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Abstract

The witness seminar ”Fackpress inom dataområdet: Exem-
pel från 1960- och 1970-talet” [Professional Magazines Con-
cerning Computers and Computing: Examples from the
1960s and 1970s] was held at Tekniska museet [the National
Museum of Science and Technology] in Stockholm on 14
October 2008 and led by Patrik Lundell. It dealt with the rise
of magazines that focused on computers during the 1960s
and 1970s. Representatives from magazines with different
perspectives about computers were invited to the seminar.
The seminar highlighted the different character each maga-
zine withheld, also concerning the organization of the maga-
zines in question and the ideas behind this. Furthermore the
magazines’ varying approaches to ideas concerning whether
or not people skilled in technology were needed in the edito-
rial staff, in order to pursue the journalistic work about
computers were discussed. The seminar also discerned how
the journalists experienced how computer companies with
different methods tried to affect the magazines’ ways of re-
porting about the companies and their businesses. This was
usually carried out in a way that the journalists at the seminar
experienced as a method for the computer companies them-
selves to control the actual reporting. One example of this
method is that of the magazines’ funding. Since the maga-
zines depended heavily on income from advertisements in
the actual magazines made by the computer companies, the
companies threatened to withdraw their advertisements
from the magazines when they disagreed with the content of
the published material.
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Förord

Vittnesseminariet ”Fackpress inom dataområdet: Exempel från 1960- och 1970-talet”
ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 14 oktober 2008, och arrangerades inom
ramen för projektet ”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdel-
ningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tek-
niska museet. Det spelades in med ljud och bild samt transkriberades därefter. Sofia
Lindgren har i samråd med seminariedeltagarna redigerat transkriptet. De redaktionella
ingreppen är varsamma och har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa stryk-
ningar har gjorts. Dessutom har enstaka meningar och bisatser lagts till efter förslag från
seminariedeltagarna i de fall där det varit nödvändigt för att göra resonemang och tanke-
gångar fullständiga. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stock-
holm. Seminariet finansierades med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond och Stiftel-
sen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.

Deltagare: Bo Djörke, Jan Frimansson, Sten Holmberg, Sören Larsson, Patrik Lundell
(ordf.), John Murray, Bengt-Arne Vedin, B-G Wennersten och Lennart Zetterström.

Övriga närvarande vid seminariet: Gunnar Dahllöf, Göran Fredriksson, Kjell Hult-
man, Sofia Lindgren, Eva Nyström Rittsel och Pär Rittsel.
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Fackpress inom dataområdet:
Exempel från 1960- och 1970-talet

Patrik Lundell:1 Till att börja med hälsar jag er i panelen varmt välkomna hit och även
ni i publiken till det här vittnesseminariet om fackpress inom dataområdet under 1960-
och 1970-talen, som alltså ingår i projektet ”Från matematikmaskin till IT”. Innan jag
helt kort presenterar mig själv och deltagarna för att sedan släppa er mer eller mindre lösa
ska jag också säga något om syftet med det här projektet och om vittnesseminariet som
metod. Projektet ”Från matematikmaskin till IT” är alltså ett dokumentationsprojekt.
Tanken är att man helt enkelt ska bygga upp en kunskapsbank, inte minst då för forsk-
ning om allehanda aspekter av den tidiga datahistorien från 1950 till 1980. Och en sådan
här dokumentation kan ju också i sig generera forskningsfrågor och uppslag till framtida
forskning. Det är alltså ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshi-
storia vid KTH, Dataföreningen och Tekniska museet, där vi nu befinner oss. Ett vitt-
nesseminarium går till så att man helt enkelt träffas för att tala om någon viss händelse
eller ett visst område och det gör man under tämligen anspråkslösa former och tämligen
informella former. Kanske är det så att deltagarna då har varit engagerade i samma pro-
jekt eller att man har vistats och arbetat i samma miljö. Det första vittnesseminariet inom
det här projektet handlade om arbetet med matematikmaskiner under 50-talet. Till stor
del handlade det om Matematikmaskinnämnden2 och om BESK.3 Och sedan dess har
som nämndes tidigare, en rad någonstans i storleksordningen 43, 44, 45 seminarier an-
ordnats. Och poängen är att helt enkelt skapa ett källmaterial för historiker och för andra
forskare som vill beskriva och analysera den här, på flera sätt, mycket viktiga och omväl-
vande epoken i svensk historia. Mycket gick väldigt fort under den här perioden och en
hel del har helt enkelt inte dokumenterats. Därför blir det särskilt viktigt just att prata
med människor som var engagerade i olika delar av den här verksamheten, för att få ta
del av minnena, nedteckna dem och bevara dem åt framtiden helt enkelt. Det är syftet
med detta. Just det här vittnesseminariet om fackpress inom dataområdet är i sig självt
inte speciellt svårt att motivera. Medier i olika former som informationsspridare, legitimi-
tetsskapare, opinionsbildare, marknadsförare, spelar en central roll för allehanda proces-
ser i samhället. Hur ett segment av det här medieområdet sett ut vad gäller just det här
betydelsefulla och omvälvande dataområdet är helt enkelt viktigt att belysa. Och tidskrif-
terna finns förstås kvar, däremot arbetet och tankarna bakom de här tidskrifterna är inte
lika lätt att få korn på genom att bara bläddra i läggen.

