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Abstract

The witness seminar ”Datacentralerna för högre ut-
bildning och forskning” [The Data Processing Cen-
tres for Higher Education and Research] was held at
Tekniska museet [The National Museum of Science
and Technology] in Stockholm on 27 March 2008 and
was led by professor Sture Allén. The main questions
dealt with the introduction of the data processing cen-
tres, its development and influence on higher educa-
tion and research, as well as the closure and transfor-
mation of the centres. The centres came into exis-
tence because of the great expenses that were con-
nected to the acquisition of computers. In the witness
seminar different views were represented, such as the
one of The Swedish Agency for Public Management
which was responsible for the acquisition, the manag-
ers of the centres as well as the users of the centres.
The centres have had a great influence on both educa-
tion and research and have affected the mode of
working with computers. Among other things, the
creation and use of different programs emerged at the
centres.
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Förord

Vittnesseminariet ”Datacentralerna för högre utbildning och forskning” ägde rum vid
Tekniska museet i Stockholm den 27 mars 2008, och arrangerades inom ramen för pro-
jektet ”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för tek-
nik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet.
Det spelades in med ljud och bild samt transkriberades därefter. Julia Peralta vid Avdel-
ningen för teknik- och vetenskapshistoria har i samråd med seminariedeltagarna redigerat
transkriptet. De redaktionella ingreppen har varit varsamma och har skett i syfte att öka
tydlighet och läsbarhet. Vissa stryckningar har gjorts. Dessutom har enstaka meningar
och bisatser lagts till efter förslag från seminariedeltagarna i det fall där det varit nödvän-
digt för att göra resonemang och tankegångar fullständiga. Det redigerade transkriptet
har fackgranskats av Ingemar Dahlstrand. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tek-
niska museet i Stockholm. Seminariet finansierades med bidrag från Riksbankens Jubile-
umsfond samt Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.

Deltagare: Benny Brodda, Ingemar Dahlstrand, Björn Kleist, Lennart Nordström, To-
mas Ohlin, Bengt Olsen, Jacob Palme och Per Svenonius.

Inbjudna med förhinder: Wolf Arfvidsson.

Ordförande: Sture Allén.

Övriga närvarande vid seminariet: Henrik Dahlstrand, Sofia Lindgren, Marianne Loor
och Julia Peralta.
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Datacentralerna

Sture Allén:1 Jag säger välkomna till alla som sitter här i panelen och för övrigt till vår
publik också.

Ja, kärt barn har många namn. När det här instrumentet som är i centrum idag kom
till världen så fick det ju heta ”elektronhjärna”, med den här journalistiska vinklingen,
men väldigt snart blev det ”matematikmaskin”, för att man räknade ju huvudsakligen
med den på den tiden. Men på 50-talet, så samlade man sig till att försöka hitta någon
benämning som kunde vara mera adekvat och jag har här en notat från ett sammanträde
1957 då man lade fram åtta olika förslag. Automatisk databehandlingsmaskin, databe-
handlingsmaskin, automatisk datamaskin, datamaskin, databehandlingsautomat, dataau-
tomat, datomat och räkneautomat. Alla dessa förslag hade man att diskutera och sen
enades man om automatisk datamaskin. Och det blev också svensk standard sedan i början
på 60-talet, men man förkortade automatisk datamaskin till bara datamaskin och det slog
ju verkligen i hög grad igenom, överallt utom i Grönköping. Där kallade man det för
datummaskin.

Men så hände sig alldeles i slutet på 60-talet att det en vacker dag stod i DN att de
skulle gå över från datamaskin till dator och det var 1969. Det hade att göra med att Bör-
je Langefors2 hade skrivit en bok året innan där han använde ordet dator som benämning
på maskinen och många trodde väl att han hade hittat på det ordet, men se det hade han
inte, utan det var mer än tio år äldre. Det hade lanserats från ASEA på sin tid, men gått
oförmärkt förbi och ändå fångats upp så småningom av Börje Langefors och i och med
att DN gick över så fick det ju en stor spridning och det är ju det som är huvudordet för
instrumentet nu för tiden, även om datamaskin lever vidare. Problemet med dator är att
man inte har något adjektiv till det. Man kan tala om en ”datamaskinell” undersökning
med datamaskin i grunden, men man talar inte om en ”datorisk” undersökning. Vi saknar
ett adjektiv där och det är väl det som gör, tror jag, bland annat att inte datamaskin har
slagits ut helt och hållet. Men så kom Hannes Alfvén3 i mitten på 60-talet med boken om
den stora datamaskinen4 och där kallade han maskinen ”datamaskin” men han kallade
den också ”datan” och det där smittade av sig. Sen, ett tag såg det ut som att det skulle bli
”datan” av det hela, men jag måste säga att till all lycka blev det inte det därför att ”data”
är ju namn på det som man bearbetar i datamaskinen eller datorn. Och framtiden blir väl
den att vi får ha ”dator” och ”datamaskin” sida vid sida ett tag till.

Detta är den ena huvudpersonen då och den andra delen har ju de huvudpersoner
som sitter i panelen. Vi ska gemensamt leta fram de intryck och minnen vi har från den
gamla tiden och är i den egenskapen vittnen. Vittnen brukar ju förekomma i rättegångar,
men det är inte det som vi ska ägna oss åt här, utan det är egentligen den betydelse hos
vittne som man nu har inom skönlitteraturen, där man talar om vittneslitteratur och då

1 Sture Allén, f. 1928. fil.dr i nordiska språk. Professor emeritus i språkvetenskaplig databehandling. Ständig
sekreterare i Svenska Akademien.
2 Börje Langefors, f. 1915, civ.ing. teknisk fysik (F). Langefors var ingenjör vid NAF AB i Stockholm och
Linköping 1944–49, vid Saab 1949–65, docent i byggnadsstatik vid Chalmers tekniska högskola 1963, pro-
fessor i informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik, vid KTH 1967–80.
Som ingenjör på Saab ledde han bl.a. arbetet med konstruktionen av SARA, en BESK-kopia vid Saab i
Linköping som var i bruk vid årsskiftet 1957/58.
3 Hannes Alfvén f. 1908-1995. Professor i fysik vid KTH. Var även verksam vid University of California.
Alfvén kom att göra avgörande upptäckter gällande plasmafysik. 1970 tilldelades han Nobelpriset i fysik. I
Sagan om den stora datamaskinen som Alfvén skrev 1966 målar han upp ett framtidsscenario gällande hur
datorer påverkar samhället.
4 Denna bok heter egentligen Sagan om den stora datamaskinen. Se t.ex.
http://runeberg.org/authors/alfvenha.html.
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menar böcker som är skrivna på grundval av egna upplevelser. Typexempel är Nobelpris-
tagaren Imre Kertész från Ungern som skrev om sina upplevelser som barn under de
hemska åren under 40-talet när han deporterades i egenskap av liten judisk gosse. Det är
alltså fråga om ett slags dokumentation, det vi nu håller på med. Det gäller att identifiera
aktörer, händelser, utrustning och organisation och mycket annat sådant som har spelat
en stor roll. Och staten har ju sökt sig fram på olika vägar under alla de här åren. Lite
famlande, naturligtvis, det var ju nyheter, men också med rätt bestämda tankar i många
sammanhang. Här finns ju dokument från Statskontoret i mitten på 60-talet, datorservi-
ce-gruppen i mitten på 70-talet och andra som kom längre fram. Till och med Riksrevi-
sionsverket var ju inkopplat på 80-talet, så det är en stor mängd material som redan finns
och olika uppfattningar har ju verkligen kommit fram av naturliga skäl. Man har haft oli-
ka förutsättningar och olika inriktningar och olika mål.

Jag tänkte att vi skulle börja med en liten kort presentationsrunda, så att vi får en lite
skarpare bild av vilka vi är. Och om inte Benny misstycker så kunde vi väl börja i din
ända. Kort om Benny Brodda.

Benny Brodda:5 Ja, namnet är Benny Brodda. Förnamnet har jag för min mor är ameri-
kanska, eller var. Född -34! Och… ja, bott runtikring Stockholm hela tiden, född i Stock-
holm, gått i skola i Stockholm och etc. Och på de sista tio åren ungefär så var jag profes-
sor då i datorlingvistik, som vi kallade det för. Det var mycket diskussioner om det skulle
heta ”datalingvistik” eller ”datorlingvistik”, men, jag tyckte datorlingvistik var ett bra
namn på den sysselsättningen. Det fanns under förra året, eller under de senaste tre åren,
så har de inrättat tre..., eller fyra professurer i datorlingvistik, så det är ett etablerat ämne
och ja, det finns i alla stora universitet i Västvärlden. Jag har jobbat med datalingvistik då,
som man säger till vardags, mest hela tiden. Och haft studenter och kurser, etcetera. Som
sagt var, de sista tio åren, en tjänst i datorlingvistik. Mer kanske jag inte behöver säga.

Sture Allén: Jaha, varsågod.

Björn Kleist:6 Ja, Björn Kleist, heter jag. Född -33. Jag är utbildad som flygingenjör från
början, men min professor hade varit i USA och stött på det här med datorer och han
tyckte att jag skulle försöka programmera flygplans rörelseekvationer och där vek min
inriktning. Och sen dess har jag jobbat med data, dataproduktion framför allt… första
åren på IBM, sen på FOA7, sen var jag med och startade upp QZ8 och flyttade därifrån
till Datema9. Jobbade i nära 14 år på SE-Banken som produktionsansvarig. Och de sista
åren har jag jobbat som IT-managementkonsult. Tack.

Sture Allén: Varsågod. Per Svenonius.

5 Benny Brodda, f. 1934. Pensionerad professor i datorlingvistik.
6 Björn Kleist, f. 1933, civ.ing. skeppsbyggnad och flygteknik (S), KTH 1957. Kleist var forskningsassistent
på Flygtekniska institutionen vid KTH 1957–58 och fortsatte sedan som programmerare vid IBM 1959–62.
Vidare var han dataansvarig för FOA:s stordatordrift 1963–66, driftschef vid QZ 1967–73, teknikchef
Datema AB 1974–77, produktionschef SEB Data 1978–91. Kleist var därefter IT-konsult vid Trigon Ma-
nagement innan han startade egen konsultverksamhet med Theolit AB.
7 Försvarets forskningsanstalt, bildades 1945 genom sammanslagning av Försvarsväsendets kemiska anstalt
med bl.a. Militärfysiska institutet.
8 Stockholms datamaskincentral för Högre Utbildning och Forskning, hette den först och bytte ev 1977 till
Stockholms Datorcentral för Högre Utbildning och Forskning, Eg. Datorcentralen för högre utbildning
och forskning i Stockholm (QZ), en gemensam datorcentral för FOA och högskolorna i Stockholm som
inrättades 1967. Den fungerade som en servicebyrå med stora datorsystem.
9 Datema, privat servicebyrå som tillhörde Jonssonkoncernen. Kom senare att ingå i Enator.



9

Per Svenonius:10 Ja, jag heter Per Svenonius. Jag är född -26. Tog min fil.kand i Uppsala
-47. Lissade i teoretisk fysik i Uppsala -52. Och, då när jag hade gjort det, då var det läge
för mig att genomföra min värnplikt. Den var uppskjuten på grund av mina studier. Och
den gjorde jag som forskningstekniker på FOA. Det är -52, -53. Man fick ju ett extra
straffår om man gjorde sådant på den tiden. Men på det viset kom jag i förbindelse med
FOA, som jag kommer tillbaka till. Under åren -53 till -55 då var jag bland annat ordfö-
rande i Sveriges Förenade Studentkårer – och det nämner jag bara för jag tycker det har
betytt mycket för min person, så att det… ja det har väl inte direkt med datoriseringen att
skaffa. Men samtidigt, i stort sett, så var jag också t f laborator på Tekniska Högskolan,
det var en tjänst där som skulle tillsättas och som alltid när det är sakkunniga, även om
det bara är ett par stycken sökande så tar det några år att få sakkunniga färdiga. Så jag
njöt ju frukterna av att vikariera som laborator och undervisa i mekanik för en massa
olika linjer på Teknis11 i drygt två års tid. Kontentan av det blev sen att när uppdraget på
Teknis tog slut då hade jag FOA på halsen och då ville de att jag skulle börja jobba på
FOA istället, så följaktligen gick jag över till en laboratortjänst på FOA -55 och sen var
jag kvar i anställning på FOA mellan -55 och -65 som laborator och överingenjör. Under
den tiden skaffade och installerade FOA det som då i sin tid var den största, kraftfullaste
datamaskinen vi hade i Sverige och det har lite relevans för dagens ämne.

Jag var avdelningschef för Statskontoret -65 till -92 och att jag kom att hamna på
Statskontoret, det hade i och för sig och göra med den historia jag har att berätta senare,
så det blir lite krångligt här. I alla fall, under min tid i Statskontoret så har jag bland annat
varit styrelseordförande i STUD12, i DAFA13 och i Sparnämnden14. Jag har haft diverse
expertuppdrag, på UHÄ15, UKÄ16, STU17, Offentlighets- och sekretesslagstiftningskom-
mittén18, med mera, det har varit typiska inslag i jobbet. Ja, jag gick i pension -92 och var
kvar i uppdraget som ordförande i Sparnämnden fram till -96. Då fyllde jag 70 år och då
tyckte Regeringskansliet att ska man förmå riksdagsmännen och gå vid 70, så får man
välan ta de här gamlingarna som jobbar på övertid också.

Sture Allén: Bengt Olsen.

Bengt Olsen:19 Ja, jag är ju bara grabben, född -41. Tog studenten i Sollefteå; jag nämner
det bara för det var rätt kul för att man blev uttagen till militärtjänst och som enda i detta
land blev jag uttagen till forskningstekniker redan på studentmeriterna, vilket senare visa-

10 Per Svenonius, f. 1926, fil.lic. Uppsala 1952. Han arbetade som Tf laborator (KTH) 1953–55, laborator
och överingenjör vid Försvarets forskningsanstalt (FOA) 1955–65. Sedan 1965 arbetade Svenonius vid
Statskontoret som avdelningschef, vilket han gjorde fram till sin pension 1992. Bland hans viktiga uppdrag
kan nämnas, styrelseordförande i bl a STUD, DAFA och SPAR-nämnden, diverse expertuppdrag åt bl.a.
UHÄ (UKÄ), STU, OSK och KUU.
11 Teknis, populär benämning på KTH.
12 Styrelsen för universitetens datamaskincentraler, STUD. Ett centralt organ där varje datacentral hade
representanter genom det aktuella lärosätets förvaltningschef och datacentralens driftschef. Därtill fanns
även tre representanter för landets forskare. Datorer och politik: studier i en ny tekniks politiska effekter på det
svenska samhället, Jan Annerstedt, ed. (Staffanstorp, 1970), 164f.
13 Datamaskincentralen för administrativ databehandling, DAFA.
14 Statligt person- och adressregister, SPAR
15 Universitets-och högskoleämbetet UHÄ, tidigare UKÄ.
16 Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
17 Styrelsen för teknisk utveckling, STU.
18 OSK.
19 Bengt Olsen, f. 1941, fil.dr och docent 1968. Olsen anställdes på Universitetsdatacentralen i Uppsala
(UDAC) 1968 och blev 1974 chef för Stockholms datamaskincentral (QZ) där han arbetade fram till 1985.
Deltog i flera utredningar om verksamheten vid Datorcentralerna bl.a. om taxesättning, var svensk styrelse-
ledamot COST 11, Europas första datanätsprojekt 1974–1986.
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de sig vara fel. Men, jag kom då till FOA hösten 1960 efter att ha harvat i Hässleholm i
tre månader och jag var 19 år och antagligen framgick det av utseendet, så då sa Risberg20

där: ”Är du fil. doktor eller fil. lic. åtminstone?”, sa han. ”Nej, jag ska börja läsa efter
lumpen”. ”Ja, men hörru du. Det måste va något fel. Vi tar bara sådana som har färdig
examen och du får välja, räknebiträde eller gå och läsa”. Men det här var så sent på ter-
minen, så jag fick inte komma in på KTH, teknisk fysik och på Chalmers, för de hade
börjat terminen sen två månader. Då var det Uppsala som gällde och … då läste jag mat-
te och sådant där och tog en fil.kand. väldigt fort. Jag hade inga pengar, utan var tvungen
att ta det snabbt… Och där fanns det en som jag lite skämtsamt säger ”galen schweiza-
re.” Werner Schneider21 var min lärare i fysik och han hade någon burk som stod och
blinka i ett rum intill där, en IBM 162022. Och.., ja han visade den där och det såg ju fa-
scinerande ut, men sen läste jag astronomi och vi gjorde enorma beräkningar och räknade
20 timmar manuellt och med tabeller. Sen kommer assistenten Ekedahl, och plockar in
fem sådana jobb, fem gånger tjugo timmar, hundratimmarsjobb, traskar iväg och kom-
mer tillbaks efter någon timme och säger: ”Du har gjort fel där, där, där, där, där.” Och
vi följde efter honom och han gick upp till en datamaskin på Fysikum, samma datama-
skin och knappade in det där. Och jag tänkte ”jäklar, det där måste jag göra också”. Och
då, när Werner Schneider kom och frågade om jag ville göra ett trebetygsarbete hos ho-
nom sommaren 1962, så sade jag ja. Och på 14 dagar fick jag lära mig programmera, nu-
merisk analys, sköta en dator och förstå en doktors resultat och det klarade jag då. Och
det var ju en rivstart. Då fick jag lära mig jobba 18 till 20 timmar om dygnet och det har
jag haft glädje av hela livet. Så var det då. Vi var, jag tror, störste civila användaren hos
Björn Kleist från 1962 och vi betalade 4 000 kr i timmen för att använda hans dator, då-
tidens pengar och.., vi fick för små anslag, så då fick jag chansen att åka till Schweiz, till
den största datorn i Europa på Tekniska Högskolan i Zürich, ETH, -63, -64 var jag där,
och i Cern. Och sen var även det för lite och då fick jag åka till Lawrence Berkeley Labo-
ratory i Kalifornien som hade världens största dator. Hade klippkort dit från -65 till… -
85 ungefär. Jättekul, men den stora grejen var att det fanns, denna dator på Fysikum i
Uppsala, som egentligen var den första riktiga universitetsdatacentralen, före UDAC23,
fyra år före, för den var allmänt tillgänglig. Och det var samma ledare, Werner Schneider.
Det fanns andra datorer, men de var inte allmänt tillgängliga på samma sätt. Och där
träffade vi enormt mycket forskare som, alla de var pionjärer inom sitt fack och det var
sociologer, psykologer, medicinare, hela bandet. Och de flesta kommer man ihåg pånå-
gotsätt. Mycket spännande. Själv så upptäckte jag det underbara med problemlösning
med hjälp av programmering.

Det var som poesi. Det vackraste man kan göra. Bra koder, sanslöst bra. Alltså, bra
programvaror, det är grejer. Det är kondenserad kunskap. Och jag och Göran Pettersson
skrev väl första boken om sådant 196524, med lösta program. Det var den första av en
sådan bok i Sverige, tror jag. Och, ja, fascinerande, fascinerande. Jag disputerade i nånting
som fick heta ”Computational physics” i USA, så det fick heta ”datafysik” i Sverige, så
jag var den första doktorn i datafysik (dagen innan Göran Pettersson) och blev värvad till

20 ansvarig inom FOA för forskningsteknikerna.
21 Werner Schneider kom till Fysikum i Uppsala efter sin examen vid ETH i Zürich 1959 och tog initiativet
till att skaffa en dator till Fysikum, Schneider blev sedermera chef för den första universitetsdatacentralen i
Uppsala 1965.
22 IBM 1620, en av IBM:s tidigare datorer, utvecklades under 1950-talets slut för vetenskapligt bruk och
utannonserades i oktober 1959. Vid slutet av 1963 hade den sålt i över 1 000 exemplar. James W. Cor-
tada, Historical Dictionary of Data Processing: Technology (New York, 1987a), s. 209f.
23 UDAC, Uppsala Datacentral, var den första Datacentralen som inrättades i Sverige 1965.
24 Olsen, B, och Pettersson, G: Lösningar i Fortran till programmeringsuppgifter för AB, Studentförlaget
1965.
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Chalmers som lektor efter Stig Hagström25, men Werner Schneider lockade tillbaka mig
till Uppsala för han hade ett fantastiskt projekt inom medicinsk databehandling, jättefi-
nansiering från Siemens och så började jag där och sen blev jag värvad till UDAC, som
chef för programmerarna. Var där i sex år och sen blev jag, ja, halvt värvad till QZ eller i
varje fall så…

Per Svenonius: Det är preskriberat.

Bengt Olsen: Det är preskriberat. Det blev obekvämt för mig att vara kvar på UDAC
och då hoppade Björn av, han blev värvad. Och då kontaktade jag Pelle Svenonius, han
var ju som bestämde och så småningom, efter några veckor sa vi ”ja, vi gör så där”, och
det undertecknades av Konungen så småningom. Så då blev jag chef för QZ 1974 med
Kunglig fullmakt. Och, då, för att knyta ihop det hela, då går jag upp till min blivande
chef, Per Svenonius, och säger ”Goddag, jag ska jobba hos dig nu som forskningstekni-
ker” och, nej, nu blandar jag ihop två historier här. I alla fall, det var forskningstekniker
1965. Och då säger han: ”Ja, det var ju bra, men jag ska sluta idag”. Så jag kom på hans
sista dag på FOA. Men sen, sen… Ah, skit samma. Så jag var i alla fall på UDAC i många
år, i sex år och sen var jag på QZ i 12 år. Och sen har jag haft privata företag.

Sture Allén: Tack. Jacob Palme. Varsågod.

Jacob Palme:26 Ja. Under den tidsperiod som det här seminariet ska handla om, under
60- och 70-talet, så jobbade jag på Försvarets Forskningsanstalt och jag märker att nästan
alla som pratar här nämner FOA. FOA var alltså med sin 7090-dator,27 den första, funge-
rade nästan som en universitetsdatacentral. Det var många från universitet också som
använde den datorn. Det var en slags början till en universitetsdatacentral och nästan alla
som jobbat inom det där området har blivit upplärda i den miljön från början.

Jag är född -41 och sen har jag, efteråt, senaste åren har jag jobbat som professor i
datavetenskap på Stockholms Universitet. Och speciellt intresserat mig för frågor om
människor och datorer och så där och det jag kan berätta en rolig historia. När jag var 17
år, då hade vi sådan där studievägledning som alla studenter skulle gå igenom och då,
inför att man skulle sluta sina gymnasiestudier. Då sa jag till studievägledaren: ”Jag skulle
vilja ha ett yrke där jag kan få jobba dels med psykologi och människor och sådant och
dels med datorer” eller kanske säga datamaskin då, för det fanns inte dator på den tiden.
Och då så sa studievägledaren: ”Nej, sådana yrken finns inte. Du måste välja antingen
dator eller människor.” Och det är ju ganska intressant, med tanke på hur viktigt det är
idag, det här med människor, men det fanns inte på den tiden. Och jag valde den teknis-
ka linjen och gick på Tekniska Högskolan och kom sen till FOA. Jag ska senare berätta
lite mer om de datamiljöerna vi hade på den tiden. Jag var med och skaffade en dator
som hette DEC System 1028, som skaffades till QZ 1973, som fick ganska stor betydelse,
för det var en ny typ av dator med ett nytt sätt att tänka på hur man skulle kunna använ-
da en, fjärranvända en dator. Det kommer jag till senare.

Sture Allén: Jaha, tack. Varsågod Lennart Nordström.

