 
Mats Rosengren: Eller du själv, för den delen? 
 
Håkan Olsson: Ja, precis. Det är ju fler som har gjort den där resan. Agneta Engberg 
gick ju till Lantmäteriet, och Christer Andersson gick till Försvaret, och Ulf Ormö har 
gått till Försvaret, och jag gick till SLU. Och jo, vi i Umeå blev ju också användare kan 
man säga när vi gjorde de här Sverigekartorna. Så att man ser en viss utveckling här. 
Rymdbolaget har lagt en grund, men sen har den här operativa tillämpningen kommit när 
man flyttat in den här tekniken i, så att säga, användarmiljön. Och då har det blivit lite 
mer bestående, skulle jag vilja säga. Och att man kanske då också kan blanda satellitbilds-
produkterna med andra data, som i Skogsstyrelsens fall. 
 
Mats Rosengren: Ja, absolut. Men det har ju med teknikutvecklingen att göra, att… 
 
Håkan Olsson: I Skogsstyrelsens fall så har man ju sina hyggesanmälningar som man 
jämför med. 
 
Mats Rosengren: Men det finns en annan faktor, och det är ju den faktorn att när de 
kom igång så började de köpa täckningar över Sverige med SPOT-data. Och då plötsligt 
hade man någonting att jobba med. 
 
Håkan Olsson: Precis, det har ju varit den stora förändringen. 
 
Mats Rosengren: Och där hade vi en idé, Claes-Göran. Satellitomdrevet över Sverige 
som kom till stånd tack vare att Skogsstyrelsen började köpa de här täckningarna och 
som sen blev Saccess. 
 
Håkan Olsson: Och Saccess, det kan man väl också säga att det är en framgångssaga så 
till vida att där har ju Sverige varit lite före. Det är ju det som har kommit sen på andra 
håll efteråt då. 
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Mats Rosengren: Ja, inga andra länder har ju haft data och tillgång gratis lika länge som 
vi. 
 
Håkan Olsson: Nej, så att det här att spara data för hela Sverige en gång om året och så 
inte ta betalt för data, det är ju den utvecklingen som sen har kommit. Och det är ju tack 
vare Skogsstyrelsen. 
 
Mats Rosengren: Ja, det samarbetet alltså, det… 
 
Håkan Olsson: Så det finns ju framgångssagor här också. 
 
Mats Rosengren: Ja, ja. 
 
Johan Gärdebo: Vi ska ta upp fler spår. Men Danne, du var först. 
 
Dan Rosenholm: Jag vill bara säga en sak. Jag tror också att om vi tittar på världen då 
och nu och skillnaden på när man startar företag och sådant. Det fanns ju inte riskkapital 
på samma sätt. Och när man har nya idéer och ligger långt framme nu då finns det 
möjlighet att långsiktigt överleva utan att göra vinst. Väldigt vanligt och antagligen väldigt 
nödvändigt att göra det. Och det här var ett statligt företag, en hybrid mellan någon 
förvaltning och något kommersiellt. Det var för att det inte fanns samma förutsättningar. 
Samma sak skulle kunna fungera nu. Man skulle kunna ha långsiktigheten och planera för 
längre tid. Så det är världen som har förändrats också. 
 
Mats Rosengren: Ja, absolut. 
 
Johan Gärdebo: Lars, har du några minnesbilder ifrån Lantmäteriets arbete under den 
här perioden, från 80- och början på 90-talet? 
 
Lars Ottoson: Nej, jag har egentligen inte det. Jag var inte särskilt mycket inblandad i det 
här. Och behoven från Lantmäteriets sida var väl egentligen inte särskilt stora utav den 
typ utav data som kom fram. Höjddatan fanns ju redan med tillräcklig noggrannhet. Och 
det här med hyggen och så var aktuellt ett tag, men det lade man ner. Jag kommer inte 
ihåg exakt när det var man införde det på topografiska kartan, men det fortsatte man inte 
med efter några år av helt andra anledningar än att det var svårt att få tag i data, utan det 
var ju kanske mer svårt att veta när det inte ett hygge längre, när ska det bli skog, och 
man ska hålla reda på det där. Hyggeskartering förekommer inte längre i topokartan. 
 