Patrik Lundell heter jag och min koppling till dagens tema är att jag är mediehistori-
ker. I formellare mening så är jag idé- och lärdomshistoriker, men jag har alltså främst
ägnat mig åt mediernas idéhistoria. Och för närvarande är jag verksam vid den tvärveten-
skapliga enheten Tema kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Jag är född unge-
fär mitt i den här perioden. I fråga om min forskning har jag däremot ägnat mig åt fram-
för allt betydligt äldre perioder. Jag har sysslat med sådant som publicistiska ideal, med-
borgerligt deltagande och legitimitetssträvanden inom framför allt pressens historia. Men

1 Patrik Lundell, f. 1969, fil.dr Verksam vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
(ISY), Linköpings universitet. Han har bl.a. skrivit avhandlingen Pressen i provinsen: Från medborgerliga samtal

till modern opinionsbildning 1750–1850 (Lund, 2002).
2 Matematikmaskinnämnden (MMN) inrättades den 26 november 1948 med uppdrag att leda och planera
arbetet med matematikmaskinutrustning i Sverige. Hans De Geer På väg till datasamhället: Datatekniken i poli-
tiken 1946–1963 (Stockholm, 1992), 24.
3 BESK, förkortning för binär elektronisk sekvens-kalkylator, Sveriges första elektroniska dator. Konstruk-
tionen av BESK skedde vid MMN och leddes av Stemme. BESK togs i drift i december 1953 och invigdes
i januari 1954.
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många mediehistoriska frågor är förstås till sin karaktär transhistoriska, även om svaren
förstås har varierat. Och det här området som är i fokus idag var synnerligen heterogent
och alls kanske inte så självklart som det framstår för många numera, om man talar om
datatidskrifter. Men en del frågor som uppenbart dyker upp är till exempel hur det går till
när ett nytt ämnesområde håller på att etableras i ett sådant här medium. Vilka specifika
problem och drivkrafter erbjöd just dataområdet? Hur såg konkurrenssituationen ut och
vilka samspel fanns det mellan internationella trender och nationella strävanden? Eller för
den delen, mellan kritiskt journalistiska perspektiv och kommersiella intressen. Till vem
riktade man sig? Eller riktade ni er och varför då? Det där är bara några av de frågor som
vi skulle kunna prata om idag. Men till stor del så är ett sådant här sammanhang er före-
ställning, ni som deltar i panelen. Så vi får se vartåt det drar. Och vi, eller rättare sagt So-
fia Lindgren4 har alltså lyckats samla ihop en mycket representativ och kvalificerad panel
av personer som på olika sätt var delaktiga i den tidiga fackpressen inom dataområdet
och jag ska alldeles strax presentera dem helt kort. Tanken är sedan att var och en av del-
tagarna därefter då får ett antal minuter på sig att lite närmare presentera sig själva och ni
får då göra en personlig summering av era bakgrunder, roller och insatser under den här
perioden och det område som vi är intresserade av, alltså fram till 1980 ungefär. När vi
sedan har gått igenom panelen får ni möjlighet att kommentera de inlägg som har varit
eller om ni har lust till det, ta upp en dialog om någon specifikt område som ni tycker vi
till att börja med ska prata om här. Och förhoppningen är att det då ska bli tämligen kor-
ta och spontana inlägg i en diskussion. Beroende på hur det här utvecklar sig så kommer
jag att fylla på med frågor av olika slag som dels kan ha dykt upp under vägen eller sådant
som jag tänker att vi gärna skulle vilja försöka få svar på. Ungefär så ser det ut. Kring
klockan tre blir det en liten kaffepaus och därefter fortsätter vi en stund och mot slutet
av seminariet så finns det också möjlighet för publiken att ställa frågor till er, eller komma
med inlägg kring något annat då som rör området.