25 Stig Hagström disputerade i Fysik i Uppsala ca 1964 och hade därefter befattningar vid Chalmers, Lin-
köping, Stanford samt som Kansler.
26 Jacob Palme, f. 1941, forskare vid FOA 1964–72, därefter QZ, och sedan 1984 professor i datavetenskap
vid KTH och Stockholms universitet.
27 IBM 7090.
28 Digitals DEC 10 dator.
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Lennart Nordström:29 Ja. Jag heter Lennart Nordström och jag är född 1925. Tog stu-
denten vid Svenska normallyceet i Helsingfors 1945, efter att under drygt ett år ha gjort
militärtjänst som eldledare vid ett granatkastarförband i Östkarelen. Jag gick sedan ge-
nom Svenska Handelshög-skolan i Helsingfors. Blev klar där 1948. Så småningom ham-
nade jag ju i Sverige, men det var för att sköta ett dotterföretag till ett släktföretag i Fin-
land. Så småningom fick jag intresse för det här med datateknik och sökte jobb och fick
det på IBM 1955. Åren -55 till -60 var jag verksam i södra Norrland, alltså med Gävle
som bostadsort och distrikt som jag ansvarade för, som sträckte sig från och med Uppsa-
la och till Iggesund och i väster till och med Hofors. Där lärde jag bland annat känna Åke
Pernelid30 och Torsten Frank31, som då sysslade med produktionsplanering vid Sandvi-
kens Jernverks tekniska Verk. 1960 kom jag till Statistiska Centralbyrån för att förbereda
1960 års folkräkning. Det var alltså fråga om systemarbete, förbereda installationerna av
det IBM 7070-system32 som skulle användas för folkräkningsändamål. Och sköta perso-
nal, bland annat anställa 130 stansoperatriser som var förutsättningen för att ta hand om
det materialet. Ja, 1963, första juli, kom jag till Statskontoret i samband med den omor-
ganisation som bland annat ledde till att Matematikmaskinnämnden33 fusionerades med
Statskontoret. Själv kom jag ju från Statistiska Centralbyrån och hur jag sen kom i kon-
takt med universitetsdatacentralerna, det ska jag be att få återkomma till lite senare.

Sture Allén: Tomas Ohlin.

Tomas Ohlin:34 Ja, jag heter Tomas Ohlin. I sådana här sammanhang har jag många
gånger i livet önskat att jag hade blivit tandläkare. Därför att då hade man kunnat säga:
”Ja, vad har du hållit på med då, Tomas?” ”Jo men, jag är tandläkare.” ”Ja, men så bra.
Då förstår jag precis.” Det har varit lika svårt, och är lika svårt att beskriva en gärning
som är så oprecis som min. Det är väl vad som förenar oss här, att vi kommer från väl-
digt udda, alltså det finns ingen rät linje i våra utbildningar. Jag var programmerare på
FACIT35, i början på 60-talet och blev fascinerad av de maskinernas, ska vi säga, egen-
skaper som fanns. Sökte mig så småningom till universitetet och var med när Börje
Langefors blev professor. Jag minns hans installationsföreläsning på Teknis. Det var
spännande. Jag var tillsammans med Börje och startade tillsammans med bland andra
Janis Bubenko, den första institutionen då för informationsbehandling, streck ADB. Allt-
så, speciellt den administrativa databehandlingens metodik, som det hette på den tiden.

29 Lennart Nordström, f. 1925, civ.ekon. 1948. Ledamot i ett flertal styrelser, kommittéer och arbetsgrupper
så som ADB-utbildningssakkunniga 1964, Bilregisternämnden 1971–75, Datainspektionen 1973, SPRI,
STU. Byråchef vid Statskontoret 1963. Sedermera organisationsdirektör.
30 Åke Pernelid, överdirektör för Statskontoret, initiativtagare till och VD för Statskonsult AB.
31 Torsten Frank, f. 1935, organisationsdirektör, chef för Statskontorets upphandlingsenhet.
32 7070 system, ett av IBMA:s större administrativa datorsystem under tidigt 1960-talet.
33 Matematikmaskinnämnden (MMN) inrättades den 26 november 1948 med uppdraget att ”planlägga och
leda arbetet med matematikmaskinutrustning för svenska behov och därvid undersöka och pröva förelig-
gande möjligheter, dels till inköp från utlandet, dels ock till tillverkning inom landet av dylik utrustning”.
Konstruktionen av datorerna BARK och BESK skedde vid MMN. Myndigheten lades ned 1963, och dess
funktioner tog delvis över av Statskontoret. Hans De Geer, På väg till datasamhället: Datatekniken i politiken
1946–1963 (Stockholm, 1992), 24, 130.
34 Tomas Ohlin, f. 1934, adj. professor i informationssystem vid Linköpings universitet. Han har bl.a. arbe-
tat på AB Åtvidabergs Industrier/Facit AB med programmering och sedan på Industridata AB. Ohlin
medverkade i etableringen av Data- och systemvetenskaputbildningen vid KTH/Stockholms universitet
1966. Vidare har han deltagit i ett flertal statliga utredningar om informationssamhället. Han var kanslichef
i den första IT-kommissionen.
35 Eg. Facit Electronics AB. Elektronikavdelningen vid AB Åtvidabergs Industrier ombildades 1960 till
dotterbolaget Facit Electronics AB. Detta avvecklades vid årsskiftet 1962/63 och dess verksamhet under-
ordnades moderkoncernen.
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Till skillnad från informationsbehandling, numerisk analys som var då etablerat, natur-
ligtvis, tidigare.

Jag jobbade då på universitetet, som samverkade med Tekniska Högskolan, som lära-
re och i någon mån forskare men, under slutet på 60-talet och början på 70-talet, men
gled sen i ett antal statliga utredningar som ville beskriva hur informationssamhället kun-
de te sig och där det fanns behov. Man frågade sig på vilka områden det fanns behov av
åtgärder i större perspektiv, i ett statligt, kommunalt perspektiv och inte bara i ett före-
tagsorienterat. Så de här statliga utredningarna var ganska omfattande materia under, säg
15 års tid. Under hela 70-talet. Jag var ganska aktiv i ett antal av dem. Sen, jag har också
kommit att intressera mig alltmera för människans roll i informationssystemen och har
ägnat ett antal år på Styrelsen för Teknisk Utveckling och försökte få intresse, höll jag på
och säga, man gör så gott man kan, för forskning om ska vi säga de värden som befinner
sig i utkanten av datorsystemen. Jag var alltså på universitet, men lämnade det i början på
70-talet. Min senare utveckling är kanske inte så relevant för den här diskussionen. Jag
hamnade så småningom som adjungerad professor i Linköping. Och har sen fortsatt att
intressera mig alltmera för människan i systemen och deltagande system, där maskiner
och människor kan samverka, på ett sätt som liknar det som Jacob här har beskrivit vad
gäller hans intresseutveckling.

Sture Allén: Mm. Tack. Ingemar Dahlstrand.

Ingemar Dahlstrand:36 Jag tror att jag har gått en ganska spikrak väg till att bli data-
människa. Det började ungefär Lucia 1953 när BESK37 hade gått igång, så kom det ett
inslag i Dagens Eko om det och jag blev genast fascinerad av tanken att man kunde göra
20 000 operationer per sekund och undrade hur man kunde göra några vettiga operatio-
ner eftersom man knappast kunde stå över maskinen och övervaka dess arbete, steg för
steg.

När jag var färdig med examen 1955 så sökte jag och fick jobb hos Börje Langefors,
som på den tiden var chef för beräkningskontoret på SAAB i Linköping. Och sen, -57
kom jag till ADB Institutet38 i Göteborg. Jag vill tävla med Bengt Olsen här om att ha
varit vid den första universitetsdatacentralen i Sverige, för den här var allmänt tillgänglig.
Det var en ALWAC III-E39. Och då lärde jag känna Klaus Appel40, för övrigt, som ju
jobbade med samma dator i Uppsala. Så kom jag tillbaka till BESK-familjen och jobbade

36 Ingemar Dahlstrand, f. 1932, fil.mag. i matematik, fysik och mekanik, Uppsala universitet 1955. Dahl-
strand arbetade med Börje Langefors vid Saab:s beräkningskontor i Linköping 1955–57. Därefter gick han
över till ADB Institutet vid Chalmers i Göteborg 1957–59. Dahlstrand ledde implementeringen av AL-
GOL 60 för Facit EDB vid Facit Electronics AB/Facit AB i Göteborg 1959–64. Han var systemchef vid
Industridata AB:s Göteborgscentral 1964–66 samt distriktschef där 1966–68. Dahlstrand var driftschef för
Lunds datacentral för forskning och högre utbildning 1968–79 och programmerare där 1980–85. Vidare
var han adjunkt vid Institutionen för datalogi och numerisk analys vid Lunds universitet 1985–1997.
37 BESK, förkortning för binär elektronisk sekvenskalkylator, Sveriges första elektroniska dator. Konstruk-
tionen av BESK skedde vid statliga Matematikmaskinnämnden (MMN) och leddes av Erik Stemme, d.
2007. BESK togs i drift i december 1953 och invigdes i januari 1954. Den fanns i MMN:s lokaler på Drott-
ninggatan 95 i Stockholm.
38 ADB Institutet vid Chalmers inrättades 1957, då finansmannen Axel Wennergren donerade en dator
ALWAC III-E och garanterade lön för 6 personer. Institutet finansierades av donator till 1963, varefter det
ganska snart fick nedläggas. Enligt brev från Ingemar Dahlstrand, 2008-05-03.
39 ALWAC III-E var en minidator som tillverkades av Logistics Research, ett amerikanskt bolag som ägdes
av Wennergren.
40 Klaus Appel, systemman i Uppsala, först vid Kvantkemiska gruppen. Från 1965 driftsystemchef vid
universitetets datacentral UDAC. Han var även forskare vid inst. för Kvantkemi i Uppsala och den som
skötte deras Alwac dator.
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de närmaste fyra åren med implementering av ALGOL 60, på FACIT EDB41. Sen, efter
ett mellanspel som distriktschef så sökte jag till Göteborgs datacentral 1966, men missade
det jobbet med tre röster mot två. Men då hade jag blivit bekant på Statskontoret, så att
när Lunds datacentral skulle ha en chef -68, så tipsade de förvaltningschefen om mig och
jag fick jobbet då. Så där jobbade jag sen i 12 år och det återkommer jag till, vad som
hände under de åren.

Sture Allén: Ja, tack så mycket. Något lite om mig också. Jag började väl som den enda i
den här gruppen som språkvetare. Läste nordiska språk och skulle göra, hade jag tänkt
mig, en avhandling om 1600-talets språk, därför att det är så dåligt undersökt och valde
en text som jag skulle ägna mig åt. Jag behövde då först göra en upplaga, en edition av
den och när jag skulle göra det så fann jag ju att, för varje enskilt tecken som man skulle
ta ställning till så måste man ha möjlighet att hitta paralleller i hela texten och jag undrade
hur man skulle bära sig åt. Jag hade inte tusen munkar till förfogande, som man hade haft
förr. Och jag gick just till ADB Institutet för att undersöka om man kunde få nånting där
och det var 1961 som det skedde. Jag lärde mig att programmera i maskinspråket där och
skrev ett program som gjorde en konkordans till dessa Johan Ekeblads42 brev och sen så
var det färdigt, alltså sen fortsatte jag på den vägen.

Jag disputerade 1965. Den ena boken var en beskrivning av det system, eller ja, den
teori egentligen som jag hade utvecklat för editionen och den teknik jag hade använt och
den andra var själva editionen. Sedan var det så lyckligt att Riksbankens Jubileumsfond
inrättades precis i den vevan och jag fick ett av de första anslagen för att göra ett projekt
som hette ”Datamaskinell undersökning av tidningsprosa.” Jag fick nämligen av tidning-
arna tillstånd att ta hand om deras sättremsor och på det sättet så slapp jag koda in, stan-
sa in som man då fick göra, miljoner ord, utan jag fick de alltså färdiga för att använda i
projektet. Och det ledde till att vi bildade en forskningsgrupp och publicerade en Nu-
svensk frekvensordbok i fyra band 1970 till 1980. Under den tiden så inrättade Humanis-
tiska forskningsrådet en forskartjänst i, vad de då kallade, ”Språklig datateknik” och 1972
inrättade regeringen en professur och den hette då ”Språklig databehandling”. Och jag
har fått höra att det anses vara den första av sitt slag i världen. Vi fortsatte och utvecklade
en institution.

I mitten på 70-talet så fick jag en förfrågan från Svenska Akademien om jag kunde
tänka mig att ordna ett Nobelsymposium på något lämpligt område här och jag föreslog
då ett område med den enkla beskrivningen ”text processing” och det blev ett Nobel-
symposium 1980, där jag hade tillfälle då – som man har när det gäller Nobelsymposier –
att bjuda in de mest framstående i hela världen på det område som man är intresserad av.
Och det har ju publicerats i en volym med samma rubrik. Senare 1980 blev jag invald i
Svenska Akademien och det har sedan också haft betydelse. Jag blev ständig sekreterare
1986 och en del av det arbetet, det var att införa Svenska Akademien i dataåldern. Jag såg
till att sekretariatet började arbeta med rationella metoder, att Nobelbiblioteket gick över,
alltså Akademiens Nobelbibliotek, och vi hade då redan en del kontakter med Akademien
genom att vi gjorde Svenska Akademiens ordlista i Göteborg och den var ju självfallet då
grundad på databehandling. Det har fortsatt på det sättet sedan. Jag kan väl säga att i mit-
ten på, nej första hälften av 80-talet var jag ordförande i Göteborgs datacentrals styrelse.
Det var ju en styrelse som hade hand om både Chalmers och universitetets databehand-
ling. Men det är sådant som vi, som sagt var, kan återkomma till.

41 Facit EDB, BESK-kopia som tillverkades av Elektronikavdelningen vid AB Åtvidabergs Industrier/Facit
Electronics AB under åren 1957–62.
42 Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad 1639–1655. Utg. av Sture Allén. Göteborg 1965.
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Så att nu har vi avslutat den här rundan. Och det är redan flera som har sagt att de
ska komma tillbaka med uppgifter om datacentraler. Och jag tycker att det är väldigt vik-
tigt att vi i början alltså talar om framväxten av datacentralerna. Det har ju varit centralt
på hela området. Så att jag välkomnar nu de som vill göra inlägg i den frågan. Vem bör-
jar? Ja, Jacob. Varsågod.

Jacob Palme: Jag tänkte börja med några, ska börja med några grundläggande saker som
är självklara för alla som sitter här vid bordet, men kanske inte självklara för den yngre
generationen, som ändå borde tas med.

Idag är det ju så att en, jag ska förresten berätta hur mycket saker och ting kostade –
jag kommer att säga en del om det, så kommer jag händelsevis att prata om årslöner för
en programmerare, därför att, att tala i kronor det blir ju aktuellt bara nu, men materialet
ska ju spelas in och användas av historiker i framtiden och då tycker jag att årslönen för
en programmerare blir ett mera oberoende. En dator idag kostar ungefär en halv månads
lön för en programmerare och en kraftfull server idag kostar oss ett till två månadslöner
för en programmerare idag. Och det kan man då jämföra med hur det var på den tiden
då vi nu är aktuella, alltså 60- och 70-talet. På den tiden så fanns det datorer som kunde
användas av bara en person och man kunde använda den på samma sätt, liknande sätt
som man idag använder persondatorer. De datorerna kallas väl inte för ”minidatorer”
och de kostade av storleksordningen två till fem årslöner för en programmerare på den
tiden. Och det här var så dyrbart så man kunde normalt inte utrusta varje programmerare
med en egen minidator, det blev för mycket att ge varje programmerare med en dator
som var värd två till fem årslöner. Problemet var då: hur ska man kunna undvika att ge
var och en en egen dator, så skulle man kunna använda samma dator för flera på en gång.
Och då utvecklades tekniker för att göra det möjligt för flera programmerare att använda
samma dator på en gång och den teknik som användes i början av den här perioden, för
detta ändamål, det var, ja, en… som hände ibland va, var att man kunde hyra tid. Man
fick använda en dator en timme då och då, men då var man ensam om datorn bara den
timmen, vad skulle man göra resten av tiden? Det var inte särskilt bra det heller. Men då
utvecklades tekniker som gjorde att man kunde, oerhört effektivt, utnyttja de här oerhört
dyrbara datorerna. Man ska, när jag säger ”dyrbara datorer”, kan jag nämna då att den
första stora svenska datorn som vi pratar om här, det är FOA:s 7090-dator, som köptes
omkring år 1960 och den kostade 500 årslöner i inköp. QZ köpte som sin första stora
dator en IBM 360/75-dator43 i slutet på 60-talet och den kostade 400 årslöner. Själv var
jag med om att skaffa en DEC-10-dator44 som jag ska berätta om lite senare och den kos-
tade 100 årslöner i inköp. Så att det här var väldigt mycket pengar, de här datorerna. Och
det var, för det priset fick man då en dator som hade högre räknekapacitet än de här mi-
nidatorerna. Men, samtidigt så var det ju helt orimligt att bara en person skulle använda
dem. Man måste ju se till att flera använde dem och därmed – man använde i början av
den här perioden för att göra detta, det var nånting som kallades för ”batch processing”.
Och det gick till så att programmerarna skrev sina program på hålkort. Här har jag tagit
med ett hålkort för att visa hur de såg ut. På ett sådant där kort rymde 80 tecken. Och så
stansade man ut hål, hål, hål i det här kortet som markerade vilket tecken det var i var
och en av kolumnerna. Och hade man ett program med 100 rader programkod så blev
det alltså 100 sådana här kort som man la i en bunt efter varandra. Och de indata man
hade till programmen, de skrev man också på de här korten för de var textade siffror,
eller vad det nu var för nånting, som programmen skulle bearbeta. Och sen kom man då

43 IBM 360/75 den då kraftfullaste datorn i Sverige.
44 Eg. DEC PDP-10, tillverkad av Digital Equipment Corporation (DEC). Den första DEC PDP-10 leve-
rerades 1966. Paul E. Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), s. 139.
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till datacentralen med en tjock bunt med sådana här hålkort, som var dels de program
och dels de data man skulle använda. Och de lämnade man in på datacentralen också.
Det fungerade på 7090, det var den dyraste datorn i förhållande till antalet användare och
därmed var alla mest angelägna om att utnyttja den här oerhört dyrbara maskinen effek-
tivt. Ja, ja i räknad kapacitet så hade den där en kapacitet av kanske en 5/1000 av vad en
vanlig persondator har idag, men det var mycket på den tiden. Och de hade ju inte några
integrerade kretsar, utan varje enskild krets måste vara en separat transistor, va. Och
minnet var så kallade ”kärnminnen.”45 Man hade en liten rund ferritkärna. För varje bit i
minnet, fanns, måste det en rund ferritkärna,46 så det blir enormt stora anläggningar på
den tiden, jämfört med dagens datorer.

Jo, som det fungerade på 7090, på den tiden så fungerade det så att jag tog min bunt
med hålkort och lämnade in dem på datacentralen. Och de kördes först i en mindre för-
dator, som gjorde en förbearbetning. 140147 hette den där fördatorn. Den gjorde om den
här hålkortsbunten, och alla andra hålkortsbuntar, med… De lade en lång mängd hål-
kortsbuntar efter varandra, en lång backe som de matade in i den där 1401-datorn. Det
gjorde den om till data på ett magnetband, så den skulle inte behöva belasta den oerhört
dyrbara 7090-datorn, med den långsamma läsningen av hålkort, utan det gjorde av den
här fördatorn 1401 till 7090. Det flyttade man sen över det här magnetbandet. Magnet-
bandet monterades sedan på 7090-datorn och den läste då igenom de här jobben som
fanns hos de olika programmerarna, som motsvarade olika hålkortsbuntar, olika bra, läste
igenom dem, en i taget och bearbetade dem. Typisk bearbetningstid för en programme-
ringsuppgift var kanske en eller ett par minuter. Den här 7090-datorn, den matade ut sina
utdata på ett annat magnetband. Sen flyttade man det magnetbandet till den här 1401-
datorn igen och 1401 fick sen skriva ut magnetbandet på papper, därför att det var för
dyrbart att den här dyra 7090-datorn skriva direkt på den långsamma skrivaren i och med
att den skrev magnetband. Man kunde skriva mycket snabbare, så belastade man den
datorn mindre i och med att flytta över utskrifterna till den här 1401-datorn. Så skrevs
det hela ut på en tjock bunt med papper som man fick resultat från sina data. Allt det här
tog av storleksordningen tre, fyra timmar. Så från det att jag lämnade in min bunt med
sådana här hålkort, till det att jag fick ut en bunt med papper som var utskrifterna från
vad datorn hade gjort, det vill säga en bearbetning, dröjde tre till fyra timmar. Och det är
ju ett väldigt annorlunda sätt mot hur man använder idag, man programmerar, man be-
höver bara vänta några sekunder från det att man matar in data i sin dator till dess att
man får ut sitt resultat, men så var det på den tiden. Och man anpassade sig till det sättet,
eller det här ledde bland annat till att vi som jobbade med den här datorn, på det här sät-
tet, vi fick ha många jobb igång på en gång, men… Man kunde ju inte bara ha en, så man
programmerade flera olika saker på en gång, så att man kunde fylla ut tiden mellan de här
inlämningarna/uthämtningarna och på det sättet så kunde man då, en enda, den här
7090-datorn kunde på det sättet betjäna, sett, som jag sa, typisk tidig bearbetning i den
blev en minut under en fyratimmarsperiod. Så det blir alltså 240 programmerares jobb,
kunde den här datorn utföra, genom att alla lämnade in sådana här buntar. Så att den här

45 Kärnminnen är minnen bestående av ferritkärna, en ring av magnetiserbar material som kan lagra en etta
eller nolla beroende på riktningen hos magnetiseringen. Denna typ av minnen var vanliga på denna tid,
men de gick lätt sönder. Om någon enstaka ferritkärna blev felaktig krävdes ibland lång felsökning för att
hitta felet. Enligt Jacob Palme, e-post 2008-04-29.
46 Se fotnot 46.
47 Eg. IBM 1401, liten transistorerad dator som introducerades av 1959. Det var inte ovanligt att den an-
vändes som komplement till en stordator, då den hade hög inläsnings- och utskriftskapacitet. Ceruzzi
(1998) s. 73ff.
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oerhört höga kostnaden48 på att köpa den här datorn kunde man då dela upp på väldigt
många programmerare som använde den här datorn.

Och, men vi som jobbade tyckte ju att det var väldigt besvärligt det här med att vänta
i fyra timmar, så sen när QZ bildades, det hette Stockholms datacentral på den tiden,
bytte namn till QZ senare och när Björn Kleist blev chef där, då skaffade man en ny da-
tor och där skulle, den fungerade enligt samma, i huvudsak samma princip. Det var batch
processing, men det var mycket snabbare teknik för in- och utmatning av data, så att man
bara behövde vänta fem minuter, istället för fyra timmar på att få ut sina resultat. Det
upplevde vi då som en fantastisk förändring, att man kunde få sina resultat på bara fem
minuter.

Att jag säger allt det här, är att jag försöker förklara varför hade man de här stora
mastodontdatorerna, men det gjorde man alltså därför att det var ett sätt att fördela den
höga kostnaden på att köpa en dator på ett stort antal programmerare, så att det blev en
låg kostnad per programmerare. Och det var orsaken till att man hade de här datorerna.
Det var ju stora pengar som investerades då av universiteten i de här stora universitetsda-
torerna och det innebar då att man försökte satsa på att se till att de här blev använda, så
därför fanns det ett visst motstånd mot att man skulle skaffa alltför många minidatorer,
därför att man sa att det var bättre, effektivare användning av universitetets resurser, att
man skulle använda de här datorerna så att, till exempel på FOA, där jag jobbade, där
hade vi ett datorråd och när någon ville skaffa en egen minidator, någon forskare på
FOA, då gjorde vi en utredning. ”Måste de verkligen ha en egen minidator? Skulle de inte
kunna använda den här gemensamma 7090-datorn som dem, eller senare den här QZ:s
360/75-datorn istället?” Och man prövade i varje fall, var det verkligen nödvändigt att
skaffa den här dyrbara minidatorn. Och det gjorde man för att kolla beläggningen uppe
på de här väldigt dyrbara datorerna, som man skaffat för oerhört mycket pengar, som
man måste då få många användare på för att de skulle löna sig. Sen, på 1960-talet så hör-
de vi talas om nånting som kallades för ”timesharing”49 och det var nånting som fanns
pånågotställe i USA.

Vi fick någon videofilm som berättade vad timesharing var. Och timesharing, det in-
nebar att en person kunde sitta och kommunicera med datorn och få, mata in sina pro-
gram och få dem kompilerade och resultat på bara några sekunder och man kunde in-
teragera och trycka in data och få svar ifrån datorn på några sekunder – ungefär som det
är idag på en persondator, som alla är vana vid att göra idag. Men, att göra det med hjälp
av sådana här minidatorer, det skulle innebära att var och en hade en egen dator och det
blev för dyrbart, så att timesharing var en teknik där man kunde ge programmerarna den
här föreställningen, känslan av att de var ensamma om datorn fast man egentligen var
många programmerare som använde samma dator. Man, datorn flyttade snabbt om sin
bearbetningskapacitet mellan många olika, så att datorn betjänade ett stort antal olika
programmerare på en gång och datorn gav några sekunder åt en, och några sekunder åt
en eller några millisekunder åt en eller några mikrosekunder åt någon annan. Hoppade
snabbt över mellan olika sådana användare.