Håkan Olsson: Om man tar den här Saccess som en success-storyn då, alltså Space-
metric är ju en success-story också. 
 
Mats Rosengren: Det är ju en fortsättning på Topsat. 
 
Håkan Olsson: Där man lärde sig tekniken på Satellitbild. Så egentligen finns det ju en 
lång lista här. Vi kan väl säga något mer om Spacemetric, vad var framgångsfaktorerna 
där? 
 
Mikael Stern: Ja, det är ju precis de här grejerna som ni tar upp… Att hålla reda på data, 
geometrisk korrektion och som har väldigt hög kvalitet. Men tillsammans då med hela 
hanteringen, management, alltså, databaser… Och att man ser att man använder meta-
data. Och att man förbättrar metadata. 
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Håkan Olsson: Men Torbjörn98 byggde upp en rejäl kompetens där under de här åren i 
Kiruna som han sen använde… 
 
Mats Rosengren: Även Lars-Åke.99 
 
Håkan Olsson: Tillsammans med Lars-Åke. 
 
Mikael Stern: Lars-Åke också.  
 
Håkan Olsson: Han var ju också från Kiruna. 
 
Mats Rosengren: Nej. 
 
Hans Hauska: Nej. 
 
Mats Rosengren: Han var i Stockholm. 
 
Håkan Olsson: Inte? 
 
Mats Rosengren: Nej, nej. Han jobbade i Stockholm. 
 
Hans Hauska: Han hade anställning på KTH, ja. 
 
Håkan Olsson: Var det så det var? Jag har alltid trott att han var i Kiruna. 
 
Per-Georg Jönsson: Jag anställde honom en gång i tiden, vet jag. Rekryterade honom till 
Rymdbolaget. 
 
Johan Gärdebo: På talarlistan står Danne och sen CG. Nej? Då kan du köra CG. 
 
Claes-Göran Borg: Okej. Jag vill lägga till en liten bit till det där med att skaffa kunder. 
När vi såg i början på 90-talet här att fan, det blir ju inga kunder som vill köpa några 
mängder av data, så var jag drivande, för att försöka skapa en kund, nämligen med ett 
Miljödatacentrum.100 Någon som skulle bygga upp databanker med just långa serier av 
data. Och tanken var ju att dels bygga upp ett miljödatacentrum och dels få EU att 
finansiera det där, på lång sikt också genom sitt miljökontor i Köpenhamn. Vi lyckades ju 
med den första delen, att skaffa pengar och få igång Miljödatacentrum. Vi misslyckades 
kapitalt på den tiden med den andra delen, att få långsiktighet i att kunden fortsatte att 
köpa data. Men en del av de idéerna som Miljödatacentrum stod för det har ju ni jobbat 
vidare med på Metria.101 
 
Mats Rosengren: Ja, det lever inom Metria idag som servicefunktion och genom 
Naturvårds-verket. 

                                                           
98 Torbjörn Westin, fotogrammetriker som arbetade vid Satellitbild AB i Kiruna och år 1999 grundade 
Spacemetric tillsammans med Lars-Åke Edgardh. 
99 Lars-Åke Edgardh, Datavetare anställd vid Rymdbolaget som 1999 grundade Spacemetric tillsammans 
med Torbjörn Westin. 
100 Miljödatacentrum i Kiruna AB, helägt dotterbolag till Rymdbolaget som invigdes 1996. 
101 Metria, från 1996 en konkurrensutsatt del av Lantmäteriet, från 2001 inkluderande fjärranalysverksam-
het från Rymdbolaget, och från 2011 det statliga bolaget Metria AB. 
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Claes-Göran Borg: Det kostade mycket pengar. Det var en stor satsning. Men den var 
driven av att försöka skaffa kunder. 
 