Jag ska helt kort presentera panelen och det blir i något slags kronologisk ordning ut-
ifrån utvecklingen här på området, utifrån tidskrifterna, hur de dök upp och så. Det blir
också i den ordningen som jag släpper in er i den första rundan, när ni får presentera er
själva. Och då får ni förstås rätta mig och fylla på med vad ni tycker är viktigast. Så en
kort presentation av panelen. Jag inleder med Sören Larsson som var engagerad i Modern
Datateknik som startade 1965 och höll på till 1975. Och till Modern Datateknik har vi även
näste man, nämligen Sten Holmberg, som var engagerad där. Sedan har vi Bengt-Arne
Vedin som i det här sammanhanget framförallt är här för sin koppling till Ny Teknik som
började komma ut 1967. Bo Djörke och tidskriften Databehandling som också började ut-
ges 1967 och var kopplad till Dataföreningen.5 Vi har B-G Wennersten som från 1969
arbetade med Elektroniknyheterna, en av de tidskrifter som 1976 blev Dagens industri. Vidare
har vi Jan Frimansson som var kopplad till Statskontorets6 Administrations-tema: Tidskrift
för administrativ rationalisering och utveckling. Den började utkomma 1972. John Murray,
kopplad till Affärsekonomi från 1975. Och sist, men inte minst, Lennart Zetterström och
den PC-orienterade Mikrodatorn som började komma ut 1978. Mer än så har inte jag tänkt
presentera, utan det får ni göra själva. Tillsammans kan man väl säga att, och några av er

4 Sofia Lindgren, f. 1980, forskningssekreterare i projektet ”Från matematikmaskin till IT”.
5 Svenska Dataföreningen. Ideell förening för datoranvändare som bildades 1949 under namnet Holle-
rithklubben. Ursprungligen fick endast IBM-ansluta företag anmäla medlemmar. Bestämmelsen togs bort
1953 och föreningen bytte samma år namn till Hålkortsklubben. Fem år senare, 1958, döptes den om till
Föreningen för Rationell Databehandling för att 1963 anta namnet Svenska Dataföreningen (SDF). Före-
ningen slogs 1990 samman med Svenska Samfundet för Informationsbehandling (SSI) och Riksdataför-
bundet under namnet Dataföreningen i Sverige.
6 Statskontoret, regeringens centrala rationaliseringsorgan, bildat 1690. 1961 fick Statskontoret det samlade
ansvaret för upphandlingen av datorer till alla statliga myndigheter vilket resulterade i att Statskontoret i
slutet av 1960-talet var den enskilt största kunden på den europeiska datormarknaden.
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hamnar i flera kategorier här, så representerar ni hur som helst olika ingångar och roller
från om man kan tala rent journalistiska över forskningsmässiga till administrativa och
också kommersiella. Men därmed har jag hållit låda för länge, så jag lämnar helt enkelt
över ordet till Sören som får inleda.