Det fanns på den tiden två sätt som man kunde få timesharing: Dels så fanns det ti-
mesharing som var knutet bara till ett visst programmeringsspråk. Vanligen var det då
BASIC50 och det hade man då, på de här stordatorerna så var det ofta så att man kunde

48 Timesharing, en metod att använda en dator så att många användare samtidigt kan vara anslutna till
datorn och datorn delar sin datakraft mellan de anslutna användarna. Enligt e-post från Jacob Palme, 29/4
49 Multics var ett operativsystem utvecklat 1965 vid MIT. Det var ett av de allra första timesharing-
operativsystem.
50 BASIC, förkortning för Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code, ett programspråk som ur-
sprungligen utvecklades vid Dartmourth College under det tidiga 1960-talet. Under 1970-talet utvecklade
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installera BASIC som en funktion. Det var huvudsakligen ett operativsystem på den här
datorn som var ju inställda på den här batch processing, som jag har pratat om tidigare.
Men man kunde installera en BASIC-låda som en del av datorns funktion och då kunde
datorn betjäna folk som kunde kommunicera med den, eh, på det här interaktiva sättet
med timesharing. Men alla måste då skriva sina program i BASIC, för att hela den här
funktionen i datorn som utförde den här timesharingen, det sågs bara som en enda appli-
kation i ett, i grunden, batch-orienterat operativsystem. Och det var det som började fin-
nas på 60-, 60-talet, som vi hörde talas om. Men, det var då några ställen där man hade
kommit på att man skulle kunna göra en dator som från början var gjord för timesharing,
som hela datorns operativsystem var konstruerat för timesharing och det är två väldigt
kända sådana system på den tiden. Det ena var Multics51 och det andra var DEC System
10-datorn Några år senare kom UNIX52, som också byggde på samma teknik och som är
väl mera känt nu för tiden. Men de här tre systemen, Multics och DEC System 10,
UNIX, det var de systemen som var gjorda för att kunna göra timesharing, så att man
kunde ha många personer på en gång mot en och samma dator, så att den här dyr, eller
dyrbara datorns kapacitet kunde betjäna mer än en person, så att det blev lite lägre kost-
nad per användare.

Och det där hörde vi berättas om på FOA och blev väldigt fascinerade om den möj-
ligheten och vi beslöt oss då för att vi skulle skaffa en timesharing-dator på FOA. Och,
då, begärde vi in offerter ifrån de stora maskinleverantörerna och det visade sig då att alla
maskinleverantörer utom två, de offererade datorer som var av den här typen att man
lagt på timesharing som ett tillägg, där man bara kunde skriva BASIC och ingenting an-
nat. Och det fanns, det var egentligen bara två av dem offerter vi fick in som var en dator
som var konstruerad för timesharing. Och den ena var DEC System 10. Multics tror jag
inte såldes på den tiden och UNIX hade inte riktigt kommit ännu, det kom några år sena-
re. Det ena var DEC System 10 och det andra var IBM:s VM-system53, där man hade en
virtuell maskin för varje användare och därmed kunde uppnå en liknande funktion som
timesharing. Och vi utvärderade då offerterna och den där DEC 10-datorn skulle kosta
5,5 miljoner kronor vilket i dagens, vilket motsvarar 100 programmerares årslöner unge-
fär, om man ska ta på ett jämförbart tal och den här IBM-datorn skulle kosta ungefär tre
gånger så mycket. Så det blev en DEC System 10-dator vi skaffade. Men när… alla inköp
av stora datamaskiner måste beslutas av regeringen, för att det var så dyrbara projekt det
gällde. När regeringen fick in förslaget om att man skulle skaffa den här DEC System 10-
datorn till FOA, då sa man på Regeringskansliet, mycket klokt, att man nu satsade så
mycket pengar på den här dyrbara datorn så kan man ju inte göra så att den blev använd-
bar även för andra än FOA och så sa Regeringen att den här datorn borde inte placeras
på FOA, utan den borde placeras på QZ, alltså Stockholms Universitetsdatacentral, som
var gemensam för universitetena, istället. Och det ledde då till att QZ fick sin DEC Sy-
stem 10-dator, 1973. Och det var den första, stora timesharing-datorn som installerades
på någon universitetsdatacentral och den fick en väldigt stor betydelse för utvecklingen.
Man kan säga att bland dem som jobbade med datorer och datorteknik, den yngre gene-
rationen på den tiden, som, praktiskt alla lärde upp sig på DEC 10. DEC 10 var grunden
för allting. Alla kända namn idag som jobbat med nästan, jobbat med datorer, de var med

William Gates och Paul Allen en version av språket för persondatorn Altair, och det ledde till bildandet av
Microsoft Corporation. Ceruzzi (1998) s. 203–205, 232–236.
51 Multics var ett operativsystem utvecklat 1965 vid MIT. Det var ett av de allra första timesharing-
operativsystem.
52 UNIX, operativsystem som började utvecklas 1969 vid AT&T Bell Laboratories av Ken Thompson och
Dennis Ritchie.
53 VM, Virtual Machine, operativsystem från IBM som gör att flera virtuella maskiner kan köras på en
dator.
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om att använda den där datorn, utveckla teknik på den datorn. Och det utvecklades en
massa, spännande, nya tillämpningar som man kunde göra med den här Time Sharing-
datorn. Och genom att många använde samma dator samtidigt kunde man även samarbe-
ta mellan folk, så det utvecklades system där folk kunde samarbeta med varandra, med
hjälp av den här datorn. Och flera kunde interagera samtidigt med samma program, så
den typen av applikationer utvecklades också för de här, för den här DEC System 10-
datorn. Sen kom det ju senare timesharingsystem även på andra universitetsdatacentraler,
till exempel i Göteborg som hade en stor IBM-dator. Där utvecklade de ett system som
hette GUTS, Gothenburg University timesharingsystem , som var ett timesharing-system
som gjorde att man kunde göra timesharing på de stora, men det kom långt senare än
den här DEC 10-datorn, som vi var först med, den här typen av timesharing, man kunde
få den här snabba interaktionen som blev en oerhörd förbättring för dem som jobbade
med datorerna, de kunde få sekundsnabb interaktion med datorerna, istället för att vänta
i många minuter eller i början många timmar innan de fick resultat. Och… det jag har
sagt nu, jag har försökt att förklara, liksom, varför hade man de här stora datacentralerna?
Varför schatte man, satsade man så mycket pengar på de här stora mastodontdatorerna.
Det är det jag har försökt att förklara är varför man gjorde det. Att det blev ändå billigare
per programmerare än om var och en skulle få en egen dator.

Sture Allén: Ja. Tack så mycket. Här fick vi veta en hel del om datorer och datorers an-
vändning. Det kan ju finnas anledning sen att också kommentera andra utrustningar, men
det finns också kvar frågan om själva datacentralernas framväxt. Nu är det Tomas Ohlin,
varsågod. Sedan Lennart Nordström.

Tomas Ohlin: Tack. Ja, jag vill gärna kommentera läget, lite grann, före det skedet som
Jacob beskriver med timesharing-teknikens framväxt, för det var ju, på sätt och vis, 70-
talet.

För min del så kommer jag ju alltså från FACIT och, och Industridata54 då i mitten på
60-talet och kom att medverka i undervisning i programmering i Stockholmsmiljön och
blev då lärare på den då nybildade institutionen för informationsbehandling-ADB. Jag
hade varit verksam med, ska vi säga, stora maskiner i någon mån, för att just före det här
skedet då, 1966 ungefär, så bestämde sig ASEA för att köpa en stor dator.55 Det skulle då
bli landets väsentligen största. Och eftersom jag jobbade på Industridata som hade ASEA
som en av ägarna och FACIT var med, naturligtvis, då också som delägare, så fick jag
tillfälle att bekanta mig med den där stormaskinen. Vi var ett antal personer som blev
bjudna över till Phoenix, Arizona, där de här maskinerna byggdes och fick utbildning på
de systemen som den maskinen hoppades kunna använda sig av. På den tiden fanns det
inte operativsystem som var, ska vi säga, behandlande av flera processer på en gång, utan
det var rätt mycket seriell databehandling fram tills dess, men just i det här skedet så upp-
står – ska vi säga – funktioner som man skulle kunna kalla ”multikörning” eller ”multi-
programmering”. Och General Electric offererade till ASEA en maskin som hade ganska
avancerade funktioner för ”multikörning”. Och det var ju väldigt spännande att åka över
till Amerika och bekanta sig med det där, därför att de hade redan då, ska vi säga, dyna-
misk hantering av maskinresurser, så att det inte var så att ett jobb kom in och låste ma-
skinen och sen tog man nästa, utan att flera jobb kunde bearbetas samtidigt, utnyttja olika
delar av maskinen parallellt på ett dynamiskt sätt, alltså, de kallade det för ”Multipro-

54 Industridata AB bildades 1964 av AB Åtvidabergs Industrier, ASEA, Datasaab samt AB Skandinaviska
Elverk. Företaget var servicebyrådelen av nedlagda Facit Electronics AB, och affärsidén bakom Industrida-
ta var att sälja överskottstid på delägarnas datorer. Ingemar Dahlstrand, opublicerat manuskript.
55 Datorn köptes 1964, men den gick inte igång förrän 1966. Ingemar Dahlstrand, opublicerat manuskript.
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gramming with a variable number of tasks”, alltså varierande antal processer kunde pågå
på en gång. Det där fanns inte i verkligheten att beskåda mednågonstörre utsträckning,
utan det..., i viss mån så köptes den maskinen, General Electric-maskinen, på en sådan
här blåkopia. Men det började utvecklas, och vi studerade det där i Amerika och när jag
sen kom till Stockholm, till universitetet, så fann jag att man just hade genomfört en
upphandling av en stor maskin som var, kan man säga, av samma storleksordning som
den här som jag då hade bekantat mig med på ASEA. Och Statskontoret som då var cen-
tral upphandlare för myndigheter och universitet, hade tecknatnågonform av intentions-
brev med IBM. Jag vet inte hur bindande det var. Det var nog väsentligen ganska bin-
dande. Man hade beställt en IBM 360/75, som var en väldigt stor maskin, som till del
inte fanns då. De maskiner som fanns ifrån IBM var betydligt mindre. Vi tyckte det var
spännande när vi kom, när jag kom och, jag kom att samarbeta mycket med Janis Buben-
ko, som också var med i det allra första skedena på Institutionen för Informationsbe-
handling på universitetet. Vi tyckte det var väldigt spännande och se vad den här stora
maskinen skulle kunna klara, så att vi ägnade oss åt att studera de specifikationer som
man hade lagt till grund för den upphandling som var aktuell. Och vi fann då att den
maskinen, till vår kunskap, inte skulle leva upp till det som den var köpt till, på de speci-
fikationer som den var avsedd att klara. Och vi framförde det där 1967, först då tog Tek-
niska Högskolans ledning vår skrivelse och skickade den vidare till de centrala myndighe-
terna, där Statskontoret var en viktig part. Vi uttryckte frågor, helt enkelt och det kom
genast svar, naturligtvis. Vi blev inbjudna att vara med allt tydligare under ett års tid, då
den här upphandlingsprocessen pågick så var jag för min del ganska aktiv. Satt med i
nånting som hette Stockholms databehandlingsdelegation56, på den tiden som var en cen-
tral resurs som rådgivare till Statskontoret i det här och andra upphandlingsärenden.

Det visade sig allt tydligare att det som IBM tänkte leverera var riktigt inte så tjusigt
som det var sagt. Och vi gjorde mätningar på jämförbara datorer och skickade in doku-
ment som visade att det fanns betydande kapacitetsskillnader mellan de olika maskinerna
som var aktuella i den här upphandlingen. Och det blev ju stundom rätt så laddade dis-
kussioner här, där kritik tolkades väldigt skarpt ifrån en del håll. Och så småningom så,
det här med, ska vi säga, dialogen, för att inte säga bataljen, mellan oss forskare och lärare
å ena sidan och myndigheter och leverantörer, leverantören, som det i första hand rörde
då, nämligen IBM, det väckte ett visst intresse och jag minns att det kom några journalis-
ter och började intressera sig för det där och sen blev det plötsligt väldigt skriveri. Jag kan
väl, jag skulle kunna säga att det var nog nästan 50 artiklar i ledande tidningar, Dagens
Nyheter å ena sidan, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning på Göteborgssidan. De
skrev ganska ingående om hur den här dialogen mellan oss forskare och lärare, å ena si-
dan och myndigheten å den andra, utvecklade sig.

Och igår kväll, när jag tittade bland mina papper nere i källaren, så hittade jag faktiskt
några dokument från den där tiden och det är kul att se de här upphandlingsbreven och
det är intressant att se de här mätningarna som vi redovisade, som visade helt klart att det
var stora skillnader i prestanda. Och jag har faktiskt också här, i den här pärmen som jag
har tagit med mig av emotionella skäl, ett redligt antal tidningsartiklar som beskriver den
här fejden: ”A-maskinaffären”. Det var ju frågan om att upphandla en stor maskin. Man
kallade dem A-, B-, C- och D-maskiner i storleksordning. Och den här, ska vi säga, dis-
kussionen blev ju stundom väldigt laddad och det engagerade mig väldigt starkt under
större delen av ett års tid, att försöka få fram fakta som visade i vilken utsträckning som
de tänkbara maskinerna skulle kunna leva upp till det som de var avsedda att klara. Och
redan då så, så visade det sig att den här dynamiska funktionen som General Electric-
maskinen kunde klara, kom att kunna klara, den kunde inte genomföras på IBM-

56 Databehandlingsdelegationen var en, till Statskontoret, rådgivande kommitté.
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systemet, utan där fick man en mera statisk organisering av de behandlingar som pågick i
maskinen. Det här, jag kanske ska göra en paus där, men det ledde inte till något resultat.
Vi forskare, vi kände oss överkörda i och med att man, trots att vi hade pekat på brister i
proceduren, vi fann att man sen valde naturligtvis, ja naturligtvis ska jag inte säga, men
man valde att gå vidare och köpa in den här stora 360/75-maskinen och det var, det var
förvisso en bra maskin. Det är möjligt att den var något mera långsam, åtminstone i bör-
jan. Jag gjorde sen några mätningar, ett par år senare, och fann att det faktiskt blev så att
det var betydande förseningar i sådana funktioner som var viktiga för prestanda. Så att vi
tyckte att vi hade ett visst fog, hade haft ett visst fog för vår kritik och vi kände oss natur-
ligtvis i någon mån missnöjda med det faktum att man inte tog hänsyn till detta på det
sätt som vi hade trott. Senare så kan man ju lägga till att sådana här stora, inköp av såda-
na här stora system, har andra egenskaper än rena maskinprestanda. Och låt vara att den
ena maskinen är effektivare än den andra, men det finns ju andra värden som dessa ma-
skiner speglar, inte minst då undervisningskapacitet och olika typer av datakommunika-
tion som på den tiden var okänt. I mitten på 60-talet så fanns det inte småmaskiner i nå-
gon större mängd som var i kontakt med de stora, utan datakommunikationsfaciliteter
kom senare. Och man kan säga att det fanns, alltså, ett flertal egenskaper som de här ma-
skinerna skulle uppvisa och vi kunde peka på något av dem, eller ett par av dem, där det
fanns anledning att ställa frågor, då blev vi naturligtvis väldigt arga över att man inte tog
hänsyn till det och lät det spegla hela procedurens fortsatta förlopp. Så det var en laddad
tid och det här var alltså i början av.., ska vi säga, QZ, Stockholms datamaskincentrals
stordator, stordatormiljötid. 1967, -68, talar vi om. Det fanns ju visserligen, som Jacob
nämnde, tidigare maskiner, 7090, som var väldigt kapabel, men den här stora maskinen
den kom, den levererades sen då, 1968, tror jag väl att det var, möjligen. Vi kan titta efter
i mina dokument som jag har med mig. Och det var en laddad tid, det var väldigt roligt.
Jag har haft en stor glädje av den sen, många gånger i livet tänkt tillbaka på den där tiden
då man var fullständigt övertygad om att man hade rätt. Och det är inte så ofta man tän-
ker det nu för tiden (allmänt skratt).

Sture Allén: Det kanske blir fler gånger. Nu är det Lennart Nordström, varsågod. Och
sedan Per Svenonius. Sedan Bengt Olsen.

Lennart Nordström: Jag har i motsats till Tomas Ohlin, inte mycket sparade papper
kvar. För ett par månader sedan, eller några månader sedan, innan jag visste om det här
projektet, så vräkte jag en, alla mina gamla propositionstexter och rapporter i en contai-
ner i syfte att minska mängden flyttkartonger i källaren.

Men det är klart att jag minns en del episoder i alla fall, från den här tiden. Min kon-
takt med universitetsdatacentralerna började i och med att regeringen och riksdagen hade
fattat sitt beslut. Då reste Ragnar Sohlman, som på den tiden var departementssekretera-
re på Finansdepartementet och en handläggare från Utbildningsdepartementet, som för-
modligen hette Ecklesiastik på den tiden, Romanus, tror jag han hette, och jag runt för
att i universitetsmiljösammanhang försöka förklara statsmakternas intentioner. För det
var ju nånting nytt det här. Att datamaskintid inte mera skulle vara gratis, utan den skulle
man köpa. Vidare att datamaskinerna skulle anskaffas med hjälp av en fond, en finansie-
ringsfond, datamaskinfond, som Statskontoret ju skulle förvalta. Jag har ju varit med om
många omorganisationer av Statskontoret, fem generaldirektörer och minst fyra överdi-
rektörer. Alla med sina visioner och ambitioner att försöka uppfylla statsmakternas inten-
tioner. Man inrättade en enhet, en dataad-ministrativ enhet vid Statskontoret och chef för
den blev jag. Och jag föreställde mig att dataad-ministrativa enheten skulle ägna sig åt att
anskaffa och samordna utnyttjandet av datakapacitet i statsförvaltningen, så som det stod
i Statskontorets instruktion.
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Okej. Ungefär samtidigt med att vi reste runt och berättade, vi åkte till Göteborg
först och sedan till Lund, bland annat. Berättade om vad som skulle komma att hända i
frågan om, universitetsdatacentraler. Ungefär samtidigt så skulle den första databehand-
lingschef på en universitetscentral utnämnas, det var Werner Schneider och på grund av
en, så som jag då uppfattade det, byråkratisk petitess, så höll det här på att gå i stöpet. Jag
talade om för den här handläggaren på Ecklesiastikdepartementet med stora bokstäver
hur viktigt det var att hans namn skulle vara med på regeringens midsommarbeslut. Och
så blev det också.

När det sedan gällde anskaffning av datorer till universitetsdatacentralerna, så var det
ju inte helt smärtfria händelser alltid. Jag tänker särskilt kanske på händelserna i Lund,
därför att lundensarna hade önskat sig en CD-utrustning. Jag är inte riktigt säker på att
det var en CD 360057, men det var under alla omständigheter ett maskinsystem från Con-
trol Data, som inte mera tillverkades. Alltså en bättre begagnad utrustning. Och vi ställde
oss väldigt tveksamma på Statskontoret – det var inte bara jag – till att man i Lund skulle
installera en utrustning som inte mera tillverkades. Innan Statskontoret tog något beslut,
så talade jag med professor Fröberg58 om situationen och, så som jag minns det, så var vi
helt överens om att om inte man kunde leverera den önskade CD-utrustningen till Lund
så vore en IBM 360/50 en lämplig andrahandslösning. Och då gjordes det en föredrag-
ning och Statskontorets styrelse ställde sig bakom ett sådant IBM-system. Men si det var
inte lämpligt. Det blev ett jäkla liv i Lund. Och man insinuerade att jag var köpt av IBM.
Det skrevs till och med i tidningar att jag hade ett konto i Schweiz, som IBM hade satt in
pengar på. Jag vill inte påstå att det var forskarna i Lund som stod bakom det hela. Jag
tror mera på att det var den dåvarande svenska ledningen på Control Data. Det ledde ju
så småningom till att generaldirektören på Statskontoret begärde att JK skulle undersöka
hur det förhöll sig med den här frågan. Men, jag blev ju rentvådd av Justitiekanslern, jag
hade inte något konto i Schweiz. Det var ju alltså inte bara jag som hade haft den här
uppfattningen om maskinsystemet. Några år senare, när sedan äntligen Lunds datacentral
kunde inviga sin 110859, en UNIVAC 1108, så klappade Fröberg om mig och ville liksom
säga att gammalt groll var glömt. En annan händelse, som jag vill ta fram i det här sam-
manhanget, det har med Göteborg att göra. Därför att när datacentralen i Göteborg skul-
le färdigställas, som jag vill minnas det, i ett arkitekthus, så förklarade plötsligt arbetarna
byggherren i blockad och lämnade arbetsplatsen med skottkärror fyllda med cement och
allting stod stilla. Maskinsystemet var ju beställt, det var för övrigt samma system som
ursprungligen hade varit tänkt att levereras till Lund och det var på väg över Atlanten.
Och då frågade man sig vad man skulle göra. Jag gick upp till Ragnar Sohlman på Fi-
nansdepartementet och sa att: ”du får ingen framställning. Du får tro mig på mina blå
ögon, men jag behöver 200 000 kronor nu”. Och jag fick dem och med det, med de
pengarna kunde vi resa två paviljonger, eller baracker, kan man kalla det. Vi snodde en
parkeringsplats på Medicinareberget i Göteborg. Och så kunde man installera den här
360-anläggningen i väntan på att Göteborgs datacentral skulle färdigställas.

57 CD 3600, CD står för Control Data. En CD 3600 fanns då redan på Uppsala datacentral, UDAC. CD-
datorerna var specialiserade på teknisk-vetenskaplig databehandling. Enligt Ingemar Dahlstrand i brev
2008-05-03.
58 Carl-Erik Fröberg, f. 1918–2007, teoretisk fysiker, fil.dr 1949, docent vid Lunds universitet 1948–56,
laborator i numerisk analys sedan 1956 och professor i ämnet 1965. Fröberg var expert vid MMN 1949–63.
Han var också ledamot vid Statskontorets expertråd för datamaskiner till universitet och högskolor 1963
samt från 1961 huvudredaktör för skandinaviska vetenskapliga tidskriften BIT och medredaktör för den
amerikanska tidskriften Computing Newsletter.
59 1108, syftar på UNIVAC 1108 som datacentralen i Lund fick. Det var en av en grupp likvärdiga storda-
torer som var aktuella 1965 och framtåt. E-postmeddelande Ingemar Dahlstrand 28/5 2008.
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Det var en episod. Jag kanske kan nämna en annan som är mera löjlig, men… När jag
första gången skulle förhandla med Umeå universitet om UMDAC60, så hade jag åkt natt-
tåg upp till Umeå. Och så frågade jag en taxichaufför om han kunde tänka sig att köra
mig till Umeå universitets…, administrationen. ”Jodå.” Det skulle gå bra. Så satte vi oss i
taxin och åkte och hittade mycket riktigt en vacker gatuskylt som pekade ut Umeå Uni-
versitet, men det var en grön gräsmatta, som sträckte sig, med en svandamm i mitten,
inte en byggnad fanns där. Jag hade förstås möjlighet att ringa upp ett telefonnummer
och fråga var de höll hus. Och då visade det sig att de fanns i huset närmast järnvägssta-
tionen. Där hade de hyrt in sig, embryot till Umeå universitet.

Sture Allén: Mm. Mm.

Lennart Nordström: Mycket konstiga små händelser som kunde hända i begynnelsen.

Sture Allén: Får jag bara göra, innan jag lämnar ordet vidare, en kort kommentar till
detta som hände i Göteborg.

När jag började köra det här så var det Wegematic61 som gällde, på ADB Institutet,
men sen lyckades ju Sixten Abrahamsson62 skaffa en SAAB D21, som var mycket effek-
tiv på sin tid och som vi gick över till att köra på. När sedan datacentralen tillskapades
och det blev ett IBM 360-system.63 vad hände då med D21:an? Det gick ett rykte att den
hade sålts till statskontoret för en krona! Frågan är, är detta sant? Det kanske du kan sva-
ra på?64

Lennart Nordström: Ja, ja, jag kan inte påminna mig den, det kan jag inte svara på. Ty-
värr.