Dan Rosenholm: Jag tänkte bara säga, det här är ju bara ett exempel på att det inte är 
bäst att vara först, alltså. Och det är också en sak som man kanske vet nu mycket mer, 
för nu finns det ju en teknikbransch i världen som man kan studera på ett helt annat sätt. 
Google var inte först. Det var två, tre före dem och så vidare. Webbrowser, exempelvis, 
för allting sådant här var det två, tre som var före. Facebook var inte först, utan man 
måste komma precis i rätt läge och det vet man inte när det är, utan det läget det har nog 
nästan mest med tur att göra. 
 
Mats Rosengren: Man måste ju vara först kunskapsmässigt, men inte… 
 
Dan Rosenholm: Inte affärsmässigt. Och sen så blir det sådana här spinoffer och det är 
väl jättebra, det ska vi väl vara glada för. 
 
Johan Gärdebo: Nu är det Hans, sen Micke och sen… 
 
Gudmund Johansson: Dessutom… Bara en sekund. Dessutom är det inte alltid den 
bästa som vinner. 
 
Mats Rosengren: Nej. 
 
Per-Georg Jönsson: Det är det inte heller. 
 
Dan Rosenholm: Tänker du på Microsoft? 
 
Hans Hauska: Jag skulle vilja göra en kommentar till hela utvecklingen. För att det 
faktum att det dock i Sverige i stort sett är det en framgångssaga även efter 1990. Det 
måste vi väl också tillskriva att på universitetet och andra utbildningsanstalter har tagit 
upp fjärranalysutbildning ganska tidigt, och universitetet, i viss mån KTH, Skogshögsko-
lan, har stor anledning att folk som går ut vet vad det hela handlar om och har lärt sig att 
använda det. Och alltså, det är ju den här tillgången till data och att annat är så bra som 
det är, kan använda den på ett enkelt sätt. Så det tror jag man ska inte glömma bort. 
 
Johan Gärdebo: Micke. 
 
Mikael Stern: Nej, jag har bara ett jättelitet exempel på ett annat företag som också var 
alldeles för tidigt ute: Space Media Network.102 
 
Mats Rosengren: Jaha. Det finns ett som heter det. 
 
Johan Gärdebo: Vad handlade det om? 
 
Mikael Stern: Christer Larsson103 försökte göra nyhetsartiklar mest egentligen, på 
satellitdata. Trots ett fantastiskt stöd från Satellitbild så lyckades vi ändå inte för att… 
 
                                                           
102 Space Media Network var ett företag som drevs av journalisten Christer Larsson och fjärranalytikern 
Mikael Stern där de använde satellitbilder för nyhetsrapportering, 1986–1990. 
103 Christer Larsson, journalist som i samverkan med Mikael Stern startade Space Media Network. 
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Håkan Olsson: Ni lyckades ju? 
 
Mikael Stern: Jo, men kommersiellt. 
 
Håkan Olsson: Ni hade historier på världsnivå. 
 
Mikael Stern: Ja, ja, absolut. Men man ser att kommersiellt så gick det inte. Och det du 
tog upp Mats var att kunderna inte lärde sig läsa bilder som vi kunde leverera. Det var ett 
av skälen. 
 
Mats Rosengren: Ja… 
 
Johan Gärdebo: Mats, ville du…? 
 
Mats Rosengren: Nej, jag funderar på vad Hans sade om utbildning. Som teknisk 
fysiker och civilingenjör i den här branschen. Det är tekniken som har drivit på från 
början. Idag så poppar det ut massor med GIS- och fjärranalyskunniga folk som egentlig-
en är biologer och geovetare och allt det där, men det är väldigt få som förstår sig på 
fjärranalystekniken. De som håller på med laser på SLU, till exempel. 
 