Sören Larsson:7 Jag är väldigt överraskad över att jag kommer först. Jag vet inte om Bo
Djörke kanske … det har kanske ingen större betydelse. Man skulle presentera sig själv,
jag är gammal journalist och var först i dagspressen och sedan i fackpressen. Innan jag
sysslade med det Modern Datateknik var jag på Veckans Affärer, jag var den första som an-
ställdes där och före det så var jag hos livsmedelshandlarnas tidning. Livsmedelshandlar-
na hade börjat med lite hålkort och sådant så att jag var bekant med det, men det verkade
väldigt krångligt. När jag kom till Veckans Affärer fick jag kontakt med folket på IBM och
Datasaab8 i första hand, men det verkade fortfarande väldigt krångligt tyckte jag. Vid års-
skiftet 1966–67 flyttade jag två trappor ner ifrån Specialtidningsförlaget till Fackpressför-
laget, båda dotterföretag då till Åhlén & Åkerlunds för att utveckla befintliga tidningar
och starta nya tidningar. Den första som jag sysslade med hette Inköp men den uppgift
jag skulle göra, det var att starta Ingenjörstidningen, en likadan tidning som de gav ut i
Danmark och som hette Ingeniørens Ugeblad. Här i salongen sitter Gunnar Dahllöf som var
med och anställdes för att ingå i den tidningens redaktion. Men när vi hade hållit på några
månader med det där och annonserat efter personal och börjat på att anställa, då sade
ingenjörerna i landet till familjen Bonnier att om de startade den där tidningen, då skulle
de få veta hut, de skulle motarbetas överallt. Och då lade Bonniers ner den här tidningen
och jag gick till Carl-Adam Nycop9 som var förlagschef, men bara till namnet egentligen
därför att han jobbade med att rädda Veckojournalen, och vi pratade och vid ett av våra
möten så sade han: ”Det blir ingen ingenjörstidning, du får ta hand om Modern Datateknik
istället.” Uppgiften som jag fick var att innehållet skulle breddas, den skulle duga att läsa
också för direktörer, administratörer och ekonomer och inte bara tekniker. Det var upp-
giften. Redaktionssekreterare var Jan Aschan,10 han betraktade mig med stor skepsis till
att börja med, någonting som katten hade släpat in tror jag. Men vi blev mycket goda
vänner och jobbade bra tillsammans. Här i salongen finns också några stycken som var
med om den här tiden, Göran Fredriksson, Sten Holmberg, som kom som praktikant,
Eva [Nyström Rittsel] kom efter min tid tror jag, men Modern Datateknik i den här skep-
naden. Jag är lite skrävelsam och skrytsam och så där så att jag hade före det sagt att: ”Jag
är beredd att göra tidning om precis vad som helst utom databehandling och elektronik,
för det begriper jag ingenting av.” Så kan det bli. Det räcker väl.

Patrik Lundell: Ja, tack. Då låter vi Sten också presentera sig.

7 Sören Larsson, f. 1925. Började 1949 på Norrtelje Tidning och arbetade inom fackpress under 1960-talet.
Larsson arbetade på Fackpressförlaget och var bl.a. redaktör för Modern datateknik 1967–1969. Arbetade på
Sveriges television under 1970- och 80-talet. Larsson har skrivit böcker om att skriva journalistik och har
undervisat både vid Journalisthögskolan och vid Poppius Journalistskola.
8 Datasaab, division inom Saab-Scaniakoncernen som formerades vid 1960-talets början med utgångspunkt
i Saabs data- och elektronikdivision. Dess verksamhet låg inom datortillverkning och systemkonstruktion.
9 Carl-Adam Nycop, f. 1909. Grundade bl.a. tidningen Se och arbetade jämte Albert Bonnier med grundan-
det av Expressen och arbetade i dess redaktionella ledning 1944–1962. Var förlagschef för det Bonnierägda
Fackpressförlaget 1966–71.
10 Jan Aschan, f. 1937, studier i statskunskap vid Helsingfors universitet. Var delaktig i grundandet av Mo-
dern Datateknik 1965 och kom senare att vara chefredaktör för den. Chefredaktör för Teknisk Tidskrift under
dess sista produktionsår innan den slogs samman med Ny Teknik. Har därefter bl.a. varit utlandskorre-
spondent i Ny Teknik och arbetat med tidskriften Transportnytt.
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Sten Holmberg:11 Sten Holmberg, och jag kan väl inleda så här att jag i botten alltså från
början är tele-elektronikingenjör och jobbade som det i några år och det var där som jag
1965, för första gången kom i kontakt med vad som då kallades för datamaskiner. Jag
höll på med flygutrustning till Viggen på Arenco Electronics12 och det där verkade lite
spännande eftersom jag var ju ändå ingenjör, och tyckte det var lite kul det där. Och det
här med att skriva och tidningar och så vidare har alltid intresserat mig, så att rätt som det
är så fick jag ett infall att jag kanske skulle söka till Journalisthögskolan, vilket jag gjorde
och kom in nästan lite till min stora förvåning själv. Det var hösten 1968 i Göteborg och
det var en tvåårig utbildning och efter första året skulle det vara en praktiktermin. Och då
hade man en lista på olika media som hade erbjudit praktikplats, varav Modern Datateknik
fanns i Stockholm, jag gick då i Göteborg. Då tyckte jag ”jamen det där verkar ju kul, da-
torer, det är spännande.” Så att jag blev praktikant där och då när jag började som prakti-
kant fanns ju redan Göran Fredriksson där, som Sören Larsson nämnde. Han hade tidi-
gare varit praktikant på tidningen. Jan Aschan var chefredaktör som Sören nämnde. Sö-
ren slutade och Jan blev som sagt chefredaktör. Det rullade på och när Jan slutade, då var
det Göran Fredriksson och jag i någon sorts konstig kombination, vi blev alternerande
chefredaktörer. Jag vet inte riktigt hur det gick till att Fackpressförlaget och Bonniers
köpte det här, men de accepterade i alla fall att vi var alternerande chefredaktörer och
höll i vartannat nummer i princip. I den vevan hade även Eva Nyström [Rittsel] kommit
in och jobbade på tidningen och vi hade tidigare varit kursare nere på Journalisthögsko-
lan. Sedan rullade tidningen på tillsamman med Fackpressförlagets övriga tidningar, tills
Dagens industri bildades och då var Modern Datateknik tillsammans med Elektroniknyheterna
och Moderna Transporter, jag kommer inte ihåg vad alla tidningar hette, de bildade då basen
för …