Sture Allén: Nähä. Då får det fortfarande vara ett rykte. Nu är det då Per Svenonius.
Varsågod.

Per Svenonius: Ja. Det kan ju inte vara meningen här att vi ska gå in på tribunalprägel,
tycker jag, utan vi ska försöka se de här frågorna på samhällsnivå. Det trodde jag var ut-
gångspunkten. Och då kanske det är värt och gå lite längre tillbaka i tiden än vad de här
föregående talarna har gjort och se hur det kom sig att vi fick de här datacentralerna.

Sture Allén: Just.

Per Svenonius: Läget var det att, 1953, då fick vi ju, då fick ju den vetenskapliga världen
en hembyggd, laboratoriebyggd dator i Stockholm, som fick akronymen BESK. Och den
var då världsbäst i världen i, ja, tre månader, fyra månader, något i den stilen. Och för-
klaringen till det, det var att inom universitetsvärlden fanns det på flera håll sådana där
projekt, att bygga datorer. Det var väldigt nymodigt, det var helt oexploaterat, man visste

60 UMDAC, Umeå universitets datorcentral.
61 Wegematic 1000 var en senare upplaga av Alwac III-E, med viss modifiering, då produktionen flyttats till
Sverige.
62 Sixten Abrahamsson, professor med kristallografi som specialitet.
63 Göteborgs datacentral fick i starten en IBM 360/50, som snart byttes till den större IBM 360/65 som var
på väg till Lund. Se fotnot 74. IBM 360-serien som lanserades 1964 omfattade från början numren 30, 40,
50, 60, 62 och 70. Enligt Ingemar Dahlstrand i brev 3/5-2008 och e-postmeddelande 28/5-2008.
64 Beträffande frågan Sture Allén ställer. SMIL köptes i varje fall för en krona av Statskontoret. Abrahams-
sons D21 fanns tillgänglig 1965, då de på Industridata-Göteborg reservkörde där i väntan på egen D21.
Enligt tillägg från Ingemar Dahlstrand i brev 2008-05-03.
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inte så noga vad man gav sig in på, så det är klart, det var en väldig utmaning. Men de
gick ju ganska likartade vägar, de flesta. Det får man förstå. Och de läste ju över axeln på
varandra, så att den som kom lite senare hade alltid någon komponent som var lite bättre
än den som var innan. Så det var flera sådana här rekordslagningar under ett skede, så det
var inte så konstigt.

BESK:en kännetecknades av att det var väldigt otympliga enheter som var både golv-
och väggfasta till stor del. Det var komponenter som hade ganska kort livslängd, så det
var mycket service, och sådana där problem. Den kännetecknades också utav att använ-
darna i stort sett skötte anläggningen själva. Man lärde sig att starta sina program och
programmen, de var stansade på hålremsa. Flexowriters65 hade en konjunktur då de sålde
ganska bra och det hade och göra med detta att, bland annat BESK:en var remsstyrd. Det
fanns annan sådan här tidig datautrustning också med den egenskapen.

Även BESK:en fungerade som en remsstans. Den hade egentligen inget annat utor-
gan än att den tryckte hålremsor. Så man skulle med fog kunna säga att BESK:en, det var
genom tiderna världens dyrbaraste hålremsstans. För den hade ju en förhållandevis låg
stanshastighet. När FOA skulle ta fram skjuttabeller, vilket man gjorde för nya projekti-
ler, och sådant var de datormässiga körningarna ganska triviala, det kan man förstå. Det
är inga konstiga saker. Men tabeller ska redigeras och tryckas i rader och kolumner, och
sidor, sid hit och dit. Utskriften av en sådan här tabell, den var så pass omfattande, så det
var lönsamt att skicka ett par personer till Paris och bo på hotell, och köra det här på en
IBM 704, som var det man hade tillgång till där då, och ta ut det på en radskrivare med
120 tecken i en teckenrad. Det var inte något särskilt svindlande med den utskriftshastig-
heten heller, men den var konkurrensduglig. Ja, det var BESK:en Det var den maskin
som vi hade här i forskningsvärlden. FOA använde den till en del, jag använde den en hel
del, man körde en del väder vet jag, på den och sådant där. Så det var ju det som fanns,
trots alla sina begränsningar.

Men, det kom ju till så mycket annat och Matematikmaskinnämnden, som de hette
som svarade för driften, de ville ju värna BESK:ens roll som ett centrum för forskarnas
databehandling, så de fick förmodligen uppdrag att utreda en fortsättning och det kom
ett betänkande 1963, Databehandlingskommitténs betänkande66, där man föreslog vissa
moderniseringar på BESK:en, för att man bättre skulle kunna tillmötesgå forskningens
behov. Men då var det, som sagt, väldigt blygsamma krav de hade. De hade inte några
seriösa ambitioner att ta med en radskrivare. Det fanns ju påtryckningar att de skulle
överväga det, som ett exempel på nånting.

Ja, poängen med betänkandet gick ut på remiss. FOA exempelvis, som ju hade tagit i
drift sin IBM 7090 några år tidigare, var väldigt klentrogna till att det här kunde vara nå-
gon realistisk väg att gå. Och jag vet att försäkringsbolag och banker också var funder-
samma… Statistiska centralbyrån också. Och den verkliga effekten var att statsmakten
bestämde sig för att: ”den där kunde vi lägga i papperskorgen”. Men man måste ju göra
nånting. Och ur det kom och det är ju ganska anmärkningsvärt att ur hela den mangling-
en kom att statsmakterna beslöt sig för att ge Statskontoret i uppdrag att utreda forsk-
ningens behov av datautrustning. Man kan säga att det var en blixt från klar himmel.
Statskontoret hade plötsligt ramlat in i den vetenskapliga världen, genom att just ha om-
bildats till Statsverkets rationaliseringsmyndighet medan man tidigare förvaltade utred-

65 Flexowriters var en remsstans/skrivare med ett komplett alfabetiskt tangentbord till skillnad från de
tidiga stans/skrivarna kring BESK som var begränsade till decimala tecken. Enligt Ingemar Dahlstrand i
brev 5/3 2008.
66 Kommittén fungerade som ett centralt, rådgivande dataorgan och arbetade under 7 år och lämnade efter
sig två betänkanden: SOU 1961:60 (Datorteknik) och SOU 1962:32 (Förslag till användning, huvudbetän-
kandet).
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ningsorganens sammanträdesarvoden och sådana grejer. Jag skickade många arvodesräk-
ningar till Statskontoret, som anlitad här och var, i den statliga utredningsvärlden. Men
nu hade de blivit nånting helt annat. Så det här var en ny uppgift… på alla upptänkliga vis
en ny uppgift för Statskontoret och som bland annat innehöll den här uppgiften att utre-
da först ett behov av resurser. Det fanns andra bitar som markerade att Statskontoret
skulle bli Statsverkets rationaliseringsorgan, upphandla datautrustning och samordna
datorisering – allt sådant där. Men det här uppdraget, det var ju naturligt vis något speci-
ellt. Statskontoret satte till en egen utredning, med representanter från alla högskoleor-
terna och… drog igång väldigt ambitiöst. Och det föll sig så, att jag kom att bli sekretera-
re i den utredningen. Jag var då ansvarig för att FOA skaffade den IBM 7090, som jag
talade om tidigare. Och hur Statskontoret bar sig åt för att hitta på att locka mig till det
där jobbet, vet inte jag. Men det blev så, och därför var jag helt plötsligt friställd från
FOA ett helt år, för att istället jobba på det här uppdraget. Väl att märka här var alla hög-
skoleorterna, alla sex universitetsorterna företrädda och klart engagerade, med en bland-
ning av förvaltningsfolk och forskare. Jag kan nämna, professor Löwdin från Uppsala, vi
hade Håkan Linderholm ifrån Umeå, men vi hade byråkrater också, ifrån förvaltningarna.
Man kom fram till ett förslag att man på sikt skulle inrätta datacentraler på alla universi-
tetsorterna. Det kan man ju inte bara göra i ett slag, så här. Och vad den här utredningen
visade, det var vad skulle man ställa för krav på en sådan drift, för att det skulle förtjäna
namnet. På den tiden ställde man ju inte bara in en dator i närmaste skrubb och satte sig
och beundrade hur det blinkade på panelen, utan det var ju betydligt mer känsligt med
ren luft och luftkylning, och luft- eller vattenkylning, ofta var det väl vattenkylning. Och
så vidare och så vidare. Det var inte heller regelrätt att se det där, att användarna kliver
rakt in bara och tar av sig kepsen och börjar köra, utan man måste skapa ett servicesy-
stem som är mera allsidigt inriktat. Det var angeläget att man skulle få så bred kontakt
med forskarvärlden som möjligt, och inte fastna i det som man kunde se mycket av i
världen på den tiden, att det isolerades en jättebra datamaskin, vägg i vägg med en fysisk
institution, och sen behöll de alltihopa till 199 procent innan andra fick en chans för nå-
gon att upptäcka att det fanns en datoranläggning och att man skulle kunna göra nånting
med den. Så det fanns liksom spänningar här, där det övergripande målet var att bredda
förståelsen och kunnandet på datoriseringens område, ute inom forskarvärlden.

Ja, regeringen, och det är ett under som inte jag än idag kan förstå, de anammade att
man skulle etablera sex stycken datacentraler. Det är ju ett långsiktigt projekt. Det gör
man ju inte över en natt. Det skulle planeras lokaler, det skulle upphandlas, det skulle
fördelas lite granna rimligt i tiden och sådana saker, men det skedde. Man bildade lokala
styrelser, man tillsatte en gemensam, samordnande styrelse centralt, Styrelsen för univer-
sitetens datamaskincentraler67. Men den hade en ganska försiktig roll, för önskemålet var
att de regionala enheterna skulle verka i sin miljö, på bästa sätt. Man kan säga att det var
nog obegripligt idealistiskt sett, men de begrep kanske inte bättre i Finansdepartementet,
för de släppte verkligen det här. Och jag kan inte säga annat än att den är ju blind som
inte förstår vilket underverk för forskningen, som det var redan att det kom till stånd.
Och jag tycker ju att det finns många vittnesbörd om verkligen, vilken stor effekt det fick
på några år. Ingenting går ju över en natt. Om det sen var krusningar på ytan här och var:

67 STUD, Styrelsen för universitetens datamaskincentraler, STUD. Ett centralt organ där varje datacentral
hade representanter genom det aktuella lärosätets förvaltningschef och datacentralens driftschef. Därtill
fanns även tre representanter för landets forskare. Datorer och politik: studier i en ny tekniks politiska effekter på
det svenska samhället, Jan Annerstedt ,ed. (Staffanstorp, 1970) 164f.
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man drog lite hit, lite dit, lite upp, lite ner. Den stora sensationen var att det fanns några
pengar alls. Det tycker jag är värt att teckna sig till minnes i den här bilden.

Sture Allén: Tack så mycket. Och nu är det Bengt Olsen. Varsågod.

Bengt Olsen: Ja, man fylls av saker man vill att vi skulle diskutera. Och det första är ju
naturligtvis kring hårdvaran, som vi har kommit in på lite grann. Det andra är ju pro-
gramvarorna, som legat mig själv närmast om hjärtat i alla tider. Men väldigt fort, när jag
kom till QZ, så var också användarinflytandet, användarintentionen, datakommunikation
och säkerhetssystem, som kanske var lite prematurt då, frånsett att FOA hade det beho-
vet. Men forskarna tyckte att det där var lite onödiga saker. Jag börjar med hårdvaran och
sen kan jag stoppa, omnågonvill kommentera och haka på.

Det var ju fascinerande med datorerna där och det som var så intressant var ju att det
var ju en ständig teknisk utveckling och ganska tidigt uppkom en lag, jag tror det var
Moores lag, som sa att, att kapaciteten fördubblas om det var varje år, eller var 18:e må-
nad,någotsådant där. Och det har ju visat sig hålla under åren och man misstänker bland
annat att datorleverantörerna satt ett pris så att det skulle hålla, att det inte bara var tek-
nik, så att säga. Men det är ju så otroligt att ha varit med om utvecklingen av prestanda
och priser och allt detta, som Jacob har varit inne på. Och bara en sak som jag minns så
vansinnigt väl, ja det var ju hur lite vi hade på IBM 1620 i Uppsala. Det var 20 000, inte
ens tecken, utan sjättedelar av tecken. Så det var lite, så lite och ändå var det så många,
över hundra forskare som delade på den där datamaskinen dygnet om. Och vår målsätt-
ning var ju att hålla centralenheten igång minst 80 procent av tiden. Idag finns det väl
ingen dator i världen som har mer än en enstaka procent beläggning, för att det är helt
andra saker som kostar nu. Och en sak som jag minns så förtvivlat väl, det var när QZ
skulle skaffa sitt första gigabyteskivminne. Det var Karolinska Institutet som behövde för
sina medicinska databaser Chemline, Toxline och Medline.68 Och de behövde fyra giga-
byte. ”Åh, herregud vad mycket!” Och vi tog in en offert på skivminne från IBM och ja,
jag skulle nästan vilja fråga vad ni tror att det kostade, men det har vi inte tid med.
120 000 kronor i månaden, skulle de ha i hyra – per gigabyte! Men vi förhandlade även
med Memorex69 och fick ett studentpris på 80 000 i månaden gånger fyra stycken, hade
vi. 360 000 tror jag i månaden betalade vi och Karolinska Institutet och tack vare att de
hade den väldigt kraftfulle professorn och Nobelpristagaren Sune Bergström i ledningen
kom pengarna fram. Ja, idag köper man ett sådant här minne för 100 spänn eller 150 på
Mikro. Så det är helt sanslöst. Men det var ju den där kampen om att ständigt kunna öka
prestanda som vi hade på datacentralerna. Och det var ju på ett sätt öronmärkta pengar
på de flesta orter. Det fanns datamaskinstidsanslag, som Pelle har nämnt, och det var
ganska många miljoner som pytsades ut på fem orter. Och sen fick forskarna söka, och
en del kallar det för Musse Pigg-pengar. På de flesta orterna var de hårt öronmärkta, men
inte i Stockholm, utan där kunde forskarna ta och använda dem till vad de ville. Och då
fanns det en situation att det började komma inte bara stordatorer, utan medidatorer och
minidatorer, som kostade då några miljoner och som var väldigt kraftfulla. Men tack vare
Moores lag, så skulle de aldrig haft en chans mot de stora datacentralerna i början, om
det inte vore så att forskarna vände sig till exempel Wallenbergsstiftelsen, som älskade att
ge bort saker som man kunde ta på, bland annat minidatorer, och det var deras speciali-
tet. Så de skänkte bort säkert 100, kanske 200 sådana datorer och forskarna såg då bara
driftskostnaden. I den mån de inte hade lyckats fått in det i köpepriset, alltså serviceavgif-

68 Chemline, Toxline och Medline var stora databaser från National Library of Medicine, NLM i Bethesda,
Md, som KIBIC fick tillgång till genom sitt samarbete med NLM.
69 Memorex, dataföretag som etablerades i Silicon Valley 1961.
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ten för tre år var ofta inbakade, lagligt eller olagligt, men så var det. Så de hade väl låga
kostnader. Och det var i den miljön vi skulle konkurrera, så vi var ju piskade att krama ut
allt som gick ur de här stora datorerna. Nu hade vi sådan stor verksamhet i Stockholm, så
att vi kunde dessutom skaffa flera datorer. En kom in på ett bananskal, som DEC 10:an
då, så, medan IBM var bra för administrativt orienterade tillämpningar, mycket input,
output och sådana saker. Och generellt allmänt bra så där, så var DEC:en suverän på
interaktion och allt detta, programutveckling. Och sen fanns det de stora behoven av
”number crunching” från naturvetenskaperna, speciellt fysik, meteorologi, kemi. Och
därför skaffades ju också en CD 6400 och vi fyllde ju de där datorerna otroligt. Och vi
hade ju fem, ja sex, sju, sjutusen användare ungefär, på de här datorerna. Så det var ju
väldigt, väldigt många som delade på resurserna. Ja, jag skulle eventuellt kunna sluta där
och se omnågonhakar på nånting där, så annars skulle jag vilja gå över till, till programva-
rorna.

Sture Allén: Ja, är det någon som har en kommentar till just detta? Annars finns det två
möjligheter, dels att du fortsätter, dels att nästa man kommer till tals. Vad vill du, Bengt?

Bengt Olsen: Nej, jag kan vänta. Det är ingenting med det.

Sture Allén: Då skriver jag dig längst ner på listan.

Bengt Olsen: Ja.

Sture Allén: Då är det Ingemar Dahlstrand. Då kanske vi får höra om SMIL och annat?

Ingemar Dahlstrand: Ja. Jag ska börja med att kommentera det du berättade om (vän-
der sig till Lennart Nordström). Jag har för mig att det var en CD 380070 som stod emot
360/5071. Detta hände före min tid, ju. Det var avklarat när jag kom till Lund 1968. Och
jag hade den stora turen och komma in när den stora striden var över och alla var ange-
lägna om att det skulle bli en uppgörelse så fort så möjligt, så att jag arbetade verkligen i
medvind i den upphandlingen och den blev ganska okontroversiell. Men jag har också
hört berättas, och det stämmer att Datanämnden i Lund var med på de två alternativen,
men räknade med att CD 3800 skulle vinna och blev något överraskade av att Statskon-
toret valde den andra lösningen.

Det första som hände mig, nästan, i Lund, det var att jag blev inviterad till Uppsala.
Vi körde två timmar om dan i Uppsala, alltså två timmar maskintid i Uppsala kördes upp
ifrån Lund via batchterminal och det fungerade förbluffande bra. Mina närmast tidigare
erfarenheter var GE-maskinen72, som stod på ASEA, som Tomas nämnde här. GE hade
lovat runt men hållit tunt och batchterminalerna var fortfarande på laboratoriestadiet, i
stort sett. Werner Schneider inviterade mig till Uppsala för att höra om vi var nöjda med
servicen och han berättade också hur systemet fungerade, hur universitetsdatacentralerna
skulle fungera och hur de de facto fungerade. Han var något av en mentor för mig och
det är jag alltid tacksam för. Det första bekymret på vår horisont, det var egentligen en

70 CD 3800 var en något kraftfullare version av CD 3600. Se fotnot 59.
71 Inte helt rätt. Statskontoret ställde CD 3800 mot IBM 360/65. Statskontoret beställde en IBM 360/65
men höll möjligheten öppen att placera den i Göteborg och sätta Göteborg 360/50 till Lund. Så skedde
också, men Lund vägrade ta emot 50:an och fick göra en ny upphandling. Datadelegationens i Lund proto-
koll 1966–68.
72 GE-625, senare uppgraderad till GE 635. GE (General Electric) låg före konkurrenterna med smidig
multikörning, men hade svårt att få igång datakommunikation. Enligt Ingemar Dahlstrand i brev 2008-05-
03.
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sak som inte uppmärksammades särskilt mycket när det hände. Men ifrån allra första
början var det meningen att vi skulle hyra de här datorerna från fonden, per timme, va.
Det skulle vara betalning efter utnyttjande. Men ungefär 1970 så bestämde fonden sig,
utan några diskussioner, att det skulle vara en årsavgift för att det skulle bli en stabilare
avbetalning. Och jag tror inte man insåg vilken skillnad det blev, för vi var plötsligt fast
för en stor, årlig kostnad som vi inte kunde göra ett dugg åt. Och istället för att koncent-
rera oss på att gå runt på universitetet och väcka folk, det gjorde vi i alla fall, naturligtvis,
men vi fick alltså ett ytterligare bekymmer, en ytterligare uppgift att belägga datorn. Och
precis då så tappade statsmakterna intresset för den här frågan, så att anslaget räknades
inte upp, inte för inflationen ens. Och vi hade fått vår dator sist, så att vi låg lite dåligt till
där. Vi var lite grann som, om ni kommer ihåg en saga av bröderna Grimm, där tolv
prinsar förvandlades till svanar och sen förvandlades de tillbaka igen när de hade hittat,
någon hade hittat en pärla i en mosse. Men detta hände några minuter i tolv och den tolf-
te prinsen fick behålla en vinge istället för en arm, när han blev prins på nytt. Lite grann i
den situationen var vi i Lund. Så vi fick göra som alla andra, skaffa externa inkomster,
naturligtvis. Den största konflikten vi hade i Lund, den kom senare och var intern. Vi
hade våra sammanstötningar med Statskontoret, men de avvecklades i god sämja vartef-
ter. Och det var när 1108:an var avskriven 1977, så var det frågan om vad som skulle
hända sen. Och då fanns det en ganska stark rörelse bland forskare och lärare att tänka
efter, kanske organisera om det hela. Inte längre satsa på superdator, som vi kallade det
då. Och de motsatta aktörerna här var folket på datacentralen, som jag omtalar i tredje
person, eftersom jag inte delade deras uppfattning, att fortsätta med en ännu bättre dator,
och förvaltningen var på den linjen också. För att förvaltningen hade, vid det laget, blivit
stora kunder hos oss och ville ha kontinuitet och förvaltningschefen Hammar73 miss-
trodde institutionerna. Han kunde säga att ”de är som barn”, ”de har fått en maskin. Då
använder de den och tänker inte på att lägga av pengar för att kunna förnya den”, och så
där. Så det blev strid om fortsättningen där. Och den blev ganska extrem, för att den som
ledde motståndet mot en ny dator, dekanen Inge Brinck74, han ville inte ha pengarna för
att köpa andra datorer med, minidatorer vid sidan om oss. Han ville ha dem till andra
ändamål och det var liksom svårt för mig att liera mig med den tankegången, så jag ham-
nade mitt emellan de här två stolarna och det blev slutet på min karriär som datacentral-
chef.

Så lyckades då förvaltningschefen och datacentralen köra över forskarna på MatNat.75

och fyra år senare, när förvaltningschefen hade pensionerat sig, så kom MatNat. tillbaka
och hämnades och då var det att datacentralen hade blivit avskaffad. I varje fall var tan-
ken att man skulle göra två datacentraler, en för de nya uppgifterna och så lämna kvar vår
datacentral att tyna bort med de gamla uppgifterna. Men så blev det inte, för när det här
gick upp i konsistorium, så hade det skett ett betydande lobbyarbete. Det var enda gång-
en jag var med om att lägga mig i långsiktiga beslut (för jag var kvar på datacentralen). Så
tanken om två datacentraler röstades ner med nio röster mot åtta. Det var dramatiskt.
Rektor var på ena sidan, förvaltningschefen på den andra. Lärarna var på tvåcentrallinjen
och facket och allmänrepresentanterna på encentrallinjen och det gick, som sagt, nio rös-
ter mot åtta. Så att forskarna blev återigen överkörda. Datacentralen fortsatte med sin
verksamhet och gör det än idag – men med andra uppgifter, förstås.

Sture Allén: Tack för det. Nu är det Björn Kleist.