Hans Hauska: Men ju mer du använder det desto mer kommer det också att anpassas 
till olika expertiser. 
 
Mats Rosengren: Ja, ja, jag håller med, men det finns ju ingen i landet som kan foto-
grammetri idag. Det utbildas ingen på fotogrammetri och det är väldigt märkligt, tycker 
jag. 
 
Hans Hauska: Litet. Litet. Det finns en kurs. 
 
Mats Rosengren: Ja, men skolkunskaper räcker inte riktigt det… 
 
Hans Hauska: Det är vi medvetna om på KTH. 
 
Mats Rosengren: Även det var litet tidigt kanske där. Det dog med Torlegård. 
 
Dan Rosenholm: Får jag bara kommentera det här med fotogrammetri. Man lade ner 
alltihop nästan samtidigt. Alla professurer i Europa togs bort. 
 
Håkan Olsson: Nja. Det lever kvar i Tyskland och Schweiz och Österrike. 
 
Dan Rosenholm: Ja men i stort sopades det bort och startades egentligen bara upp i 
Kina. 
 
Mats Rosengren: Ja, i Kina ja. 
 
Hans Hauska: Men nu är det kommunerna som har tagit upp det. 
 
Håkan Olsson: Nu ska vi se här. Vi ska avsluta 90-talet. Finns det något mer att säga, 
något om den perioden här? Vilken roll hade FAK? Men det har väl lite med uppsam-
lingen att göra. Ja, vad hände i FAK? Jag var ju själv med i FAK i det skedet där man gick 
från ett tillämpningsprogram och ett forskningsprogram och öppnade upp tillämpnings-
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programmet och gjorde om det till ett användarprogram som fler än Rymdbolaget kunde 
söka. Det var ju en sådan här avgörande sak ändå. Och det hände ju under Per Tegnérs104 
ledning. 
 
Göran Alm: Det var väl Danne som… 
 
Håkan Olsson: Danne kanske kan berätta… 
 
Dan Rosenholm: Jag kan berätta om det. Jag använde ju till och med advokat då för att 
då… Per Tegnér, han var ju med ända ut i Märsta och träffade GAF som var delägare. 
Och Per Tegnér kom ut och hälsade på oss i Märsta. 
 
Håkan Olsson: Ojdå. 
 
Dan Rosenholm: Och vi visade vad vi gjorde och vilka grejer och sådant och det var 
ungefär ett halvår innan vi löstes upp. Och jag låg på väldigt mycket på det sätt jag brukar 
ligga på väldigt mycket. 
 
Mats Rosengren: Det var ärligt sagt. 
 
Johan Gärdebo: Och varför träffade du Per Tegnér. 
 
Mats Rosengren: Han var ju från Rymdstyrelsen. 
 
Dan Rosenholm: Han var chef på Rymdstyrelsen. Och jag ringde ju honom med jämna 
mellanrum och skickade brev och diverse. För vi ville ju också vara med och få pengar. 
 
Claes-Göran Borg: Vilket år var det där som han var där? 
 
Dan Rosenholm: Det här måste vara -89 kanske. 
 
Claes-Göran Borg: Nej, -90. 
 
Mats Rosengren: -99 måste det ha varit. 
 
Dan Rosenholm: -99 skulle jag säga. 
 
Håkan Olsson: Men det fanns ju någonting i den tanken att om man vill ha till en, så att 
säga, en del spinoff-företag så behöver de ha lika förutsättningar. Å andra sidan så har vi 
ju Spacemetric då. Spacemetric har inte varit så beroende av Rymdstyrelsen. 
 
Mats Rosengren: Jo, men inte hela beloppet, utan det är industripengar. 
 
Mikael Stern: Men det är ändå förhållandevis till stor del beroende av industri. 
 