Sören Larsson: Elektronik.

Sten Holmberg: Elektroniknyheterna. Ja just det, bildade basen som sedan blev Dagens in-
dustri.13 Då är vi framme vid 1975, 1976. Ska jag sluta där nu?

Patrik Lundell: Ja, vi kan nöja oss med det som en inledning. Tack så mycket. Och då
blir det Bengt-Arnes tur.

Bengt-Arne Vedin:14 Min pappa var journalist och jag skrev mina första artiklar i
Sundsvallsposten 1954, fjorton år gammal. Sedan fortsatte jag med sådana saker som bio-
recensioner och tennisreferat och annat som man gör på en liten landsortstidning som
frilans. Eftersom pappa var journalist så var han helt bestämd på att det skulle jag inte bli,
så att jag gick på KTH och studerade teknisk fysik vilket var något som vi brukade skäm-
ta om att ingen vet vad en teknisk fysiker kan bli, därför att det här var en tidpunkt när

11 Sten Holmberg, f. 1943. Ingenjörsutbildning vid Solna tekniska skola 1964. Journalisthögskolan 1967–
1969. Har arbetat som reporter, redaktionschef eller chefredaktör vid olika tidningar sedan 1969. Från data
och IT-säkerhet till dags- och affärspress och kundtidningar. Var verksam på Modern Datateknik 1968–1975
och var även verksam på Datavärlden. Holmberg har skrivit ett antal böcker om data och IT-säkerhet.
12 Arenco Electronics som producerade luftvärnssystem, bankterminaler och flygelektronik. Företaget köp-
tes sedan av Philips.
13 Andra tidningar som utgjorde basen för Dagens industri var Ingenjörstidningen Teknisk information, MT. Mo-
derna transporter, Modern Datateknik, Modern kemi, Modern ytbehandling, Pack, Plastvärlden.
14 Bengt-Arne Vedin, f. 1940, civ.ing. teknisk fysik (F) Kungl. Tekniska högskolan (KTH), 1964. Tekn.dr
vid Chalmers tekniska högskola (CTH) 1980. Har bedrivit forskning inom innovationskunskap sedan slutet
av 1970-talet, adj. professor vid KTH, professor vid Mälardalens Högskola samt gästprofessor utomlands.
Var med att starta tidningen Ny Teknik 1967, som han senare blev chefredaktör för. Vedin var också verk-
sam som chefredaktör för tidningen Elteknik under en tid. Vedin varit engagerad i en mängd olika styrelse-
uppdrag, och är bl.a. ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
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kärnkraften, som då kallades atomkraft, var i vardande och ännu inte ifrågasatt. Det var
när datatekniken började komma och när halvledartekniken så smått började bli begripen,
även på KTH. Och på KTH fick man då lära sig sådana förnämliga programmerings-
språk som ALGOL-GENIUS15 och man fick programmera i maskinkod. Jag började se-
dan själv mitt första riktiga jobb 1964 när jag var utexaminerad på Institutet för halvle-
darforskning, så att den här nya halvledartekniken fick jag också känna på. Vi försökte
bland annat utnyttja datorer för att räkna på ett problem som är problemet med fria rän-
der som är ungefär det svåraste man kan ge sig på, jag tror fortfarande att man inte klarar
av det. Men jag ska inte hålla någon föreläsning om det just nu. Under tiden på HAFO,
som det här institutet förkortades, blev jag utsedd till fackredaktör för en tidskrift som
var ungefär 100 år gammal, som hette Teknisk Tidskrift.16 Jag vet inte hur många det var,
femton eller tjugo stycken yrkesverksamma civilingenjörer som gjorde det här på fritiden
och som var expert på det ena eller det andra. Den som höll på med datorer och då fram-
för allt inom administrativ databehandling, var en mycket välskrivande herre som hette
Olle Dopping.17 Sedan så kommer då min vinkling på det skeende som Sören beskrev
alldeles nyss, nämligen tillkomsten utav Ny Teknik. På våren 1967 så startade för TCO:s
ingenjörer, huvuddelen av de verksamma ingenjörerna, en ny ingenjörssammanslutning
som då kunde ses som en pendang till och delvis en konkurrent till den nästan sekelgam-