73 Stig Hammar, från början på UKÄ, sedermera universitetsråd och förvaltningschef på Lunds universitet.
74 Inge Brinck, professor i matematik och mångårig dekan för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.
75 Mat. nat. Står för matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.
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Björn Kleist: Ja. Jag tänkte berätta lite om själva tillkomsten av QZ och hur maskinen
var bestyckad. Jag jobbade som driftschef på FOA när den här upphandlingen startade.
FOA hade ju den här 7090 och på den kördes ungefär 20 procent utanför FOA, för uni-
versiteten bland annat. Och genom Per Svenonius hantering så beslöts då att FOA och
universiteten skulle gå ihop om anskaffandet av den nya maskinen och bilda Stockholms
datamaskincentral för högre utbildning och forskning, som det så fint kom att heta. Och
den där upphandlingen, den startades 1965 och ja, det blev ett beslut då att det skulle
skaffas en IBM 360/75. Den kom att installeras först i början av -68 och, som vanligt i
sådana här upphandlingar, så hardware, har leverantörerna lätt att definiera, men software
ligger alltid efter. Det, så är det idag också, faktiskt. Köper man en PC, så vet man vad
man får för hardware, men software, det lämnar ofta i övrigt att önska. Och så var det
här också. Operativsystemen levde inte alls upp till vad som hade utlovats och det var
mycket planering för och se till att driftrutinerna runt omkring maskinen skulle funka.
Det är en planering oavsett vilken maskin man tar. Det gäller att se till att man får kund-
rutiner som funkar. Man har debiteringssystem som, på ett rättvist sätt, debiterar kostna-
den för körningarna på de enskilda användarna. Den här datamaskinen, den bedömdes
då vara Sveriges snabbaste, största maskin. Den hade en halv megabyte minne, jämför
med en PC idag. En halv megabyte! Och där delade man in minnet i ett antal partitioner.
Så för användarnas del så fanns det 300 kilobyte, som de kunde använda för sina pro-
gram och då körde man i flera partitioner parallellt. Det fanns också skivminne på den
här maskinen, naturligtvis, och det fanns drygt 200 megabyte skivminne. Det är att jäm-
föra med dagens gigabyte, det är otroligt. Och vi hade avancerad datakommunikation.
Stockholms universitet och Tekniska Högskolan hade två stycken höghastighetstermina-
ler. Det var små datamaskiner som kommunicerade med den stora datorn med den fan-
tastiska hastigheten på 40 kilobit per sekund. Det kan man ha, långt över på uppringda
förbindelser idag. På den tiden, var det väldigt avancerat. Det här var en oerhört kraftfull
dator och det huvudsakliga programmeringsspråket som användes var FORTRAN76 ,
men det fanns naturligtvis mängder av andra också, men FORTRAN dominerade.

Ja, sen kan jag nämna lite om QZ och varför heter det QZ? Maskincentralen hette
alltså Stockholms datamaskincentral för högre utbildning och forskning. Vi började med
att förkorta det med SD, av naturliga skäl. Men, lite senare bildades det en firma i Stock-
holm som hette Stockholms Datatjänst och det var ett aktiebolag och de registrerade sitt
namn och registrerade förkortningen SD och sen hävdade de då på namnintrång, för vår
del. Och vi tyckte att Stockholms Datamaskincentral hade ju bildats före och varför skul-
le inte vi kunna få behålla den här förkortningen. Men Ecklesiastikdepartementet tog upp
den frågan och sa till oss att ”Ni får byta förkortning”. Och då satt vi ett antal killar där
och funderade: ”Vad ska vi välja för förkortning då, så vi inte hamnar i den här situatio-
nen en gång till?” Och då valde vi det minst lättsamma, vi tog ”QZ” – och därav namnet.

Bengt Olsen: Och efter några veckor kom ett brev ifrån Tyskland till Krigsrådet Holger
Andersson och det står ”Lieber Herren, och det var från Institut für Quantitative Zoolo-
gi, QZ (allmänt skratt), men jag tror det var Bruno Billman77, som skrev det (allmänt
skratt).

Sture Allén: Nu har jag en fråga. Har jag uppfattat att Benny Brodda har viftat och be-
gärt ordet?

76 Förkortning för Formula Translation, ett programspråk för teknisk-vetenskaplig databehandling som
konstruerades av John Backus på IBM och började användas tidigt 1957 för IBM 704. FORTRAN räknas
som det första högnivåspråket. Ceruzzi (1998), s. 90f.
77 Bruno Billman var operatör och sedermera kommunikaationsarkitekt vid QZ.
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Benny Brodda: Nej, det har jag inte.

Ingemar Dahlstrand: Jag skulle vilja ha en replik här…

Sture Allén: Ja.

Ingemar Dahlstrand: När vi upphandlade i Lund 1969, då var det sagt att vi skulle, vi
hade fått pengar till en dator, som skulle kunna vara utbyggbar till timesharing och multi-
programmering.

Benny Brodda: Utbyggbar till?

Ingemar Dahlstrand: Men vi hade inte råd till det i första vändan.

Benny Brodda: Vad sa du att den var utbyggbar till?

Ingemar Dahlstrand: Till timesharing och multiprogrammering.

Benny Brodda: Jaha. Okej.

Ingemar Dahlstrand: Var det likadant i Stockholm eller var ambitionsnivån högre där
därför att det var den centrala datorn?

Björn Kleist: Nej, timesharing fanns inte med i upphandlingen. Vi insåg då att det var
för tidigt för att initialt etablera det. Så det ingick inte i den ursprungliga specifikationen
vid upphandlingen.

Ingemar Dahlstrand: Och kritiken gällde inte att de skulle, den skulle ha haft timesha-
ring, men inte hade det, utan…

Björn Kleist: Nej, utan kritiken och debatten som var, gällde främst prestanda. Opera-
tivsystemet skulle kunna arbeta med variabelt antal, partioner. Det visade sig att IBM inte
kunde leva upp till det, utan man fick fastställa antalet partitioner vid varje driftspass. Det
var fixt antal partitioner. Och sen var det lite grann om kompileringshastigheter och så
vidare. Kompileringshastigheterna var ju väsentligt för universiteten, ju. Ju fortare man
kunde ett kompilera ett program, desto fortare kunde man exekvera sina program.

Sture Allén: Nu blir det replik från Tomas Ohlin.

Tomas Ohlin: Får jag fråga, Björn, det är spännande vad du säger. Alltså, just det här
faktum att IBM-systemet då kom att arbeta med fixa gränser i minnet, så att man kunde
visserligen köra parallellt, men inom rena partitioner, vilket innebar att det fanns lediga
utrymmen till, från tid till annan. Så det var inte särskilt effektivt sätt att använda minnet
med det operativsystemet som levererades, medan man hade sagt ju, att från början, att
det skulle vara dynamiskt och det dynamiska systemet var ju mycket effektivare. Min
fråga är: när kom det, de facto, MVT-systemet78 till 360/75?

78 MVT, Multiprogramming with Variable Partitions. Ett av två operativsystem om IBM erbjöd vid denna
tid. Det andra heter MFT och står för Multiprogramming with Fixed Partitions. E-postmeddelande Inge-
mar Dahlstrand 28/5 2008.
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Björn Kleist: Ja, jag har minne av att det kom två eller tre år senare.

Tomas Ohlin: Ja, jag tror precis detsamma som du, vilket ju var, jag menar, det ledde ju
då till att man fick köra på ett betydligt mindre effektivt sätt. Maskinen var ju kapabel,
men jag menar, den kom inte att utnyttjas så som avsett var fram tills dess. Och det var
en av de punkter, just som du säger, som vi fokuserade på. Det var en av de punkter vi
kunde mäta, vi kunde diskutera.

Sture Allén: Jaha. Klockan är nu tio i tolv. Är det för tidigt att dricka kaffe? Därför att vi
har ju gjort en runda.

Tomas Ohlin: Det finns en punkt som har berörts av flera här som jag gärna skulle vil-
ja…

Sture Allén: Mm.

Tomas Ohlin: Alltså, debiteringssystemet som kom att användas då. Per började med att
definiera så att säga grunden för det här. Det var ju så att man bestämde sig för en form
av anslagstilldelning ifrån statsmakterna till de olika universitetsdatacentralerna årsvis.
Man fick ett anslag ifrån Finansdepartementet och det fördelade man efter bästa möjlig-
het till de olika datacentralerna. Vi som var ute i periferin och använde dem, vi kallade
dem för polletter… Jag menar: ”hur mycket polletter ska vi få i år?” Och det där var ju
intressant. Det var säkert en bra konstruktion från början, att man inköper dem och så
låter man de avskrivas i ett tempo som bestäms från år till år. Men eftersom inte Finans-
departementet tillhandahöll polletter i tillräcklig utsträckning för att belägga mer än delar
av systemet och i allt mindre grad, så stod maskinerna outnyttjade under rätt lång tid.
Och det gäller nu alla datacentraler, alla universitetsdatacentralerna. De kom att stå out-
nyttjade och det ledde ju till – eftersom man måste betala löner och allt för programme-
rare – att datacentralerna var tvungna att gå till den externa marknaden, gå ut och sälja
konsulttid och konkurrera med andra. Och det var väl i och för sig möjligt, men det kon-
kurrerade, det kolliderade kan man nästan säga, med en typ av inriktning som datacentra-
lerna var byggda för att klara, nämligen lärare och forskares användning. Och att då i
ökande grad bli beroende av externa intäkter, det var en bieffekt som, – så vitt jag upp-
levde det – kom att bli allt mer besvärande. Så att den här styrningen via pollettsystemet
blev inte så framgångsrik, enligt mitt minne. Det ledde bland annat till att vi i Stockholm,
när vi med annan finansiering fick tillfälle att skaffa en PDP-maskin79, en PDP-8:a, utan-
för pollettsystemet, så fick vi kritik ifrån Statskontoret för att vi började köra på andra
maskiner då och inte längre belade QZ! Det var, det var ju lite komiskt.

Men, jag vill gärna ha en kommentar till det här, framväxten av det här finansierings-
systemet och dess utveckling. Var det så att det allmänt upplevdes här som, ska vi säga,
ett, ja, i någon mån ofullständigt system eftersom inte påspädning kom i avsedd takt?

Sture Allén: Är det en kommentar till detta, Ingemar?

Ingemar Dahlstrand: Ja, just det.

Sture Allén: Ja, varsågod.

79 En av de första kommersiellt tillgängliga minidatorerna.
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Ingemar Dahlstrand: Vi hade ju den situationen redan från början. Ja, den hände till
och med före min tid på SMIL att pengarna tog slut, citationstecken, innan terminen tog
slut. Men… vi fick alltså vid det tillfället dispens från Statskontoret att köra ändå, för att
det gick liksom inte att stoppa körningarna på en maskin som Lund själva hade byggt och
de körningarna som stod på tur närmast, det var elevkörningarna. Och om eleverna inte
fick tillfälle att tenta och inte fick ut sina betyg, så skulle det bli ett förfärligt liv. Men
Statskontoret gav oss dispens att köra i det fallet, där va.

Sen fick vi då externa körningar och eftersom Landstinget ganska snart skulle ha en
likadan dator, så la dem över mycket stora körningar på oss. Men när den datorn levere-
rades och de körningarna föll bort, då blev det ledig tid. Och då löste vi det så att vi gick
in med en begäran till STUD att ha en rabatterad nattaxa. Ja. Och det gick bra. Vi var
oroliga för att det skulle avslås, därför att det påminde ju lite grann om de tidigare försla-
gen som hade kommit från olika håll, att sänka taxan för att fylla ut maskinerna. Men det
här var en annan sak. Och jag har precis, igår, hittat i Datorservicegruppens rapport
197480, att departementet hade redan 1969 varit inne på linjen att kunna ha rabatterade
nattaxor. Och det var ju helt affärsmässigt. Det hade ju alla datacentraler. Så, det där blev
aldrig akut hos oss, mer än tillfälligt.

Sture Allén: Ja, nu har vi alltså talat om maskinsystem och om datacentralernas tillkomst,
lite grann om organisation, lite grann om debitering. Och vi har att vänta ett, förmodar
jag, längre inlägg av Bengt Olsen.

Bengt Olsen: Ja, jag tänkte säga lite om, om taxesystemen.

Sture Allén: Om?

Bengt Olsen: Taxesystemen.

Sture Allén: Ja, ja. Kan det vara lämpligt att inleda eftermiddagen med det?

Bengt Olsen: Ja…

Sture Allén: Det beror på dess längd.

Bengt Olsen: Fem minuter?

Sture Allén: Tio?

Bengt Olsen: Tre.

Sture Allén: Tre (allmänt skratt). Då ska vi titta på klockan. Det skulle klara sig (allmänt
skatt). Men jag brukar räkna med att om man säger tre så kan det bli elva (allmänt skratt).
Nej, under eftermiddagen ska vi naturligtvis tala om datacentralernas nerläggning, skälen
till detta och fortsättningen av databehandlingsverksamheten. Kanske lite mer om exter-
na kunder, deras roll. Kanske lite mer om tillämpningar och naturligtvis ytterligare frågor
som är av betydelse. Så att vi har gott om stoff för de… en timme och trekvart, som vi
har efter kaffet. Då får jag tacka för förmiddagens inlägg och så sätter vi igång igen om
en dryg kvart.

80 UKÄ-rapport nr. 13a 1974, ”Datakraft för högre utbildning och forskning.”
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–Kaffepaus–

Sture Allén: Vi träffas igen. Och då tackar jag för denna utomordentliga disciplin och vi
har nu en anmäld talare, nämligen Bengt Olsen. Varsågod.

Bengt Olsen: Tackar. Jag skulle vilja berätta lite grann om när jag kom till QZ, men
dessförinnan var jag ju faktiskt på Uppsala datacentral i sex år och på den där lilla andra
universitetscentralen på Fysikum var jag ansvarig för i tre år och använt och jobbade
även där i sex år sen 1962 och först kanske var för jag fick en sådan kärlek till program-
mering. Ja, det var ju för att man kunde se vad man kunde göra för fantastiska saker med
datorerna och sen Werner Schneider lyckades ordna så jag blev Uppsala universitets förs-
te och ende programmeringsassistent 1962 och fick därmed, i jobbet, hålla de enda före-
läsningarna om hur man programmerar på Uppsala universitet och dessutom hjälpa alla
institutioner gratis, alltså inom ramen för min lön, då. Och, fick en väldig insyn i metoder
för att lösa folks problem. Och att folks problem kokar ner till, ja, till lite statistik, så där,
lite numeriska metoder, lite… Ganska snabbt lärde man sig att översätta deras fantastiska
forskningsproblem i hur man löser dem i en dator.

1965 blev jag kallad till Polisen, för att de ville veta: ”hur skulle vi kunna använda det
där fantastiska verktyget?” Och det enda jag kom på, det var fingeravtryck. Databaser
tänkte jag inte på, men det fanns ju inte å andra sidan, heller, system för det.

Så hamnade jag på UDAC 1968. Werner värvade mig dit. Jag blev ansvarig för pro-
grammerarna, det var ju en 120 programmerare, så det var en stor verksamhet. Uppsala
var ju stort redan tidigt, för Werner var så enormt expansiv – och inte minst på det som
sedermera heter ”externa kunder”. Werner var ju väldigt demokratisk på papperet och i
retoriken, men gud nåde den som inte gjorde som han sa (allmänt skratt). Och det gällde
inte bara vi som var anställda, utan det gällde ju alla, så att säga, Universitetsråd eller..,
you name it. Och jag minns att på ett av hans stormöten, då vi gemensamt följde hans
vilja, så att säga, så vrålade en av de anställda: ”Du är inte en demokrat, du är en upplyst
despot!!” (Allmänt skratt.) Hur som helst, han var oerhört duktig och framsynt, Werner,
och gjorde mycket bra. Och det var ju han som började med externa användare. Det
började lite oförargligt med kommun och landstinget. Och vi tyckte väl alla att så länge
det inte var, vad heter det, artfrämmande, databehandling, utan det var mer av samma sak
så var det till gagn för verksamheten. Och på grund av Moores lag och så vidare, så blir
det bara bättre för alla. Och det där lärde vi oss att argumentera för och vi tyckte verkli-
gen det och jag tycker nog fortfarande, till väldigt stora delar, att det är så – om det sköts
rätt, så att säga.

Dessutom så fanns det ju prioriteringssystem, så småningom. Om man dessutom ger
prioritet till de som betalar mindre, så borde det ju vara bra. Men det var ändå en väldig
debatt i Uppsala kring externa kunder och den tycker jag också blev väldig osaklig ibland,
alltså. Det blev felaktig... För det var bättre än vad vissa forskare sa.

Nåväl. Så småningom så blev jag värvad till QZ eller jag började där i varje fall och
dagarna innan fick jag träffa Björn Kleist, som ju var småkändis, eftersom jag var använ-
dare i alla år och han visade sin en datacentral – det var en otroligt välskött datacentral!
Alltså, allting på insidan fungerade minutiöst! Och jag förstår, hoppas jag inte sägernågot-
felaktigt, men Björn – även om han hade 55 anställda – han gjorde allt! Jag menar, han
var ju chefen och fattade samtliga beslut, men han var också översteoperatör, skötte om
maskinen. Så när vi hade vårt första sammanträde, vi drog oss undan till ett rum, så plöts-
ligt så gick strömmen ner. Tsch… Ja, det hade inte gått en halv sekund ens, så hade han
sprungit ut genom rummet, in och undan med operatörerna och tog hand om och fick
igång den stora 360/75:an själv. Han introducerade mig till medarbetarna och det var så
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roligt och av en ren slump så hittade jag denna lista jag fick av honom i slutet på augusti,
1974, med alla anställda och så gick vi igenom hur de fungerade och så. Det hade jag
mycket glädje utav och, ja, sen när jag kommer in på mitt jobb, på mitt skrivbord, så lig-
ger det ett brev från en användare. Och… den sa så här: ”Bengt, välkommen till Stock-
holm. Vet du vad en konkordans är? Jo, en konkordans, det är en dodododododo…”.
Det var du som hade skrivit det där brevet. (vänder sig till Benny Brodda)

Benny Brodda: Ja, precis…

Bengt Olsen: Om du kommer ihåg, det vet jag inte, men det, så är det.

Benny Brodda: Ja, nä, men…

Bengt Olsen: Och då fick jag en rivstart i användarrelationerna. Och speciellt med, om
jag får kalla det så, icke-naturvetarna, som jag ju kände så väldigt väl. Jag hade själv utbil-
dat doktorander på Fysikum i Stockholm, förutom i Uppsala förstås. Så jag kände dem
ganska väl och jag visste ju från insidan nästan hur de motarbetade, får man väl säga, QZ,
med icke utan stöd från Uppsala, får jag säga, icke utan stöd. De hade även Uppsala uni-
versitets gamla dator, CD 3600, stod i Stockholm. Och innan jag vågade börja i Stock-
holm, så gick jag ju först och frågade. Jag talade med Germund Dahlquist81. Jag talade
med, jag tror jag talade med Jacob Palme som jag hade träffat för vi var båda opponent
på samma gubbes disputation året innan, Erik Sandewall82, nämligen. Så jag kände ho-
nom lite grann, och han var positiv som alltid.

Men sen fanns det ju då de… och så fysikerna, förstås. Men jag var ju fysiker och jag
hade undervisat där så de tyckte ju att det var julafton om jag skulle komma dit, en an-
vändare, istället för teknokratstyret, så att säga, som de talade om. Men de värsta stöte-
stenarna, det var ju två ”enfant terribles”, som hade skrivit en helsida i DN och hatade
det hela och det var ju Tomas Ohlin och Janis Bubenko… (allmänt skratt). Janis Buben-
ko hade jag träffat av en slump lite tidigare därnågonkritiserade mig för ett jättesystem vi
vid UDAC gjort för hälsovården i Stockholm (A71) och så sa jag att det var skit och då
kallades han in som expert och han sa: ”Det var inte alls skit”, det tyckte han var väldigt
bra, så honom hade jag på min sida redan. Då var det Thomas Ohlin. Vad gör man?! Ja,
det är ju bara att ta tjuren vid hornen (allmänt skratt). Så jag ringde honom och bjöd in
honom. Och, ja, han kom till QZ, vi pratade ju. Vi var ju på ”speaking terms” på en
gång. Vi tänkte så lika så det var julafton. Men jag tänkte, det ska inte bara vara positivt.
Så att vi gick ner i fläktrummet på QZ. Alltså datorerna producerade 400 kilovoltampere,
alltså väldigt mycket värme. En dator idag är väl 100 watt, tror jag det är 100 watt. Ja.
Och det här är 400 000 watt. I alla fall, så det var ett stort vattenaggregat för kylning,
turbiner och grejer. Och inne där, i ett hörn, så fanns det en liten lucka i väggen. Och
öppnade man den luckan och tittade in så var det sådan här ”crawl space”, alltså lera, ja,
du vet, ingenting. Och på den dörren så stod det: ”Tomas Ohlins kammare” (allmänt
skratt). Och, så jag tänkte visa honom vad uppskattad han var (allmänt skratt), hur upp-
skattad han var på datacentralen (allmänt skratt).

Det var ju väldigt blandade känslor på QZ för mig, för gick strömmen så satt jag
kvar. Jag tänkte, det är ju andra som kan det där bättre än jag. Och jag hade fått väldigt

81 Germund Dahlquist, 1925–2001, professor i numerisk analys vid KTH 1963–90 samt gästprofessor vid
Stanford University 1982–86. Dahlquist var verksam som matematiker vid MMN 1950–59 där han bl.a.
arbetade med uppbyggnad av programvara för BESK och med programmeringsutbildning.
82 Erik Sandewall, f. 1945, fil.lic. 1966, fil.dr 1969, docent 1970, professor i informationsbehandling särskilt
datalogi sedan 1975. Sandewall är ledamot i IVA sedan 1981.
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goda råd av en väldigt fin avlämning av Björn. Och bland annat sa han så här: ”Ibland
önskar jag att jag hade kunnat prata mer med användarna. Man försöker, men det bara
går inte, det funkar inte.” Men då hade jag en helt annan möjlighet, med den bakgrund
och… att jag kunde börja på en ny kula. Och jag utnyttjade det verkligen och det blev
väldigt bra. Så jag startade användarråd83 hos varje högskola. KI hade redan, men de
andra hade ingenting. Så då startade vi det – och FOA hade kanske också. Och därige-
nom fick vi då ett visst användarinflytande. Det fanns informationskanaler och fråge-
ställningar och sådant där. Vi började med att ta fram skrifter på ett annat sätt för att
komma ut till användarna. Vi tog t ex fram 24 sidor om QZ-data från 1976, ser jag här
(visade upp skriften), och så vidare. Så vi försökte verkligen där. Det fanns ju många
missnöjen och den stora missnöjesgruppen sen Tomas hade lugnat ner sig, brusat av sig,
det var ju fysikerna. Och det var något alldeles gräsligt. Alltså, det var något alldeles
hemskt! Så jag sa ibland att ”jag hade världens bästa jobb, men det allra värsta”. Det var
ju alltså ett oerhört svårskött pastorat, på grund av saklig kritik och osaklig – och väldigt
mycket det senare. Och jag ska säga att hade inte meteorologerna i stan tagit ställning vid
ett visst tillfälle då det spreds verkligen skitsnack och felaktigheter, men de ställde upp
och sa att: ”Det här är inte sant. Nu ljuger fysikerna”, då vet jag inte var det hade slutat.
Men sen blev det ganska lugnt. Men fysikerna hade ju väldigt många bra argument, men
vad de var, det är klart, de var väldigt själviska, de ville ha ”number crunching” för hela
slanten, det var nummer ett. Medan vi, i och med att vi hade träffat sådana som Benny
Brodda, insåg vi att, inte just han, men många av hans kollegor, de behövde annan typ av
hjälp. Det var inte en massa CPU-kraft84, utan de behövde programmeringshjälp och så
vidare. Så jag prioriterade fram ganska många programmerare, från att ha haft en eller två
som hjälpte kunder så där, så plötsligt så var de kanske ett tjugotal. Och det tog vi inom
ramen för datamaskintidsanslaget, de fick använda pengarna för det istället, vilket inte
hade varit lika lätt förut. Och vi flyttade ut programmerarna ut till användarna, så de satt
på universitetet – och KTH, några stycken också. Så vi försökte få en till att de kom
närmare avnämarna.

Men sen var det det där med taxorna då, som ju var i huvudsak, som vi har varit inne
på förut, det var samma taxa på dag och natt och det betyder att datorerna, som vi var
oerhört duktiga på att ha fullbelagd under kontorstid och en bit på kvällen. Men sen när
det var slut var det slut. Och då var det för dyrt för det fanns inga pengar kvar. Och fysi-
kerna sa: ”Det är ju inte klokt” och jag fick ju faktiskt lov att hålla med dem. Så då satt vi
och designade det så kallade marginaltaxesystemet och jag höll på att fajtas i två år för
det. Och till slut fick jag med mig hela Sverige på det där. Då hoppar fysikerna av!!! Då
hade de något ännu bättre, men nu blev, då blev det marginaltaxesystemet och det radi-
kalt ökade beläggningen av datorerna, så vi fick fullbelagt på nätterna också. Och vi fick
ut nästan tre gånger mer datakraft genom den reformen än tidigare. Ja, det var det jag
tänkte säga här. Tack.

Sture Allén: Tack. Tomas Ohlin.

Tomas Ohlin: Jag måste ge en eloge till Sture här. Tre minuter som blir elva. Stämde på
sekunden vad gäller Bengts anförande (allmänt skratt).

Bengt Olsen: Man anpassar sig.