Håkan Olsson: Så egentligen har det blivit… Det tycker jag själv är rätt, även om man 
vidgar perspektivet och går till min egen nuvarande bransch och så, så finns det få 
kompetenta fjärranalysföretag. Det finns alltså fler i Norge och Finland och så än i 
                                                           
104 Per Tegnér, f. 1944, ekonom, Departementsråd Näringsdepartementet 1985–98, Generaldirektör 
Rymdstyrelsen 1998–2009, ordförande ESA Council 2002–05 och 2007–08, vice ordförande 2005–07. 
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Sverige. Och det är lite synd. Och då menar jag inte satellitbilder bara utan även laser och 
så. Men det är ju på skogssidan då. 
 
Mats Rosengren: Jag tror det har varit en rekyl efter den här närheten mellan Rymdbo-
laget och Rymdstyrelsen som innebär att man öppnar upp. Men inte bara det, utan man 
lade mer och mer och mer pengar på forskningssidan. Och även forskarna, till exempel 
Håkan Olsson, lade beslag på tillämpningspengarna. Och gränsaktiviteter. Och nu finns 
inget tillämpningsprogram, bara forskningsprogram. Så det har inte funnits någon strategi 
hos Rymdstyrelsen att få fram det här, de här företagen… 
 
Håkan Olsson: Nej.  
 
Johan Gärdebo: Danne, och sen Claes-Göran. 
 
Dan Rosenholm: Tänkte bara berätta vilken oerhörd mängd företag som startades och 
som sen försvann. Det var väldigt mycket. Och då försvann ju mycket av det som kunde 
bli en bransch. När jag drev så var det med svarta siffror varje år. Och så sålde vi till en 
riskkapitalist i början av 2000-talet, och som andra riskkapitalister i början på 2000-talet 
så hade de inga pengar. Så att vi gick ju egentligen inte i konkurs. Så det gick ju jättebra 
ända tills vi fick in nytt yttre kapital och då gjorde de som de brukar göra, växlar upp, 
anställer folk, slut på pengar. Så det var verkligen att sälja smöret och tappa pengarna. Så 
kan det ju gå. 
 
Claes-Göran Borg: Det är ju väldigt tydligt på väldigt många ställen här att åren runt -
99, 2000 är, så att säga, en brytpunkt på alla möjliga sätt. PG Jönsson slutade, ja. 
 
Håkan Olsson: Du var ju VD. 
 
Claes-Göran Borg: Rymdbolaget kom fram till slutsatsen, eller jag kom fram till 
slutsatsen, att det här var en bransch som inte Rymdbolaget skulle vara kvar i. 
 
Håkan Olsson: Vilket år blev du VD? 
 
Claes-Göran Borg: 2000. I augusti. Och det var ju också så då att vi hade haft en väldigt 
stark personallians mellan Kerstin Fredga och Lennart Lübeck som tog slut då -98. Och 
så kom Per Tegnér. Och Per Tegnér, han var byråkrat. Han skulle administrera pengarna 
de hade. Nu ska jag vara lite taskig, elak. Han hade ingen ambition inom rymden över 
huvud taget, och absolut inte inom fjärranalys. Och då blev det så att Rymdbolaget som 
styrande faktor försvann. 
 
Gudmund Johansson: Tyckte inte han att vi skulle stänga av Odin105 efter ett halvår. 
 
Claes-Göran Borg: Jo det gjorde han. Det fanns ingen på samma sätt som Rymdbolaget 
som hade någon jädra anamma, det här måste vi göra. Och Per Tegnér ville ingenting. 
Och Marianne Treschow försvann. Det var en del personförändringar som hände på den 
tiden, just vid det här tillfället. Och sen så var det ju också det som vi har pratat om, att 
marknaden inte fanns riktigt. 
 

                                                           
105 ODIN, svensk forskningssatellit. 
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Håkan Olsson: Men alltså, i mitt perspektiv så kommer det ju då ett antal operationella 
tillämpningar runt år 2000. Skogsstyrelsens kalhyggeskartering och vår rikstaxerings-
tillämpning och så vidare, så att på något sätt… 
 
Claes-Göran Borg: Det var aldrig så stor volym som vi hade fantiserat om att det skulle 
bli. 
 