la Svenska Teknologföreningen,18 nämligen Svenska Ingenjörssamfundet.19 De skulle ha
60 000 medlemmar eller något sådant där, för det var alla TCO-anslutna förbundsingen-
jörer som skulle ingå där. När man startar en förening så ska man göra ett antal saker,
man ska ha en styrelse, man ska ha en tidning. Så att då ville Ingenjörssamfundet starta
en tidning och då diskuterade man allvarligt med Bonniers att starta en tidning där. Och
då insåg Teknisk Tidskrifts förlag, eller Svenska Teknologföreningen, eller Teknisk Tid-
skrifts chefredaktör Gunnar Hambraeus20 framför allt att det var ju ett hot mot Teknisk
Tidskrift som dittills hade levt gott på annonsintäkter. Efter många och långa förhandling-
ar med alla tre parterna, Bonniers, Ingenjörssamfundet och Svenska Teknologföreningen
så beslöt sig till slut ingenjörsföreningarna att gå samman och skapa en teknisk nyhetstid-
ning, Ny Teknik, och man kom inte överrens med Bonniers om villkoren. Under en peri-
od sommaren 1967 så trodde man allmänt att det skulle komma två stycken ingenjörstid-
ningar till hösten och då gällde det att komma först. Så att då gällde det för den här nya
tidningen att skaffa sig en redaktion och då frågade man tydligen ett antal utav fackredak-
törerna, bland annat mig om man kunde tänka sig att bli fast anställd och det svarade jag
ja på. På det viset så kom jag till Ny Teknik där jag några år senare också skulle bli chefre-
daktör. Samtidigt fanns det inom de här ingenjörsföreningarna ett antal specialföreningar,

15 ALGOL-GENIUS, ett derivat av programspråket ALGOL 60 med inslag av COBOL. Idégivare till
ALGOL-GENIUS var Börje Langefors som utvecklade programvaran till Saabs dator D21. Bengt Asker,
”ALGOL-GENIUS: An Early Success for High-level Languages”, i History of Nordic Computing: IFIP WG9.7
First Working Conference on the History of Nordic Computing (HiNC1), June 16–18, 2003, Trondheim, Norway, eds.
Janis Bubenko, Jr, John Impagliazzo & Arne Sølvberg (New York, 2005), 251–260.
16 Teknisk tidskrift började ges ut 1871 och uppgick 1978 i Ny Teknik. Tidskriften gavs ut av Svenska Tek-
nologföreningen.
17 Olle Dopping, 1923–2004, civ.ing. KTH 1948. Har bl.a. arbetat vid Flygförvaltningen, Svenska Philips,
Autronic AB/Alwac AB, Matematikmaskinnämnden, Statskontoret, Information System International AB
och Ericsson Information Systems AB. Har varit universitetslektor vid Lund och Uppsala universitet.
18 Svenska Teknologföreningen bildades 1861. Föreningen har bytt namn och genomgått organisationsför-
ändringar. 1974 uppgick föreningen i Civilingengjörsförbundet och idag heter organisationen Sveriges In-
genjörer. Organisationen är ansluten till SACO.
19 Svenska Ingenjörssamfundet bildades 1967.
20 Gunnar Hambraeus, f. 1919, fil.kand. Uppsala universitet 1944, civ.ing. KTH 1945. Hambraeus har
bland annat varit verksam i statens tekniska forskningsråd 1945–1953, chefredaktör för Teknisk Tidskrift
1953–1968 och grundade under den tiden Ny Teknik, 1967. Hambraeus var chef för Ingenjörsförlaget
1969–1970 och var vd i IVA 1971–1982. Är ledamot i Kungliga vetenskapsakademien.
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det fanns en för kemiingenjörer, det fanns en som jag tillhörde, Tekniska fysikers före-
ning som var de som hade nominerat mig till posten som fackredaktör. Och det fanns
SER, Sveriges Elektroingenjörers Riksförening, som gav ut sin egen tidskrift som hette
Elteknik, så som svenska föreningar plägar göra om de är tillräckligt stora. Den hade de
gett ut på egen hand med en chefredaktör som hette Rolf Gezelius, som skötte den på
deltid eller sin fritid, men nu hade han tröttnat. Teknisk Tidskrifts förlag hade tagit hand
även om den tidningen. Och just när jag började så sade den som var chefredaktör och
bara hade vart det en kort tid där, upp sig …