83 Användarrepresentanter vid resp. högskola ingick i ett Datorråd och var motpart till datacentralen. De
gav råd om prioriteringar, tjänster och anskaffningar.
84 CPU dvs. Central Processing Unit, centralenheten bl.a. vars klockfrekvens bestämde dess beräkningshas-
tighet.
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Tomas Ohlin: Det var, han var en klärvoajant (allmänt skratt) ordförande vi har idag. Jo,
jag är ju, så här, i det här skedet av livet så är det ganska ändå med fåfänga, men ändå
med stor tillfredsställelse. Man lyssnar på det som Bengt beskriver att vi som opponerade
oss, vi var så förskräckliga så vi skulle stoppas in i skrubbar i källaren (allmänt skratt).
Och det var ju långt ifrån den värld vi levde i. Vi, som var aktiva i de här upphandlings-
processerna, vi drevs väl ändå av ett visst mått av önskemål om mätbarhet och faktiskhet
och rättvisa. Jag tror att man kan säga det. Jag känner inte, när jag tänker tillbaka på de
upphandlingar som jag var med om, att vi hade en motståndare som skulle förgöra oss på
något sätt, utan vi försökte nog att ta till oss, att få fram sådant som man kunde liksom
konkretisera. Och vad gäller prestanda, som Björn Kleist pekar på, prestanda för de här
stora systemen, så var det just så som Björn säger, att maskinvarorna, de kunde man mäta
på olika sätt, ett antal olika egenskaper, med någon tillförlitlighet. Men, men programva-
rorna var då ännu i nästan obefintlig grad standardiserade, de övergripande programva-
rorna, styrspråken fanns inte med någon ordning på, höll jag på att säga, och så vidare. Så
att det var en utmaning att försöka kvantifiera de här stora, stora egenskaperna, kan man
säga, för systemen. Och systemen själva, det som vi fyllde dadatacentralerna med var ju
maskiner som förebådade lite grann, ska vi säga, ett samhälle där informationsbehandling
skulle komma att spela en viktigare roll. Vi hade inte upplevt 1984, det fanns en del som
talade för att stora maskiner var ett potentiellt hot. Sture nämnde Hannes Alfvéns bok.
Olof Johannesson var ju den pseudonym som Hannes använde för den här underbara
boken Sagan om den stora datamaskinen, som kom tror jag -64 eller -65. Jag är lite osäker,
men väldigt tidigt. Långt innan tekniken var framme vid det han beskrev. Han beskrev
hur människor gick omkring med små teletotaler istället för armbandsur, som var en
form av bärbara manicker som kommunicerade.

Sture Allén: Boken kom -66.

Tomas Ohlin: -66…

Sture Allén: Ja.

Tomas Ohlin: Se där. Just det. Och han var ju oerhört framsynt och kunde också måla
upp, som Kallocain och 1984 och alltihopa de olyckliga utfall som skulle kunna tänkas.
Sådana där böcker fanns och jag tror att lite grann den här känslan, människan, den lilla
människan inför det stora systemet, speglade nog en del av diskussionerna omkring de
här upphandlingarna av stora maskiner. Man gick ju ändå ut och skulle köpa till de olika
datacentralerna, maskiner som var väldigt kapabla och i någon mån, vågar jag nästan
säga, jag vill inte kalla det hotfulla, men i någon mån, så hårt centraliserade att här fanns
risker. Och den diskussionen hade väl inte börjat när vi hade de här tidiga bataljerna, men
den levde latent och kom igång sen på 70-talet när folkbokföringsprojekt och sådana
projekt kom att peka på de risker som den hårda centraliseringen kunde föra med sig. För
vår del just, vad gäller ”A-maskinaffären,” Janis och jag, vi tyckte att, att vi lärde oss
mycket av det där och vi satte oss ner under ett års tid och skrev två böcker. Introduktion
till operativsystem, som möjligtvis var bland det första som skrevs på universitetsläronivån
om sådana system och det var till stor glädje och det är nånting som jag ser, för min del,
med stor tillfredsställelse när jag tänker på det, ska vi säga, utfall som, resultatet, ska jag
säga, som de processerna som vi beskrev före pausen ledde till. ”Vi forskare, vi förlora-
de”, men, vi tycker inte det, det känns inte så. Utan det känns som vi var med om me-
ningsfull diskussion som faktiskt nu finns dokumenterad.
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Sture Allén: Just nu har ingen begärt ordet. Nu kommer Jacob Palme. Varsågod.

Jacob Palme: Jag tänkte börja med att försöka sammanfatta lite, vad vi har kommit fram
till här, att orsaken till att man hade de här stora datacentralerna, det var, dels att det helt
enkelt var ekonomiskt vettigt. Man kunde få ut mera, man kunde få fler användare att
kunna använda datorkraften, mer datakraft per användare för samma mängd pengar än
man kunde få om var och en skulle ha sin egen minidator på den tiden, med den kostna-
den. Och en annan bidragande orsak var då statsmakterna, som beslöt sig för att det var
viktigt att universiteten skulle få datamaskiner, men att då skulle de finansiera det genom
att betala det i en central satsning, så att varje universitet fick en centraldator från början,
på sin datacentral. Och det här, många har pratat här om olika typer av stridigheter och
det är naturligt när det finns, när hundratals olika människor med olika behov och olika
intressen ska använda en och samma dator, så blir det ju olika åsikter om hur det ska bli
och det är orsaken till att det var en hel del strider kring det hela. Men numera blir det ju
inte den typen av strider, för nu köper var och en själv den dator man vill ha och väljer
själv vilken dator man vill ha, men det kunde man inte göra där, eftersom många skulle
samsas om en gemensam dator.

Tänkte nämna också några beteckningar som har nämnts här som jag kanske kan
förklara. Det har pratats om ”multiprogrammering” här. Med ”multiprogrammering”
menas att en och samma dator kan på en gång bearbeta flera olika processer. Och det
fungerar då så, eller fungerade i alla fall på den tiden så, att datorns centrala processer, på
den tiden hade man bara en central processor, numera har man ofta flera processorer,
men då hade man bara en processor i datorerna. Denna processor kunde då hoppa, den
körde några sekunder på ett program, några sekunder på ett program och några millise-
kunder på ett program, hoppa mellan olika och ett typiskt exempel på multiprogramme-
ring är då att ett program kan hålla på att göra utskrift på ett papper, medan ett annat
program i datorn som läste in en bunt hålkort och på ett tredje program sitter jag och kör
min egen bearbetning. Det är exempel på typisk multiprogrammering som man är van
vid idag, vid dagens persondatorer. På den tidens datorer så handlade multiprogramme-
ringen om att man kunde göra, framför allt att man kunde göra utskrifter och inläsningar
från hålkortsläsare och så vidare, samtidigt med att datorn arbetade och även att man
delade upp datorns användare i, så att de användarna som hade mindre behov kunde få
komma snabbare igenom datorn och andra fick dröja längre, det tog längre tid för dem.
Och det timesharing, som jag har nämnt här, det är alltså vidareutveckling av multipro-
grammering som innebär att man inte bara har ett antal processer för att göra utskrifter
och sådana där saker, utan man har också processer som användarna har direkt kontakt
med, kan interagera med under körningarna av det hela.

Sen tänkte jag nämna lite om en helt annan sak, som inte är nämnt tidigare någon
gång på det här datorhistoriska projektet, som jag tycker borde nämnas och som har en
del att göra med de centrala, datacentralerna. Det är programmeringsspråkets utveckling
och vad som hände med dem. Där var det ju så att i Sverige var vi väldigt tidiga med att
vi satsade på programmeringsspråket ALGOL85 och det utvecklades, mycket imponeran-
de hur man utvecklade ALGOL:ns system. De lyckades göra så, systemprogrammerings-
språk på ALGO på så små datorer som fanns på den tiden, det är jag ytterst imponerad
av hur de hade kunnat göra det (vänder sig till Ingemar Dahlstrand). Och ALGOL, cent-

85 ALGOL, förkortning för Algorithmic Oriented Language, ett av de äldsta högnivåspråken. Det konstru-
erades under 1950-talets senare hälft av en kommitté av europeiska och amerikanska forskare, delvis som
en reaktion på det under 1950-talet utvecklade FORTRAN, och slog igenom med en version från 1960,
ALGOL 60. Se t.ex. ”ALGOL Session”, i History of Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat (New
York, 1981), s. 75–172.
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ralt i ALGOL är den här ”if-then-else-satsen” och vad if-then-else-satsen innebär är att
man slipper ifrån att ha så mycket go-to-satser i programmen och det anses av alla att
man ska inte använda go-to-satser, vill säga att jag har skrivit en hel datorprogram de
senaste tio, tjugo åren och jag har inte använt en enda go-to-sats, tror jag. Så numera har
det helt slagit att inte använda go-to-satser. Men av de programmeringsspråk vi använder
mest i början av den här perioden, det var FORTRAN och FORTRAN kan man säga att
det är go-to-satsernas eldorado, det fanns praktiskt taget ingenting (allmänt skratt) utom
go-to-satser. Det fanns en enda if-sats i FORTRAN, den ursprungliga FORTRAN. Den
if-satsen var egentligen bara tre go-to-satser man kunde hoppa till tre olika ställen bero-
ende på om ett tal var mindre än 0, lika med 0 eller större än noll, kunde man hoppa till
tre olika ställen. Så det blev oerhört mycket go-to-satser och därmed oerhört svåröver-
blickbara, svårbegripliga program.

Sen, jag jobbade ju på FOA på 60- och 70-talet och på FOA så jobbade man som
man mycket gör inom militära området, man jobbade mycket med simuleringar. Det är ju
så att man, när det gäller militär verksamhet så kan man ju inte ställa till ett krig bara för
att pröva ut utrustningens funktionalitet, så man, för att kunna pröva ut och planera för-
svaret så brukar man använda simuleringar, man avbildade krigspel, ett annat ord för
nånting liknande, som är mycket vanligt förekommande. Och då tittade vi en del på me-
toder att göra dataprogram för simuleringar och vi fick då kontakt med Norsk Regnesen-
tral86 i Oslo, där det fanns två personer, Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard, som hade
utvecklat ett nytt programmeringsspråk som hette SIMULA II87 och senare kom SIMU-
LA 67, som gjorde det mycket enklare att göra just den här typen av simuleringar. Man
avbildar verkliga processer i datorn och centralt när det gäller att avbilda verkliga proces-
ser i datorn, det är då att verkliga processer består av ett antal olika objekt. I militära sam-
manhang så kan då objekten vara olika vapensystem och projektiler och flygplan som
kommer flygande. Alla sådana här olika objekt som förekommer i militära sammanhang.
Därför blev det naturligt när man gjorde ett programmeringsspråk för detta, det pro-
grammeringsspråket byggde ju på att begreppet som kallas för ”objekt”, alltså att man
kunde ha i datorn, i datorprogrammet en c, på ett centralt, samlat på ett ställe kunde man
ha beskriv allting kod som behövs för att beskriva någon viss sådan här objekt, en viss
projektil eller ett visst flygplan eller var det nu är man vill beskriva. Och det innebar då
att SIMULA 67 introducerade idén om objektorienterad programmering88. Och det vet vi
ju alla numera att alla moderna programmeringsspråk bygger ju centralt, så att SIMULA
var först med att introducera nånting som numera är praktiskt allmänt accepterat, det här
med objektorienterad programmering. Och de här datacentralerna hade en hel del att
göra med det här, därför att FOA satsade pengar på att utveckla SIMULA, dels för IBM-
datorer och dels för den här DEC 10-datorn, när vi hade skaffat den. Och det är också så
att datacentralerna hade fått i avtal, alltså när man köpte dem här datorerna, så ingick det
att man fick ett lägre pris för datorerna i och med att IBM, som sålde den här 360/75-
datorn, de lovade att återköpa en del av kapaciteten på den här datorn. Och den återköp-
ta kapaciteten som IBM fick på det sättet, det skänkte dem till utvecklingen av SIMULA,
så att de här programmerarna som utvecklade SIMULA för IBM-datorer i Oslo, de kom
ner till Stockholm och var nere i Stockholm stora delar av tiden för att köra på gratistid
som de fick genom IBM på QZ:s dator. Så att väldigt mycket av principerna för hur man

86 Norskt Regnesentral, privat stiftelse som grundades 1952 i Norge.
87SIMULA, programspråk för datorer baserat på ALGOL 60, utformat av de norska datalogerna Ole-Johan
Dahl och Kristen Nygaard under 1960-talet. Språket konstruerades ursprungligen för simulering och sy-
stembeskrivning. Det räknas som det första objektorienterade språket. ”SIMULA Session”, i History of
Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat (New York, 1981) s. 439–493.
88 Objektorienterad programmering är en programmeringsmetod i vilken ett program är uppbyggt av en
uppsättning objekt som interagerar med varandra.
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ska göra om man gör programmeringen, när man gör program, hur programspråk ska
fungera, de utvecklades grundat på de här datacentralerna och med de resurserna som de
tillhandahöll och användes ju också av mycket av deras användare då, genom utveckling-
en av den här SIMULA som ju var en skandinavisk produkt, framför allt naturligtvis
norsk, eftersom det var norska högskolan som låg bakom det hela. Men även många
andra håll var med, Sverige som också var med på att satsa resurser på utvecklingen av
det här. Vi hade programmerare med som var med och utvecklade dem och vi utvecklade
även egna SIMULA-system själva i Sverige senare. Så där kan man säga att de här univer-
sitetsdatacentralerna bidrog verkligen till den tekniska utvecklingen med någonting som
är viktigt än idag när det gäller hur datorprogram fungerar.

Sture Allén: Tack, det är onekligen en viktig del av utvecklingen. Nu är det Ingemar
Dahlstrand.

Ingemar Dahlstrand: Ja. Jag ska försöka närma mig den här frågan om varför datacen-
tralerna, ja de avvecklades ju inte, utan de decentraliserades. STUD, den gemensamma
styrelsen avvecklades, men datacentralerna lades ju då under en högskola på respektive
högskoleort eller att man gick ihop även då om administrationen. Och det är en sak som
jag har funderat en del på under senare år. Det verkar som om det här finansieringssy-
stemet var lite av en kulturkrock för många forskare. Det kom sällan upp till ytan det här
tänkandet, men jag har förstått sen på reaktionerna att de tänkte på datacentralen ungefär
som på biblioteket. Och då tog de det som självklart att chefen för datacentralen skulle se
till att det kom mer pengar, precis som chefen för biblioteket skaffar pengar till bokin-
köp. Det var nästan så, kunde man ana, att de tyckte att datacentralcheferna dumpade sitt
tiggeri på kunderna och det där gick liksom emot, vad heter det, mothårs, som när man
stryker en hund mot pälsen, va. Och det blev liksom aldrig en rutin att vi träffades en
gång om året och tittade på att ”här hade de och de sökt så och så mycket pengar och
inte fått” och ”de verkliga behoven var så och så stora”. Vi hade ju ett väldigt fint under-
lag för det. Vi hade ju dels ansökningarna och dels hade vi ju de som betalade överdrag
med andra medel, vilket var väldigt svårt att få tag på, men de skärpte sig verkligen
många av dem och skaffade andra medel. Vi hade haft ett väldigt bra underlag där, men
det blev liksom aldrig använt, tanken kom aldrig upp att vi skulle sitta ihop och förbereda
ordentliga ansökningar till finansen, typ. ”Här måste det till mer pengar för datamaskin-
tid”, utan vi kom att betrakta det som en resurs som var fryst för all framtid och försöka
göra det bästa utav den situationen. Så det är en tanke jag har i sammanhanget. Och det
finns, jag hittade det för bara ett par dagar sen, i Statskontorets följebrev till den ur-
sprungliga expertrådsutredningen.89 Där finns faktiskt ett särskilt yttrande utav en man
som heter Söderström,90 som rör just vid den här frågan att det här är ovanligt och kan
vålla bekymmer i framtiden.

Sture Allén: Ja. Då är det Bengt Olsen.

Bengt Olsen: Ja, jag ville komma till de här programvarorna och nyttan, innan vi börjar
tala om sönderfallet. Nu går det här ju fortfarande på uppgången och det var ju så här att
programvaror, det, för alla tillämpningar måste man skriva en programvara. Det fanns i
stort sett ingenting klart, va. Och jag minns att i en draglåda på Fysikum så låg det fak-
tiskt en kortbunt som vi hade fått av IBM och det var ett 50-, 60-tal programvaror då. Så

89 Se statskontorets skrivelse till Konungen 14.10.1964, Dnr. 832. Expertrådets betänkande, som alltså låg
till grund för universitetsdatacentralerna, medföljer skrivelsen som bilaga.
90 Olof Söderström, deltog i Statskontorets handläggning av Expertrådets yttrande.
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tittade man där, så kunde man faktiskt ha glädje utavnågonutav dem. På FOA blev jag
väldigt nyfiken och frågade Björn om han hade… Jodå, han hade också och det var väl
ett par hundra program som fanns då med olika tillämpningar. Själv så skrev jag och
Werner ett program för diagonalisering av Hermitska matriser91, ett ganska komplext
program. Det var 1962 och året efteråt så var jag på Cern och hittade program för diago-
nalisering av Hermitska matriser. Gud, vad spännande! Hur har de gjort? Då var det vårt
program! Jag blev både glad, smickrad och snopen. Hur kunde det finnas där – och inte
stod det att det var vårt program heller. Men jag kände ju igen det, varenda statement var
ju… så då började man fundera. Det här är ju en marknad, så att säga, men fortfarande
ingen var villig att betala för en programvara, för datorerna var så otroligt dyra så det
förutsattes att det ingick lite sådant där smågodis ändå.

1972 blev jag kallad till ett möte i Bremen. Och där var det ett möte om Unbundling92

, alltså första gången man började diskutera – och det var CDC:s 93 användargrupp
ECODU94 som träffades för att diskutera ett förslag från leverantören: att, för att kunna
sänka priserna på hårdvaran, så måste vi börja ta betalt för programvaran. Och vi var
väldigt kluvna inför det där, men nånstans, jag var för, jag tyckte att det lät väldigt bra.

Och när jag kom hem så startade jag en programbiblioteksgrupp 1972, i Uppsala då.
Eva Edberg95 från informationsbehandlingen var med bland annat och Cengiz Besev96

och vi diskuterade mycket. Vad finns det för programvaror, hur skulle vi kunna ragga in
det, för tänk vad bra för att folk att slippa återuppfinna allting. Och då identifierade vi en
fem, sex programbibliotek typ BMD97, BMDP98, statistik och det fannsnågotfysikbiblio-
tek ifrån Belfast och så vidare. Och, ja så drog vi det där och fick upp ett betydligt större
programbibliotek. Det där låg och närde i mig hela tiden och när jag kom till QZ så skaf-
fade vi genast SAS99 och SPC100, SPSS101 och vad de nu hette och vi hade en så stor om-
sättning och så många önskemål, så att vi skulle inte ha ett databassystem, vi hade sju
eller åtta. Vi körde databaser ihop med Statskontoret (Göran Axelsson)också, från
ILO,102 i Geneve för Väg och Trafikinstitutet, IRRD och vad de nu hette. Enorma data-
baser. Och sen så kom det sig att jag har varit väldigt mycket i USA och kom ju i lag med
EDUCOM103, som var det första samarbetsorganet på IT-sidan mellan alla, 1 800 univer-
sitet och högskolor i USA och så lilla jag var med från resten av världen. Och där tog jag
ett initiativ till att starta en internationell programvarusamarbetsgrupp. Och då hade Ja-
cob fått igång KOM-systemet104 i Sverige, så vi använde det i hela världen för att knyta
ihop 120 programbibliotek och jag hade ett sabbatical i Berkeley det året och det var en
av grejerna jag lyckades åstadkomma där, det var att jag fick, från att ha kännt till ett tiotal
programbibliotek så frågade vi alla: ”Vet ni om några fler”? Vi hittade ungefär 30, 40

91 Hermitska matriser är viktiga bl.a. i kvantmekaniken för att beskriva energitillstånd
92 Unbundling, man delade upp priset för en dator i hårdvara och programvara.
93 Control Data Corporation, Minneapolis, då ett av världens 3 största datorföetag.
94 ECODU varf de Europeiska CDC användarnas förening.
95 Eva Edberg var forskare vid Informationsbehandling vid UU, sedermera FOA Linköping
96 Cengiz Besev liccade i Fysik vid UU, sedan programbibliotekarie vid UDAC, den vid det Eurepeiska
vädercentret vid Bracknell, UK och slutligen Superdatorcentrum i Linköping.
97 Biomedicinsk programbibliotek från UCLA.
98 Biomedicinsk programbibliotek från UCLA.
99 Programbibliotek med statistiska programvaror.
100 Programbibliotek med statistiska programvaror.
101 Programbibliotek med statistiska programvaror.
102 International Labor Organization.
103 EDUCOM sammanslutning mellan universitet och högskolor i USA,, QZ blev första utländska med-
lem.
104 KOM, ett konferenssystem vid QZ som startades 1978. KOM utvecklades ursprungligen för FOA, men
kom att få bred användning framför allt inom högskolevärlden i Stockholmsregionen. En svensk föregång-
are till Internet.
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stora programbibliotek. Vi kontaktade allihop och alla de här människorna kopplade ihop
sig i ett nätverk som IBM finansierade, faktiskt, körde ett antal år. Eva Edberg som nu
arbetade på FOA i Linköping blev projektledare. Det var ett av världens första kollegiala
nätverk också, plötsligt det var möjligt över nätet, va. Det var ju tack vare Jacobs samar-
betssystem KOM! Inom parentes så startade jag ett till sådant där nätverk, det var för
superdatorexperter och man kan tro om man läser en del rapporter att jag var en av Sve-
riges superdatorexperter, men jag fejkade bara , för jag hade ju mitt nätverk. Så där satt
jag på NFR105 på dagen och diskuterade och sa: ”Ja, det här ska jag fundera på”. Och så
gick jag hem och så skrev jag in frågan då på kvällen och borstade tänderna och la mig.
Och på morgonen hade amerikanerna svarat och så ringde jag till NFR: ”Ja, nu har jag
sovit på saken. Så här är det” (allmänt skratt). Jag menar, det visar det nya sättet att arbe-
ta. Knowhow är viktigt, men ”knowwho” är ännu viktigare och så är det ju i dagens sam-
hälle. Så det där var spännande. Men i alla fall, vi gjorde kalkyler på hur enormt mycket
pengar forskarna tjänade på färdiga program, för finita element, för statistik, för det och
det och det och det och det. Nu är det ju en självklarhet. Nu är det ju nästan ingen, rela-
tivt sett är det ju baranågonprocent som skriver program och alla användarna använder ju
färdiga system. Det där var ju liksom, hänger också lite grann ihop med datacentralernas
uppgång och fall eller mindre behov utav dem, för nu finns det ju färdiga program på de
små datorerna sen 1980 ungefär, då Apple kom med det första Spreadsheet-
programmet106 och så vidare, första ordbehandlingsprogrammet för en persondator, så
nånstans är det en naturlig utveckling av det som vi nu ska komma in på. Ja, det var väl
det jag tänkte säga. Tack.

Sture Allén: Ja, när man började köra så skrev man ju i maskinkod, som vi har sagt flera
gånger, och så kom då programsystem, programspråken och det var ju en fantastisk ut-
veckling. Sen kom ju färdiga program – det fanns ju heller inte från början. Man kunde ju
inte skriva ut ord i alfabetisk ordning, för det fanns inte något program som gjorde det,
utan det fick man skriva själv etcetera etcetera. Men trots alltså att denna utveckling, som
ju innebar oerhörda förbättringar, så gick datacentralerna så småningom mer eller mindre
i stöpet. Och trots alltså att man också hade många externa kunder. Vi kanske skulle tala
lite mer om den aspekten också, innan vi talar om för varandra varför datacentralerna
mer eller mindre upplöstes. Varsågod.

Tomas Ohlin: Då har jag en liten kommentar när du pekar på just programspråkens
utveckling. Min granne till vänster, Ingemar, har just skrivit ett manus till vad jag anser
som en väldigt viktig bok om utvecklingen av språken på FACIT och SAAB-maskinerna,
inte minst. Ingemar spelade en viktig roll i utvecklingen, även internationellt, av ALGOL,
så det här är ett spännande dokument som vi helt enkelt måste få ut till större kretsar.
Den beskrivningen finns inte någon annanstans.