Håkan Olsson: Nej, men det kan man ju diskutera vad det beror på. 
 
Claes-Göran Borg: Ja. 
 
Lars Ottoson: Ja, vi i Lantmäteriet har ju sysslat med en annan rymdteknik ganska länge 
nu. 
 
Håkan Olsson: GPS:n. 
 
Lars Ottoson: Och det är ju GPS. Från början var det ju inte så enkelt, dels att veta 
riktigt vad man skulle göra och dels hur man skulle finansiera det hela. I första hand hade 
vi då bara för vår egen mätningsverksamhet, flygfotografering, och så vidare. Och jag 
minns att vi, jag och generaldirektören, någon gång i början på 90-talet uppvaktade 
Kerstin Fredga i den här frågan och undrade om det inte var rimligt att man, från 
Rymdstyrelsen till exempel, skulle satsa någonting på det här för att bygga ut infrastruktur 
och sådant där, för GPS. Men det var inget intresse för detta. Utan det här tänkte 
Lantmäteriet göra själv, bland annat genom ett ganska kraftfullt stöd från AMS av den 
enkla anledningen att det gick en massa arbetslösa snickare i Gävletrakten och man lät 
dem köpa virke och så skickade man ut dem att bygga upp de här tjugo primära referens-
stationerna som gjordes då i början på 90-talen. Och sen har ju det här rullat på och idag 
har man ju det här SWEPOS-systemet som det nu kallas, kanske det är över trehundra 
sådana där referensstationer. De har massor med abonnenter, tusentals abonnenter, så 
det här går ju faktiskt utav sig självt, mer eller mindre. Och det kunde man, som sagt var, 
Rymdbolaget ha tagit istället då. Nja, det var väl ingen självklarhet, så att säga, att 
Lantmäteriet skulle bygga upp en sådan här historia utan det bara blev så. För att, som 
sagt, från början var det ju frågan om att göra detta istället för den geodetiska triangule-
ringen och inte någonting annat, men nu används det ju för allting mellan himmel och 
jord, alltså, grävmaskiner och andra…  
 
Mats Rosengren: Fanns det inte SWEPOS… 
Håkan Olsson: Och där var väl Sverige också pionjärer, alltså, ni var långt fram? 
 
Lars Ottoson: Ja, vi var ganska tidigt ute. Norrmännen var väl också ganska tidigt ute, 
men det kompletta system som finns i Sverige nu de finns nog fortfarande inte på många 
ställen. 
 
Håkan Olsson: Claes-Göran. 
 
Claes-Göran Borg: Det är ju ganska intressant att se på hur Rymdstyrelsen har finansi-
erat och inte finansierat i vissa sammanhang. Där är ett exempel. Det finns ett annat 
exempel och det är Håkan Lans system,106 som Rymdbolaget var ihop med Håkan Lans 
                                                           
106 STDMA, kommunikationsmetod som används inom AIS respektive VDL Mode 4 för sjöfart respektive 
luftfart. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Automatic_Identification_System
https://sv.wikipedia.org/wiki/VDL_Mode_4
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6fart
https://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfart
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om att utveckla och vi lade ner väldigt mycket pengar i. Vi fick inte ett korvöre från 
Rymdstyrelsen för det. Men nu är det en världsstandard, tror jag, i alla fartyg. Och det var 
Rymdbolaget med att utveckla. Vi bildade bolag ihop med Håkan Lans som vi sålde av 
till Saab så småningom. Rymdstyrelsen hade ibland en för snäv syn på vad deras pengar 
skulle användas till. 
 
Göran Alm: Vi har inte pratat radar någonting här. Och det finns ju en hel jättebransch 
med en massa bildbehandling. Så att det kanske blir ett annat tema en annan gång. 
 