Sture Allén: Mm. Hur ska den komma ut?
Tomas Ohlin: Ja, det, hur den ska komma ut, det måste vi hitta en form för. Han är
alldeles för blyg här, författaren, men vi kan ju hjälpas åt och försöka få det manuset
tryckt. Det är möjligt att kanske det här projektet kan delta på lämpligt sätt.

Sture Allén: Okej. Mm. Varsågod.

105 Naturvetenskapliga Forskningsrådet.
106 Spreadsheet, tillämpningsprogram för PC.
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Ingemar Dahlstrand: Vad jag har gjort är att jag har deponerat ett exemplar på Teknis-
ka museet här. De har ju fått över 100 olika berättelser och så där och det här är väl en av
de längre. Jag har aldrig haft ambitionen att det skulle bli en bok, så det är Tomas som…

Sture Allén: Vad menar du då med en berättelse?

Ingemar Dahlstrand: Ja, alltså det är en berättelse om mitt yrkesliv.

Sture Allén: Jaha.

Ingemar Dahlstrand: … men det kommer ju in då på, en stor del av det är universitets-
datacentralerna.

Tomas Ohlin: Det här är en bok (öppnar något och tar upp en bok). Så här ser en bok
ut (allmänt skratt).

Ingemar Dahlstrand: … men det går ju tillbaka också på FACIT- och BESK-tiden och
så va…

Sture Allén: Ja, ja.

Ingemar Dahlstrand: … och sen, en hel del av boken är då kapitel om programspråks-
utvecklingen samtidigt så, det är två böcker som är ihopvävda i tiden, kan man säga, en
administrativ och en programspråksmässig. Men som sagt, det har inte varit min ambi-
tion att göra en bok av det, utan så här långt har det varit en berättelse.

Sture Allén: Ja. Vi hoppas vi får se den, allihopa, så småningom. Men har vi mer när det
gäller uppgången? Nu kommer Bengt Olsen igen.

Bengt Olsen: Jo, men det är självklart, det är många saker, men… något som kommer
upp tidigt, det var ju nätverkande och numera, för en gångs skull, det mera datornära.

Sture Allén: Ja.

Bengt Olsen: Datornätverk.

Sture Allén: Ja.

Bengt Olsen: Och.., 1974 började jag på QZ och blev kontaktad ganska snart av Tele-
verket, som sa att ”Vi är svenska representanter i ett europeiskt datanätverk, som heter
COST 11107 i Bryssel, men vi observerar bara, vi står för långt ifrån användningen och nu
börjar man tala om att verkligen bygga universella nätverk. Kan inte ni gå med istället?”
Och då kom det sig att jag blev styrelseledamot i detta första projekt för generella paket-
förmedlade datanät i Europa och var med där som vice ordförande, i tolv år. Jag rappor-
terade direkt till Johan Martin Löf vid Industridepartementet. Och det var ju fascinerade
att se att från att kunna nästan ingenting, vi byggde de basala protokollen, alltså, så att
säga, upp till nivå sju, som är där man kan göranågonnytta i användningen. Och det tog
flera år! Och 1977 hade vi visning, vi var i Venedig, vi hade världspressen samlad. Och

107 COST 11, Cooperation Scientifique et Technique, Europas första gemensamma datanätsprojekt.
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Sverige var väldigt passiva – trots mig och Hans Nilsson,108. Och så då skulle man
demonstrera att man skickade en etta bort till NPL i London, och så åkte den till Berlin
och Paris och kom tillbaks som en nolla, ungefär och alla applåderade. Det fanns ännu
inga riktiga användarnära protokoll, så att säga. Men vi lyckades i alla fall få en bit att
snurra runt i Europa och det var ett jätteframsteg och det var alltså 1977! Men sen gick
det ganska fort. Och på ett möte i Ispra, i Italien, så anklagade de andra länderna, som
gjorde mer än Sverige: ”Varför gör ni ingenting i Sverige?” Men då sitter jag med Hans
Nilsson från Karolinska Institutet, som var min tekniske bisittare. Han satt bredvid mig
och så viskade jag: ”Fan, har inte vi just startat ett projekt i Sverige som heter SUN”
”Joo”, sa han. ”Jo, vi har just startat ett projekt i Sverige som heter SUN”, meddelade jag,
Swedish University Network. Men sen så fick jag ruelse när jag kom hem: ”Det kan jag ju
inte säga”, utan jag säger ”Stockholm University Network”, för det kan jag ju stå för och
så vänder vi oss till Lars Kahn109, då på STU och sa: ”Lars, vi behöver 600 000 kronor för
att göra SUN” och så fick vi det. Sen åkte Lars för övrigt med mig ner till Bryssel pånå-
gotmöte och kom hem jätteinspirerad! och självsvåldig som han var så skakade han fram
tre miljoner och sa till Forskarsverige: ”Nu finns SUNET110 och det blir ett digitalbaserat
nätverk, för alla har ändå VAX datorer”. Så kom det igång nånting i alla fall.

Själv försökte jag redan sen ca 1976 att få datacentralcheferna, som träffades varje år,
i de nordiska länderna, att engagera sig i nätverk. Och i ett möte i Danmark -76 så lanse-
rade jag den idén – och det var bara två som nappade, det var jag och Rolf Nordhagen111

i Oslo. De andra fattade inte: ”Vad skulle det där vara bra för?” eller… de sa inget posi-
tivt i alla fall. Men så småningom så blev det ju så att vi byggde och det blev så småning-
om NORDUNET112 och riktiga SUNET och allt det här. Och det där fick ju naturligtvis
en oerhörd betydelse för åtkomsten till datorer och att folk kunde utnyttja flera resurser
runt i världen och i Norden då. Så det var ju bra. Men någonstans ledde det ju också till
att just våran datacentral kanske inte var så extremt, ja… Man kan säga, det man samar-
betade om i början var ju CPU:n och så småningom så blev det andra resurser. Och det
var ju det här som ligger bakom, det mindre behovet av datacentralerna, inte att de var
dåliga eller gjorde bort sig eller så där, utan det var helt enkelt tekniken tog en sådan
vändning och priserna på hårdvaran gick ner så långt att de var inte längre det intressanta.
Och programvarorna fanns färdigpaketerade. Så det var helt enkelt mindre behov, snara-
re var det då behovet av mötesplatser, där folk kunde träffas och diskutera sina problem
och så vidare och det kunde man ju dessutom sköta alltmer elektroniskt, tack vare Jacobs
system, som ju utnyttjades systematiskt för det från och med 1980, ja tidigare, -77. Så att,
ja, nätverksutvecklingen hade en oerhörd betydelse för hela samhället, men det betydde
på sikt att datacentralerna, behoven utav dem minskade. Yes.

Sture Allén: Ja. Mitt intryck från styrelsen i Göteborg, som jag satt i fram till -86, det var
att under de sista två åren, framför allt 1986, så kom trycket från den distribuerade data-
kraften att vara så starkt, alltså så att Göran Pettersson113, som höll fast vid de här stora
systemen inte längre kunde få genomslag för sina synpunkter och datacentralen ebbade
ut och det ironiska var ju det att detta matematiska centrum i Göteborg, som då hade
planerats i över ett decennium, det stod färdigt just som datacentralen avvecklades. Och
man fick använda lokalerna till annat. Men du menar alltså att vid sidan av detta så är

108 Hans Nilsson, forskare vid Karolinska Inst, sedermera AU system och ID2. Pionjär datanät i Norden.
109 Lars Kahn forskare vid ADB inst SU, senare vid Styrelsen för Teknisk Utveckling
110 SUNET Swedish University Network
111 Rolf Nordhagen var fysiker och chef för datacentralen vid univ i Oslo. Nordens störste datachef (203
cm).
112 Nordunet, samarbete kring datornät mellan universiteten i Norden
113 Göran Pettersson, dåvarande chef för Göteborgs datacentral.
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också själva de här kommunikationssystemen, som du talar om, en väldigt viktig faktor.
Det inser jag ju självfallet också.

Bengt Olsen: Mm.

Sture Allén: Vill du komma in?

Bengt Olsen: Ja, alltså, och det är ju klart, de här persondatorerna, alltså. QZ var ju
verkligen Meckat för stordatorerna.
Sture Allén: Ja.

Bengt Olsen: Men Werner114 i Uppsala, han hade ju börjat med att distribuera datorer.
Och två saker jag lärde av Werner lanserade jag omgående på QZ och närmare och bli
strypt har jag väl aldrig blivitnågongång för vardera. Den ena grejen, det var, jag tyckte vi
skulle också satsa på smådatorer och de bara skrattade, hånade mig, så att säga. Men, jag
gick emot dem och anställde en kille från Uppsala och han började bygga kommunika-
tionsprotokoll mellan smådatorer och stordatorerna, alltså,någonslags IBM emulering,
2780, eller vad det hette. Och det där växte ju, så småningom hade vi ju en ganska stor
stab som jobbade med institutionsdatorer och deras effektiva samverkan med våra dato-
rer. Och det andra, det var ju, Werner hade ju denna demokrati/despoti och despoti var
inte min grej, så, så det blev demokrati. Och då hade vi stormöten på QZ och det första
– det var ungefär 14 dagar efter att jag började – så, utan att prata med mina underchefer
(skratt), så lanserade jag idén om att nu skulle vi ha inflytande för personalen, till att börja
med. Och efter det mötet så gick jag ut. Jag var glad och personalen, alla var ju så glada.
Sen kommer ju de här tre herrarna, du vet vilka, kör upp mig i ett hörn och undrar vad är
det för metoder jag inför på datacentralen. Så, så kan det gå.

Sture Allén: Mm.

Bengt Olsen: Ja. Klart.

Sture Allén: Har vi sagt allt som kan sägas om datacentralernas mer eller mindre ner-
läggning? Finns det fler skäl? Ja.

Bengt Olsen: Alltså, det är min uppfattning att när man jämför olika lösningar, så måste
den centrala lösningen som i vårt fall, vara minst dubbelt så bra ekonomiskt om man ska
ha en chans för man är beredd att betala två gånger mer för att sköta grejerna själv och
till slut så blir det ohållbart.

Sture Allén: Mm.

Ingemar Dahlstrand: Och det räck…

Sture Allén: Ja, varsågod.

Ingemar Dahlstrand: Det räcker inte, redan på Industridatatiden kom vi fram till att
kunden var villig att betala fem gånger så mycket…

Bengt Olsen: Ja.

114 Syftar på Werner Schneider.
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Ingemar Dahlstrand: …bara han fick sköta den själv. Den här självägardriften är väl-
digt stark.

Sture Allén: Mm, mm, mm. Hur ser ni i det här perspektivet på läget idag? Nu ska man
alltså göra – håller på att göra – en stor nationell databas i Göteborg, Svensk Nationell
Datatjänst, där man ska samla samhällsvetenskaplig, humanistisk och en del naturveten-
skaplig information. Det blir alltså en jättedatabas! Jag vet inte hur man ska kunna gå
tillväga för att klara det där. Och hela Göteborgs universitets samlade databehandlings-
behov ska tillgodoses av en central enhet, som man just håller på att organisera. Finns det
liknande tankar på andra håll? Varsågod.

Bengt Olsen: Ja, det är sannolikt knäppt, alltså inget bra, sannolikt inte. Även om tekni-
ken har förändrats, så nu har man ju idag tekniskt, man lagrar ju i och för sig terabyte.

Sture Allén: Jo, jo.

Bengt Olsen: … i en liten skokartong.

Sture Allén: Ja, ja.

Bengt Olsen: Men, men redan för en tjugo år sen så hade man sådana idéer i USA och
jag var där då så – ja, 30 år sen – så vi var med i diskussionerna ordentligt. Och vi kom
fram till att för att man ska ha databasen eller programbasen så nära upphovskällan som
möjligt och detsamma med databasen, där det finns emotion kring det hela, och hålla det
uppdaterat och sen knyter man ihop det istället. Det var vad vi kom fram till den gången
och spontant så tror jag att det borde hålla även idag.

Sture Allén: Ja. Jag instämmer i det. Varsågod.

Ingemar Dahlstrand: Alltså, Lunds datacentral finns ju alltjämt. Och dess viktigaste
uppgifter är dels att köra datorer åt institutionerna – och nu handlar det alltså om många
hundra – och dels att tillhandahålla en datorarbetsmiljö för all administrativ personal.
Och det där har de ganska stora problem med och särskilt när de ska göra ändringar och
om man lyssnar på de som använder de här systemen så är det ingalunda någon entusi-
asm för det. Det har sina sidor.

Sture Allén: Ja.

Ingemar Dahlstrand: Sen kan man ju, ska man ju inte missa det att när datacentralerna
började falna, så uppstod det ju, så att säga, små datacentraler på varje institution. Jag
flyttade 1985 från datacentralen till Institutionen för datalogi och det var ingen särskild
skillnad på det sättet att det fanns fortfarande någon att fråga, va, om det strulade så
fanns det folk att fråga där också. Det var två som jobbade heltid med det. Jag tror det är
många fler människor som jobbar heltid på universiteten med sådant här driftsystem än
det var på datacentralernas tid.

Sture Allén: Jacob.

Jacob Palme: Om man ser på vad det var som de stora datacentralerna tillhandahöll på
den tiden som de hade sin storhetstid, så var det ju inte bara datakraft, utan det var också,



46

som flera har sagt här, det var tillhandahållande av kompetens och ytterligare en väldigt
viktig sak, de tillhandahöll kontaktmöjligheter. Igenom att många använde samma dator,
så kunde man utbyta erfarenheter och utbyta program med varandra och hjälpa varandra
på olika sätt. Datacentralerna blev naturliga samlingspunkten för kompetensutvecklingen.
Om vi nu tittar på hur det fungerar idag, så det vi har idag som motsvarar vad datacentra-
lerna gjorde på sin tid, det är ju datornäten, va. Så att de moderna datornäten, den svens-
ka delen av Internet, SUNET, det är ju vår nuvarande motsvarighet till datacentralerna.
Sen har vi, som du säger, också, har vi ju driftgrupper som sköter om de här datorerna,
både de lokala nätverken inom en institution och även de lokala datorerna, så varje insti-
tution har sin egen datacentral. På min institution där jag jobbar på universitetet, där kal-
las faktiskt vår, den driftgruppen vi har som sköter om våra datorer och vårt datornät och
så vidare, den kallas för DMC, alltså en förkortning för ”Datamaskincentral”. Alltså det
var en gång i tiden en datamaskincentral, fast det är det inte längre, men den har fortfa-
rande kvar samma namn, DMC, fast den har fått nya uppgifter.

Sture Allén: Jaha. Varsågod.

Tomas Ohlin: Du frågade om synpunkter på den här stora databasen i Göteborg. Man
kan väl använda just det här resonemanget, det här som Ingemar och Jacob pekar på, i
den mån som det finns samverkansmöjligheter för användarna, som är betjänta av nå-
gonform av samlokalisering, så är det klart att det är meningsfullt, på något sätt, samver-
kan. För ren tillgänglighet för en databas måste ju inte nödvändigtvis vara geografiskt
centraliserad förvisso, men möjligheterna att organisera samarbete mellan företrädare för
många olika vetenskaper talar väl för att man ska ha nånstans där man kan träffas – vi är
ju ändå människor av kött och blod som vill diskutera, som vi gör här, en utveckling.
Och det gör man inte – trots allt! lika kul framför en videokamera på PC:n.

Sture Allén: Ja, det är en social aspekt på de här jättehistorierna. Finns mer att tillägga?
Ja, varsågod.

Björn Kleist: Jag tycker att man kanske ska titta på en parallell, hur det är ute i industrin.

Sture Allén: Ja.

Björn Kleist: Liksom privata företag och så. Och då kan man säga att många av företa-
garna har haft stora datacentraler också då. En del har det fortfarande. Om man tittar på
bankerna så, har de flesta bankerna häftiga datacentraler. Men går man ner till industrifö-
retag, typ Atlas Copco, Preem, AMF Pension, ta några bolag, så har de haft datacentraler,
men de har konstaterat att de måste ha då personal och teknisk kompetens och så vidare
för att driva dem. Det är i längden inte lönsamt, särskilt om man ska ha drift dygnet runt,
sju dagar i veckan. Och de har då tagit ett beslut att outsourca sin verksamhet och det
betyder att databehandlingen flyttas till stora datacentraler – som nödvändigtvis inte lig-
ger här i landet ens en gång. De kan ligga i Indien eller något annat ställe och man får en
bättre relation, köp-säljrelation, så att säga. Man köper in en service och man kan utforma
avtal som säger att om servicen inte levereras i den form som man har begärt, så får man
reduktion i kostnader eller viten utgår och så vidare. Så det är en trend som har blivit
ganska tydlig för mindre företag. Företag som banker och så vidare, de har sina datacen-
traler rätt mycket affärsorienterat och de känner att det är en del av verksamheten och de
är, ska vi säga, sena i sin outsourcing. Men sannolikt kommer det väl ett läge där det
kommer att ske där också. Den parallellen är ju intressant att dra, hur kommer de här
forskningsinstitutionerna att göra i framtiden? Kommer de och lägga ner kostnader på att
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hålla driftspersonal, kanske dygnet runt då, sju dagar i veckan och så vidare? Eller finns
det bättre ekonomiska lösningar?

Sture Allén: Tack. Jaha, varsågod.

Tomas Ohlin: Vi talar om uppgång, och fall, höll jag på att säga, en tid som begynte, det
vet vi ju så väl och en tid som i någon skepnad har dämpats – även om man inte ska kalla
det ett fall, eftersom flera av de här institutionerna fortfarande finns. Men man kan ändå
fråga sig i det här perspektivet om en utveckling över 25 års tid, eller vad det nu är, drygt,
skulle vi ha gjort på samma sätt om vi nu blev tillfrågade, om vi hade möjlighet att styra
utvecklingen. Nu har vi varit med, på olika sätt här, i en utveckling som kom till oss. Vi
blev delar av den, i den mån som vi inte var med och skapade några epsilon i det hela.
Men skulle vi då ha gjort på samma sätt om vi fick frågan nu eller låt mig säga så här: ska
vi nästa år starta en 25-årsutveckling av liknande art om vi får samma typ av frågor, det
vill säga, kort sagt, har det här skedet i utvecklingen varit meningsfullt – med centralise-
ringen på det sätt som den gjordes. Det är ju en väldigt tänkvärd fråga. Man kan ju kon-
statera att vi kan inte upprepa förutsättningarna naturligtvis helt, men man kan tänka sig
förutsättningarna och jag kan väl, om jag får, högst personligen, så kan jag säga att jag
tror att det har varit meningsfullt och ha stora delar av den här utvecklingen på det sättet
som vi gjorde. Möjligen med tillägget att en högre grad av flexibilitet, en högre grad av
möjlighet att finna alternativa sätt att agera skulle kunna ha tänkts, på den tiden när ma-
skinerna kom och de stora systemen dök upp, så var det inte lätt att organisera det, men
vi visste ju likaväl då att det fanns behov som var väldigt, väldigt olikartade. I själva ver-
ket har man ju kartlagt väldigt tydligt hur användare av en universitetsdatacentral beter
sig, vilka typer av resurser som hon och han har behov av och så vidare. Så, vi vet en hel
del. Men jag tror ändå att det hade gått att ha en högre grad av flexibilitet, att ännu hårda-
re satsa på kompatibilitet mellan de olika delsystemen och möjligheten att köra på olika
sätt för att jämföra. Den graden av ökad flexibilitet är väl nånting som jag tror att samhäl-
let har ständigt behov av och inte minst i det här perspektivet.

Sture Allén: Jacob.

Jacob Palme: Du frågade, hade det varit nödvändigt, hade det varit bättre om vi inte
hade haft de här? För att illustrera den frågan kan jag ta den här DEC System 10-datorn,
som FOA beslöt sig för att skaffa i början på 70-talet och som regeringen sen beslöt att
den skulle placeras på QZ och inte på FOA, därför att det var en så dyr resurs, det skulle
bli tillgänglig för fler. Vad hade hänt om FOA hade fått skaffa den här datorn helt och
hållet för sig själva, jämfört med vad som hände? Ja, tack vare att den här datorn placera-
des på QZ blev den ju gemensam för hela universitetsvärlden och fick användare från
många olika håll, så har ju den varit en grundval för väldigt mycket utbyte av erfarenheter
och kunskaper mellan universitetsinstitutioner och så vidare, så jag tror att den här kom-
petens- och kontaktförmedlingsverksamheten som datacentralerna byggde på har varit
oerhört väsentlig och det hade inte alls blitt samma sak om den här DEC System 10-
datorn, som FOA ville, hade blivit placerad bara lokalt på FOA och bara varit tillgänglig
inom FOA, så att jag tror att de har spelat en väldigt stor roll just för kontaktskapande
och informationsutbyte och samarbetscentrum. Och det ersätts väl idag delvis av dator-
näten som idag ge, liknar den tjänst som är via datornäten istället.

Sture Allén: Mm. Jaha. Det är en viktig aspekt. Varsågod.
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Tomas Ohlin: Ett litet epsilon här, när Jacob nämner DEC 10:an, om jag inte minns fel
så härbärgerade den det första dataspelet här i landet. Och det var inte, som står här ute i
ett annat rum på den här dataspelsutställningen115, den programvara som döptes till ”Stu-
gan,” som var en promenad där man kom i skogen till en stuga och så gick in i stugan
kunde det hända alla möjliga spännande saker, utan det var föregångaren till ”Stugan”.
Det hette, kort och gott, ”Adventure.” Och det programmet installerades där och kom
att fascinera ett antal, inklusive mig och min hustru, under någon månads tid, då kvällar-
na bara försvann då vi körde detta. Det faktum att vi tidigt kom igång med dataspelut-
veckling i Sverige, det är icke att förringa!

Sture Allén: Jacob.

Jacob Palme: Jag minns vi hade en internatkurs om människa, data, interaktion i slutet
på 70-talet och där fanns det ett antal olika program man kunde få prova på och bland de
ingick just Adventure. Och det blev oerhört populärt och kursdeltagarna satt uppe halva
nätterna och körde Adventure på de terminaler vi hade tillgång till på den här kursgården
då. Och jag kan senare berätta att på QZ så införde vi en spärr, att Adventure gick inte
att köra under kontorstid, för att hindra missbruk av det där programmet. Först klockan
17 kunde man börja köra Adventure.

Sture Allén: Ja. Detta är ju ett vittnesseminarium, så att till slut här måste vi fråga oss: är
det något mer vi kan vittna om än det vi nu har sagt? Ingen tvingar oss att hålla på till
klockan 14, utan vi slutar när vi har uttömt våra minnen, i den mån vi vill redovisa dem.

Benny Brodda: Men du, jag kan…

Sture Allén: Ja, varsågod Benny.