Johan Gärdebo: Det är planen att vi ska ha ett seminarium om radar. Och där är ni 
såklart välkomna att komma in och ta ordet också. 
 
Håkan Olsson: Det var väl inte mycket radar före -95, alltså. 
 
Hans Hauska: Nej.  
 
Gudmund Johansson: Sidotittande radar. 
 
Håkan Olsson: Ja, jo för kustbevakningen ja. 
 
Mikael Stern: Den här ERS-1107 måste ju ha kommit…  
 
Mats Rosengren: Någon gång på 80-talet. 
 
Håkan Olsson: Den kom… Nej. 
 
Mikael Stern: Det var på 90-talet. För jag jobbade i Italien då och hjälpte ESA med 
ERS-1 och marknadsmaterial och det var ju mellan -90 och -92. 
 
Håkan Olsson: Ja, i början på 90-talet. 
 
Mikael Stern: Så jag gissar -92, kanske. 
 
Håkan Olsson: Ja, det stämmer. 
 
Mats Rosengren: Det tog ju norrmännen hand om. 
 
Johan Gärdebo: Bara som ordningsfråga, det här är jätteintressanta inlägg från fler av er 
nu i elfte timmen. Vi måste wrappa ihop då seminariet. Så då är väl frågan, hur ska vi se 
tillbaks på bildbehandlingen, den svenska bildbehandlingen, nu? Och där kommer jag 
lämna ordet fritt, och sen får ni prata på tills vi är klara. 
 
Håkan Olsson: Då kanske vi inte blir klara? 
 
Johan Gärdebo: Nej, så tills jag avbryter igen. 
 
Mats Rosengren: Jag tror det var en väldigt bra skola för alla oss och många som var 
med alltså, de har fått en utbildning på det här som har varit gedigen och som man inte 
                                                           
107 European Remote Sensing satellite 1 (ERS-1), den första SAR-satelliten som utvecklades och operera-
des av ESA. Sköts upp 17 juli 1991 och var i funktion fram till 10 mars 2000. 
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får bara genom universitetet. Så att kunskapen finns där, även om inte systemen eller 
produkterna finns kvar så finns kunskapen. 
 
Håkan Olsson: Det tror jag också. Danne? 
 
Dan Rosenholm: Jo, jag tror jag har sagt det när ni har diskuterat också, att det var en 
teknisk succé och kommersiell katastrof. 
 
Claes-Göran Borg: Och jävligt roligt under vägen.  
 
Dan Rosenholm: Ja, och det gäller liksom nästan på varje sak som vi gjorde. Om man 
tittar på det i efterhand så var vi ju faktiskt för vilda. Det var ju faktiskt så. Vi slog på allt 
som rörde sig. Och vi var först på allting.  
 
Håkan Olson: Kanske var det du? 
 
Dan Rosenholm: Nej det var inte bara jag, det var många som var det. Och det ledde till 
det här. Samtidigt vad det gäller kunskap och sådant, och sprida sig. Och jag vet inte hur 
bra man var att analysera. Alltså, här skulle man ju egentligen behövt analysera affärerna 
och skulle gjort på ett annat sätt redan från början. Och det är ju alltid bra på det viset. 
Jag vet inte hur bra man var i världen på det över huvud taget, men jag tror man är 
mycket bättre nu. 
 
Johan Gärdebo: Micke? 
 
Mikael Stern: Det var lite om att det är ju inte två helt olika… Det ena är bildsystem 
och det andra är tillämpningen. De har inte samma historia och inte samma beskrivning. 
Kanske din kommentar gällde för båda. Men man ska inte blanda ihop de där två när 
man summerar. 
 
Johan Gärdebo: PG? 
 
Per-Georg Jönsson: Ja, vid slutet av 80-talet var Sverige bland de absolut ledande när 
det gällde system för bearbetning av satellitdata. Det tråkiga var bara att det fanns ingen 
marknad för sådana system just som det inte fanns någon marknad för bearbetade 
satellitdata. Möjligen med undantag av de här Väder-datasystemen. Där fanns det ju en 
definitiv marknad. Men där föll det ju av andra skäl genom att Teragon inte fortlevde. 
 
Roger Cederberg: Att sälja till en så himla smal marknad när det krävde så mycket 
utveckling, det funkar ju inte. Man måste ha en större marknad än så. 
 
Per-Georg Jönson: Det borde ju varit en ganska stor marknad för PROSAT-systemet? 
 
Roger Cederberg: Men den är så spridd. 
 
Mats Rosengren: Alla vill bygga själv ja. 
 
Per-Georg Jönsson: Men sen efter -90 så var det ju inte den där hårdvaran längre som 
man skulle ha. 
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Roger Cederberg: Jag måste dra iväg för jag har ett annat möte, men bara en liten 
kommentar kring det du säger. Alltså, det blir saker som händer bakom sådant där. Alltså, 
de människorna och det som köps upp efter en konkurs lever ju vidare. Det finns en 
massa saker som har hänt i spåren av det vi gjorde på 80-talet, både i form av företag, till 
och med sådana som ligger på börsen, och folk som då gått vidare till andra ställen och 
byggt upp ett antal saker. Det är inte så att det försvinner, liksom. Det uppstår en massa 
saker som är bra. Men jag måste tyvärr gå. Det var trevligt att träffa er. Hoppas vi ses 
någon gång igen. Ja, om trettio år. 
 
Hans Hauska: Jag ville knyta an till en tidigare kommentar att den här utvecklingen som 
var under 70- och 80- och 90-talen, den spillde över till undervisningssystemet och 
förhoppningsvis kommer bidra att vi även i fortsättningen ligger långt fram, både när det 
gäller utveckling för system och när det gäller utveckling av användning. Det är vad jag 
liksom kan se. 
 
Johan Gärdebo: Mats får sista ordet. 
 
Mats Rosengren: Ja, jag ser ju egentligen det som är operativt idag och alla satelliter 
ESA bygger och allting. Jag tror att det vi var med och gjorde har ändå påverkat den 
globala utvecklingen i branschen faktiskt. Vi var först med att täcka landet med SPOT-
data, vi drog erfarenhet av det, vi kom att påverka hur ESA bygger upp sina system, hur 
de ser ut operativt. Men flaskhalsen var alltid bristen på data. Nu så dröser det ner data, 
så det är en ny värld vi lever i och nu gäller det att ta hand om den. 
 
Johan Gärdebo: Jag fick indikation från Nina att vi kommer bli utkastade. Håkan, du 
ska få ro ihop det här. 
 
Håkan Olsson: Oj, ja vi har ju även Claes-Göran här. Ja? 
 
Claes-Göran Borg: Ja, det är en kort kommentar, som egentligen ligger lite grann vid 
sidan om, men som är intressant tycker jag i det här sammanhanget, och det är att 
Rymdbolaget hade en central bas. Det är ganska fantastiskt att ett företag under så här 
lång tid hade det mandatet och den möjligheten att vara så bra. Det skulle aldrig före-
komma idag. 
 
Håkan Olsson: Nej, men jag får nog bara avrunda med att tacka er. Det finns inte mer 
att säga. 
 
Nina Wormbs: Och vi kanske kan lägga till att… Ja, förlåt, jag heter Nina Wormbs, jag 
hälsade på er förut. Ni kommer alltså ha möjlighet att inom ramarna för projektet att 
skriva egna berättelser. Och då går det att komplettera om man tycker att inte allt fick 
plats i vittnesseminariet. Men nu kommer det in andra och därför måste vi helt enkelt dra 
ett streck. 
 
Dan Rosenholm: Det var jätteroligt! 
 
Claes-Göran Borg: Ja, visst var det? 
 
Göran Alm: Ja. 
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