Benny Brodda: Nä, jag har ju varit tyst hitintills för att de saker som har diskuterats, har
ju jag ingen speciell kunskap om. Men i alla fall jag kunde ju nämna några ord bara berät-
ta om min sysselsättning, tidiga början inom datorlingvistiken. Jag började, det var fak-
tiskt redan 1957 och jag skrev, men det var bara liksom, man skrev sådana här små data-
program i ABSOLUT maskinkod och sådant där va. Jag fick i alla fall – som sagt var
1957 – tillfälle att köra på en sådan här FACIT-maskin och det var ju rätt intressant, men
det blev ingenting just då. Men 1960, då började jag och körde väl i två år, nästan oavbru-
tet höll jag på att säga i alla fall flera gånger i veckan och ofta flera timmar på BESK. Och
det var ju intressant därför att, ja, det var första inblicken i hur humanistiken skulle kunna
påverkas av, göra med datorerna, helt enkelt. Och … till att börja med, ja, väldigt länge,
ja, så bara utgick humanisterna ifrån att ”Näe, det där rör inte oss” så att de behövde
aldrig befatta sig, ”varför skulle de göra det”, det fanns väl inga beräkningar att göra på, ja
arkivobjekt och sådant där. Men de trodde inte, de hade inte fattat att man kunde göra
forskning med den saken. Så att det var ju en av grejerna som jag fick ta tag i. När jag var
ute och höll seminarier och sådant där, så försökte jag mera lägga vikten vid vilka grejer
som man i princip kunde göra med datorerna om man var humanist och sen demonstrera
det då med några enstaka exempel. Men i alla fall, jag hade då, jag var på matematiken då
och hade provseminarier och lite undervisning och sådant där, sen fortsatte jag att ha
undervisning på flera olika, bland annat då föreläsningar på… Men, det verkade inte hel-
ler vara så att någon på de här datorcentralerna som fanns då, försökte förklara, försökte
vara liksom utåtriktad och så där och kunde man inte själv vad som fanns på datorn så

115 En utställning som vid tidpunkten för seminariet visas på Tekniska museet.
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kunde inte de på datacentralen hjälpa till och visa vad man skulle kunna göra. Så att det
var, åtminstone på Stockholms högskola då, som det hette, jaha så var ju det väldigt
mycket min uppgift, och så försökte jag, och det var ju det som Bengt Olsen här alldeles i
början påpekade att jag hade stött på honom att han skulle som datachef på QZ. Jag kör-
de inte så mycket själv på QZ, jag körde på BESK och det var ju en rolig erfarenhet. Men
i alla fall, jag försökte också stötta Bengt Olsen här och andra som jobbade på att försö-
ka, ja, vara just lite utåtriktad och förklara vad man kunde göra med datorerna som var
nytt utöver. Nu behöver man ju, nu försöker man ju slå upp öppna dörrar, men jag berät-
tar om hur det var då, 19… Och det var ju väldigt charmigt och roligt att köra BESK, va,
det var ju en slags open shop. ”Open shop” betyder att de öppnade dörrarna och så fick
man komma in och köra själv, va. Använda den stora datorn – ja stora och stora. I da-
gens samhälle skulle en BESK få plats i ett litet, litet hörn av en vanlig PC, va. Och jag
började sprida ryktet om vilka bra grejer det var, men, jag hade ett par doktorander som
jag stöttade då, och det var väl, men jag hade inte tänkt vara den som skulle ta hand om
datacentralens propagandaverksamhet för datorerna. Jag hade ju egna planer på hur man
skulle använda datorn. Så jag undrade ju, undervisade rätt mycket då hur man och de-
monstrerade rätt mycket hur man kunde använda dem. Och jag försökte också, som sagt
var, fånågonpå datacentralen och humanistiska fakulteten som ska ha jobbet då, se till att
deras doktorander får ett vettigt forskningsverktyg, va. Ja, nu har det ju kommit, va så,
men då på precis 19-, jag jobbade på BESK -60 till -62, alltså i två år – och ganska inten-
sivt. Det var ju en rolig maskin att jobba på, men det var ju lite svårt, man fick ju använda
en hel del tricks då för att få datorn att göra nånting då. Några av de projekt som jag fick
var ju, Humanistiska Forskningsrådet låg bakom och jag hade via doktorander, som jag
handledde då, fått dem att söka pengar för vissa typer av projekt. Så 1961, måste det vart,
tror jag, hade jag ett par doktorander, ja, doktorander, helt enkelt. Fritiofs saga var en så-
dan där text som jag gjorde konkordans på. Ja, ja jag behövde inte konkordans. Jag höll
på med helt andra saker. Det var inte för min egen, men det är bra och ha konkordans,
man bara slänger in texten och ut kommer en konkordans, så där – och så enkelt ska det
ju vara.

Just nu ligger min bästa dator nere. Den har pajat, bränt själva nättransformatorn och
så, så visar det sig att den där… Nu kan jag peka, använda mig själv som exempel! nämli-
gen, för helsefyr, se till att dina filer och det finns överlagt på en annan, parallell dator.
Även bara för ha de liggande nånstans. Ja, så att nu ligger dem, mina filer då från förr i
tiden, de ligger i något dataföretag nånstans. De kliar sig i huvudet och ser lite bekymrade
ut. Jag stiger in på deras kontor…

Sture Allén: Tack så mycket. Nu är det Bengt Olsen först.

Bengt Olsen: Ja, först bara lite kort om vilka som var användare av datacentralerna.

Sture Allén: Ja.

Bengt Olsen: Ja, vi pratar ju mest om forskningen, det var ju så det började.

Sture Allén: Ja.

Bengt Olsen: Men vi var ju väldigt finurliga att förankra oss hos administrationerna ock-
så och påvisa för dem att de kunde ha stöd för ekonomin, personrullor och så vidare,
lönesystem. På UDAC så byggde vi ett lönesystem då åt universiteten och så vidare. Så
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det var en väldigt viktig del och jätterationalisering var det ju i de fallen. Jag har faktiskt
en synd att bekänna också, det fanns nånting som hette UKAS116 och PUKAS117…

Sture Allén: Ja.

Bengt Olsen: Och det var väl allmän lycka med det där, men jag gjorde det endast som
tjänsteman på Fysikum. UKAS var ju en studiereform för att studenterna skulle bara få
välja vissa kombinationer av ämnen i sina examina. UKÄ bad mig ta rätt på förekom-
mande ämneskombinationer. Och då matade man in alla ämnen som varenda student
under de senaste tjugo åren hade valt och jag skrev ett program för att sortera upp det
där och se vad som var de mest populära kombinationerna och det resulterade i ”god-
kända ämneskombinationer”. Det var en jättekorkad reform, men som sagt jag fick ju
betalt av UDAC som fick betalt av UKÄ.
Men, vi har ju inte talat om utbildning just, annat än högre utbildning. Men det kom ju
ganska snart önskemål om datorstöd i utbildningen och nu har ju det varit ämne för nå-
gon annan, ett annat vittnesseminarium för en tid sedan, så… jag var inte med. Men jag
antar att det har man ju täckt upp och allt som hände, men jag minns bara att på QZ så
hade vi projekt ihop med Karolinska Institutet, med universitetet och med KTH och
med FOA. Alla fyra hade olika inriktning. Något raljerande kan man säga att på KTH
gjorde man system som det var förargligt men det behövdes studenter också, systemet
var i centrum, men det behövdes studenter i andra ändan, medan på Karolinska Institutet
där var det studenten i centrum, på något sätt. Sedermera skaffade QZ tillsammans med
KTH det ypperliga systemet PLATO som marknadsfördes av CDC. Men det var väldigt
fascinerande. Stig Björklund, lektor på Bergs var primus motor. Och faktum är att den
här mannen (håller i Jacob Palme) skrev system som hette…

Jacob Palme: ”Gnosis”118.

Bengt Olsen: Gnosis! Gnosis, ett system på DEC 10 för utbildning. Och vi kom väldigt
snabbt in på utbildningsfrågor på QZ och, det var nämligen så att vi tog fram det där
KOM och PortaKOM-systemen och det köptes till Danmark till NEUCC119, till deras
universitetsdatacentral och de hade samtidigt bestämt sig för att bygga ett virtuellt univer-
sitet. Och det hade gjorts kravspecifikationer och de hade sökt massor med pengar för
byggandet, så precis då: ”Ja, men det här KOM-systemet, det löser ju det hela! Det är ju
bara lite mickel120, så har vi det där att fungera.” Och då kom vi in på så kallade ”tredje
generationens distansutbildning” och det här PortaKOM-systemet blev snabbt Europas
de facto standard för, under 80- och början 90-talen för tredje generationens distansut-

116 UKAS, Universitetskanslerämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar. Utredningen behandlade förlag
på förändrad studieordning för högre utbildning, där utbildningar vid filosofiska fakulteter skulle organise-
ras i 35 olika utbildningslinjer. Studieplaner och kursplaner för dessa skulle också fastställas av UKÄ (Uni-
versitetskanslerämbetet), Högre utbildning och forskning 1945–2005: En översikt, Högskoleverket (Stockholm,
2006), 10.
117 PUKAS, Universitetskanslerämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar. P står för Olof Palme som då,
1969, var ecklesiastikminister och lade fram ett nytt förslag gällande den högre utbildningen. Gruppen lade
fram en utveckling av förslaget från 1968 och föreslog istället 18 utbildningslinjer där det lokala inflytande
skulle komma att bli större än i det tidigare förslaget som bestod av en mer centralstyrd inriktning. Högre
utbildning och forskning 1945–2005: en översikt, Högskoleverket (Stockholm, 2006), 10.
118 Gnosis var ett system för datorstödd undervisning som Jacob Palme utvecklade 1973. Det användes
bland annat för kurser i användning av DEC System 10-datorn och av texteditorena, TECO och SOS för
denna dator. Enligt e-post från Jacob Palme 29/4 2008.
119 Northern European Computer Center
120 Bengt avser ”mackel”.
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bildning. Och då är det lite komiskt för en annan som var ordentligt engagerad i det där
att se hur ungdomarna kommer nu från ca 1996 med e-learning som inte var vatten värd,
i mina ögon, som inte kan fungera för det är inte så man lär sig. De har inte gått en basal
kurs i pedagogik, så att säga. Och gör om misstag som vi delvis gjorde då, på 80-talet på
KTH med PLATO-systemet, som vi köpte för 15 miljoner och som var ett fantastiskt
system, i och för sig, jämfört med dagens klantiga skapelser. Ja, det var om utbildning.
Sen innan vi slutar skulle jag vilja säga några ord om superdatorer, för det var ju nånting
man behövde samarbeta kring.

Sture Allén: Mm. Vill du inte göra det nu, alltså?

Bengt Olsen: Jodå!

Sture Allén: Ja.

Bengt Olsen: En superdator då definierades som en dator som är så stor, det är de
största tillgängliga datorerna och definitionsmässigt måste man samarbeta kring dem –
för man har inte råd med dem annars. Och det står bland annat i NFR:s gula och gröna
rapport. Och det fanns ju egentligen bara ett par stycken, då i början, och det var ju
Cray121, Cray 1 och 2, och det var Control Data Cyber 205. Några andra försökte lite
smått. IBM hade något multiprocessorsystem på gång, men de låg väldigt lågt och 1979
så började jag ju fundera på: hur ska det gå med QZ nu då. Här är risken för att vi har
nått en platå på i varje fall på centraldatorsidan. Vi måste skaffa Sveriges första superda-
tor! Så drog jag igång ett seminarium om det och bjöd in Cray och CDC och CDC kom.
Och vi hade ett seminarium och det var en forskare som odelat kunde ställa upp på mina
idéer, för han var inte ifrån Stockholm, nämligen Bror Strandberg122 ifrån Uppsala. Så
han ställde upp på det där och han tyckte ju det var utmärkt: ”Vi måste ha en superdator”
och flera forskare sa: ”Vi har inga pengar” och så vidare. Så det föll. Och det var -79 och
-80, -81 var jag i USA, på sabattical123 och fick göra vad jag ville, alltså på en stordator-
central vid Lawrence Berkeley Lab och då höll jag på med allt från mikrodatorer till su-
perdatorer och datornät och utredde deras superdatorsatsningar och träffade hela bunten
storheter inom superdatorer som Seymor Cray och hela högen, sådana som Gene Am-
dahl, Gordon Bell träffade jag där. Det var jättekul och jag var laddad med argument när
jag kom hem och drog igång igen – och det var ju tillsammans med samma person, Bror
Strandberg i Uppsala – men nu var det han som stod och pratade och jag stod bakom,
istället för tvärtom. Det gick mycket bättre, så att rätt vad det var så fanns det ju några
miljoner i alla fall framprioriterade från NFR och för mig var det självklart att den där
skulle till QZ, helt, det var ju så solklart som aldrig det. Det gjordes många uppvaktningar
till regeringen och så kom det sig att vi blev inbjudna till Harpsund och fick träffa prak-
tiskt taget hela regeringen i över ett dygn. Jag hade Palme till bordet. Vi var ett tiotal som
företrädde forskningen Bert Bolin124 , Bror Strandberg, Björn Roos125 , Hilding Sund-

121 Cray, världens första superdator som togs fram av Semour Cray.
122 Bror Strandberg, framstående biokemist från BMC i Uppsala.
123”Sabattical”, på en stordatorcentral i Lawrence Berkeley Lab.
124 Bert Bolin, 1925–2007, meteorolog, fil.dr 1956, docent vid Stockholms högskola 1956–61, professor vid
Stockholms universitet 1961–90. Expert i meteorologi vid World Meteorological Association (WMO).
Bolins forskning har främst rört dynamisk och kemisk meteorologi. Han har gett fundamentala bidrag bl.a.
till utforskningen av koldioxidens globala kretslopp, inkl. orsaker till och effekter av den pågående ökning-
en av koldioxidhalten i atmosfären.
125 Björn Roos, professor i teoretisk kemi vid Lunds universitet.
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qvist126 m fl. Trots stort intresse så är jag inte säker på att det kom ut några nya pengar
som resultat av mötet.

Och plötsligt så säger man från Umeå: ”Hörru du, Bengt. Vi tycker att superdatorn
ska till Umeå. Kan du komma upp och prata för det för politikerna här uppe? För att, om
vi får 100 miljoner då kan vi åstadkomma sex arbetstillfällen på den där superdatorn.”
Och då sa jag: ”Hörru du, jag kommer gärna, men jag kan säga, om ni får sex miljoner så
kan ni få åstadkomma 100 arbetstillfällen, bara ni gör som jag säger.” Och då hade jag en
idé med KOM-systemet och småföretag som samverkade och allt det där. Och jag kom
upp och jag berättade om det. Och epilogen på det, det var ju fantastisk! Sådant kan bara
förekomma i Norrland. Och för där är det så här att det ligger en kommun där vid vatt-
net, nästa kommun och nästa kommun. Det är precis som i arabstaterna, varje land,
grannen, de är ju fiender. Så de vänder sig till den på andra sidan, för de har ju en gemen-
sam fiende emellan, så det var ju Skellefteå som var fienden till Umeå och så var det Lu-
leå då ovanför. Ja. Vad hände då? Medan Umeå höll på att samla sig, så plötsligt så säger
Skellefteå: ”Vi har köpt en superdator!” För all del av IBM och någon konstig superda-
tor, men de gjorde det. Då gick luften ur aktörerna en stund. Men sen kom NFR fram
med pengar och SAAB. Då hade jag lanserat idén att man måste göra konsortier mellan
universitet och industrin och i Colorado så gjorde man, tog man den idén och jag var där
med CDC och så vidare och sen skulle det göras i Sverige och jag hade massa kontakter,
bland annat med de på Lovön alltså, FRA och andra organisationer med stora beräk-
ningsbehov och fick nästan ihop det hela, men plötsligt säger SAAB: ”Vi köper en
CRAY, men vi vill att NFR ska vara med”. Och då hade vi enorma diskussioner om det
där då, hur får vi det att gå ihop, men som tur var, vi på datacentralen, vi kunde ju räkna
på sådant här med serviceavgifter och hyra och köp och allt sådant där, så att när det
hade kört ihop sig helt, för NFR hade sex miljoner, har jag för mig, och det här var nog
en affär på 60 miljoner. Men då, SAAB köpte det hela och det slutade i alla fall med att vi
hittade en konstruktion där de sex miljonerna räckte i tre år och NFR-forskarna fick låg-
prioritetstid på natten i princip, i praktiken skulle vi få köra hur mycket som helst. Så blev
det med den svenska superdatorn. Sen har man ju hört att FRA köpte lika förbaskat en,
nu får man väl berätta det antar jag, så här länge efteråt. Så de köpte en av de här fantas-
tiska datorerna, en från CDC som det bara fanns någon av i Europa. Men den fanns
gömd här på Lovön.

Sture Allén: Tack. Ingemar.

Ingemar Dahlstrand: Jag kommer väl ihåg just det där att det slutade med att det kom
en superdator i Linköping. En reflektion i sammanhanget är att de danska universitetsda-
tacentralerna administrerades var för sig under många år, men tre år efter att STUD av-
skaffades och våra datacentraler blev decentraliserade, så bildade de tre danska universi-
tetscentralerna ett konsortium för att kunna satsa på en superdator. Sen köpte de massor
av superdatorer i tur och ordning, för att det var en väldig omsättning på leverantörer
där. De levde några år och sen gick de omkull och så där och det var olika design på dem,
så jag vet inte var de fick alla pengarna ifrån, men de hade hela tiden satsat dubbelt så
mycket som Sverige på universitetsdatacentralerna.

När det gäller, om vi skulle göra om det här igen, ifall vi skulle börja ifrån början, så
tycker jag att jag vill svara ja, utan tvekan, för jag kommer fortfarande ihåg hur rörigt det
var innan universitetsdatacentralerna bildades. Det var ju fläckvis som det fanns folk på
universiteten som hade fått upp intresset och de hade enorma svårigheter att få fram
pengar. Det hade kunnat ta årtionden om inte staten hade gått in på ett centralt sätt. Jag

126 Hilding Sundqvist, professor emeritus i metereologi vid Stockholms universitet.
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minns när jag läste expertrådets utredning, jag tyckte att det var, det var en uppenbarelse,
alltså. ”Det här, det här måste jag vara med i”, det tänkte jag direkt när jag hade läst den
och det var… Jag menar, det har varit mycket kritik, även från oss själva, men det har ju
varit kritik inom systemet, det är detaljer som vi hade kunnat göra annorlunda. Det hade
kunnat vara valda användarrepresentanter i STUD istället för utsedda och vi hade kunnat
ha en annan regel istället för åttaprocentsregeln för programmering och stansning och så
där vidare. Men jag har svårt att tänka mig de svenska universiteten utan den här sats-
ningen.

Sture Allén: Tack för det. Ja.

Ingemar Dahlstrand: Om jag ska lägga till nånting.

Sture Allén: Ja.

Ingemar Dahlstrand: … så tycker jag att det finns fortfarande, jag efterlyser fortfarande
en service som inte finns idag. I varje fall har jag inte kunnat hitta den. Det är att kunna
hyra en dator och få den utbytt när den är omodern och att kunna ha back-up. Jag har
precis varit igenom att mina gamla datorer har pajat och disketterna med dem. Och jag
tycker inte det är roligt att gå in i en datoraffär och träffa de här ynglingarna som säljer
datorer och som säger att: ”Ja, men det ordnar du lätt själv” eller ”Annars kan du prata
med dina barnbarn”. Det här är för viktiga saker för att man ska vara beroende av att ha
barnbarn (allmänt skratt) och de som är intresserade av datorer.

Sture Allén: Ja. En bild ur verkligheten.

Ingemar Dahlstrand: Jag tror att det är väldigt många människor, i vår ålder i varje fall,
som drar sig för att skaffa datorer, för de känner någon som har köpt en dator som står
och dammar och de vet att detsamma skulle hända de själva om de inte fick en ordentlig
support.

Sture Allén: Mm. Mm. Ja, det som Benny Brodda var inne på, och delvis Ingemar här
också det är ju detta med atmosfären när man började i de tidiga åren. Det är ju en del
utav ett vittnesseminarium, att kanske ge en liten glimt av hur det var att börja med data-
behandling, på de humanistiska områden framför allt, i någon mån de samhällsvetenskap-
liga. Det var väl inte likadant på naturvetenskapens sida. Men jag kan väl ge några glimtar,
alltså. Alldeles i början så skälldes man för ”språkingenjör” – och det var nånting fruk-
tansvärt fult, alltså, för det visade att man var dålig humanist. Jag minns också, vid ett
tillfälle, jag var och föreläste i Odense, det var i slutet av 60-talet. De ville veta vad vi höll
på med. Jag var där nere och talade om detta och de hade tänkt sig att de skulle kunna
börja så vackert och så frågade jag: ”Var ligger datacentralen?” De hade en, nånting som
liknade det. Jo, den låg på andra sidan gatan. De hade aldrig gått tvärs över gatan och
pratat med varandra just av det här skälet, alltså, att här var det en atmosfär som de inte
alls kände till och kanske inte ens ville titta in i på egen hand.

En annan sådan här upplevelse, det är när jag hade kört mina första program på We-
gematic och de vidareutvecklades för SAAB D21. Då fick jag en förfrågan från utredaren
av de anonyma breven i den så kallade ”Helanderaffären”127, om vi inte kunde köra dem?
Och jag talade med Sixten – Sixten Abrahamsson då – som vidareutvecklade program-
men lite grann och så körde vi dem. Vi fick fram resultat och vad gjorde då beställaren?

127 Dick Helander fälldes för att ha författat ärokränkande anonyma brev vid ett biskopsval.
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Jo, han kontrollerade att datorn hade räknat rätt! Och det säger väldigt mycket om atmo-
sfären vid den tiden, alltså. Och jag vill ge det som ett exempel utan att förtala vederbö-
rande på något vis.

Men efterhand så kom ju då förståelsen att vidgas och när vi 1975 fick regeringsbe-
slut på att inrätta Språkbanken, så var det ett tecken på att man i vida kretsar och i be-
slutsfattande kretsar hade förstått att det fanns någonting i detta. Och Språkbanken är ju
fortfarande verksam. Där kan man ju gå in och få data från några hundra miljoner ord
om man arbetar med ord, just.

Vi körde också vid ett tillfälle alla svenskars samtliga för- och efternamn i ett projekt
som hette ”Svenska namn”. Då tog vi in band ifrån länsstyrelserna och körde ihop till en
enda stor databas. Och det användes ju sedan när man diskuterade om man skulle god-
känna namn eller inte, och så genererade vi namn för dem som ville ta nya efternamn och
så vidare.

Vid ett tillfälle – detta var 1975, ungefär – då hade jag fått klarhet i att Svenska Aka-
demiens ordlista hade satts med hålremsor och jag tänkte: ”Nu ska jag se om man kan
komma över dem.” För vi ville ju ha sådant material. Så att jag tog Gud i hågen och åkte
upp till Stockholm och talade med dåvarande ständige sekreteraren, Karl Ragnar Girov,
om inte man kunde tänka sig att få överta hålremsorna och han gav tillstånd till detta. Jag
tror inte han riktigt förstod vad det var han gav tillstånd till, men han gjorde det och vi
kunde alltså läsa in hela SAOL och hade ett projekt då som hette ”Riksspråkligt datalexi-
kon” där detta blev själva grundvalen. Detta var då tionde upplagan. Sedan skulle elfte
upplagan göras till Akademiens 200-årsjubileum 1986. Uppdraget hade gått till Lund, där
ordboksredaktionen, Svenska Akademiens ordbok, ligger. Men därifrån hade man levere-
rat någonting som innebar att man förvandlade ordlistan till ett slags ordbok och det ville
inte Akademien. Och när inte Akademien ville det så hoppade redaktören av. Och då fick
jag en fråga från Akademien om man kunde tänka sig att det kunde göras i Göteborg.
Och eftersom vi hade föregående upplaga i maskinläsbar form, så var det ett arbete som
var genomförbart under den korta tid som återstod då, till dess att ordlistan skulle vara
klar. Så att, från och med den upplagan, 1986, så sköts det här på rationellt sätt.

Ja, man kan fortsätta med sådana detaljer ur minnet och när man sitter så här och ta-
lar med varandra så väcker ju andras minnen nya minnen hos oss, så att det tar liksom
aldrig slut, men vi måste naturligtvis runda av.

Och jag konstaterar ju att vi har diskuterat väldigt intressanta och viktiga ting här.
Naturligtvis själva maskinsystemen, från första tid och framöver. Den väldigt viktiga
händelse som innebar att datacentralerna bildades. Jag håller med om det, alltså, och om
organisationen i största allmänhet, också om debiteringsaspekterna. Vi har snuddat, i alla
fall, vid frågan om externa kunder och deras roll och vi har varit inne också på kommu-
nikationssystemen i vidare mening och till slut också datacentralernas minskade roll, för
att komma fram till det som är dagens situation. Och vill man tänka på vad som ska hän-
da om 50 år, när det dåtida vittnesseminarium som anordnas av någon ska diskutera vad
som hände för 50 år sedan, då börjar de kanske med att tala om GRIDDEN128, super-
webben som nu håller på att utvecklas och om vilken vi ännu inte vet mycket mer än att
den är på gång. Men, om man jämför det som de i så fall kommer att tala om, med det
som vi talar om, när vi börjar med BESK och TRASK129, så får man ändå ett perspektiv

128 Ett internationellt projekt för sammankoppling av datorer som allmän resurs.
129 TRASK, förkortning för transistorerad sekvenskalkylator, dator som konstruerades av Datasystem AB
och togs i bruk 1965. TRASK användes huvudsakligen av dåvarande Nobelinstitutet för fysik, senare
Forskningsinstitutet för atomfysik (AFI) och numera Manne Siegbahnlaboratoriet för fysik. E-post Lars
Arosenius, 2/1 2006.
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på vad det är som har hänt under den tid vi har levat och verkat. Jag tackar er för era
inlägg och förklarar vittnesseminariet avslutat.