Sören Larsson: Vem var det?

Bengt-Arne Vedin: Anders Lekholm. Så fann jag mig plötsligt utsedd till chefredaktör
för en tidskrift som jag inte hade känt till tidigare och det var jag inte så länge då men,
om man ser de här tre tidskrifterna var Elteknik för starkström, svagström och det kanske
var så att man hade identifierat att det fanns ett tredje område som väl förtjänade att ses
som ett tredje ben på någon slags pall då, och det var datateknik. Det var en specialisttid-
ning skriven av specialister för specialister men relativt, därför att man helst skulle skriva
om starkström så att datatekniker också förstod och kände att det var någorlunda rele-
vant. Teknisk Tidskrift hade stridsropet att där skulle man skriva om väg- och vattenbygg-
nad för elektroingenjörer och tvärtom. Och så att det vände sig då till hela det högskole-
utbildade ingenjörskollektivet. Ingen utav dom här tidningarna Elteknik eller Teknisk Tid-
skrift hade särskilt kort pressläggningstid och dom var ju i huvudsak skrivna av läsekret-
sen i den meningen att det var inte redaktionen som skrev. Utan man fick in artiklar ifrån
yrkesverksamma tekniker och sedan fick redaktionen i och för sig hjälpa till med språket
och ge synpunkter och så vidare. Medan Ny Teknik skulle i huvudsak vara en redaktionell
produkt och i huvudsak behandla nyheter och komma en gång i veckan. Och vi skulle
trycka billigt, vilket var i Norrköping och det betydde att vi skulle utnyttja en nyhet som
nästan ingen hade använt, nämligen telefaksimil, för att skicka ner våra grejer på måndag
morgonen så att tidningen skulle kunna var ute på torsdagen. Det var väldigt avancerat
för att vara 1967 och det är naturligtvis totalt överspelat utav den datatekniska utveck-
lingen. Ingen av de här tidskrifterna eller tidningarna, hade det här med datorer eller data-
teknik som huvudföremål. Elteknik hade en gång om året ett specialnummer om vad som
var högintressant och högaktuellt inom fältet och då hade man bestämt sig för att fältet
hade varit svagström ena året, starkström andra året och det som var en stor nyhet under
min tid var att vi lyckades övertyga då den här ingenjörsföreningen om att man skulle ha
vart tredje år istället, så att man införde ett särskilt år där man skulle täcka utvecklingen
inom datorer och datateknik och det är väl den insats jag kan sägas ha gjort när det gällde
den fackpressen. Man ska betona det här med teknik, därför att programvara och sådant
var ganska långt ner och när man talade om datoriserade telefonstationer så kallade man
de inte det utan de hette programminnesstyrda. På motsvarande sätt tog Teknisk Tidskrift
upp både datateknik och en hel del administrativ databehandling också vilket delvis åter-
speglade Olle Doppings stora och väldigt breda kompetens. Slutligen skulle Ny Teknik
behandla nyheter och det hände ju väldigt mycket av nyheter under den här perioden,
som är aktuell för min del, 1967 till 1971. Varav mycket handlade om IBM och de sju
dvärgarna.21 IBM spelade en viktig roll när det gällde att bjuda in till presskonferenser
och pressresor och en massa andra saker. En hel del handlade om den strid som var om
en stor upphandling utav datakraft för den svenska statsförvaltningen och länsstyrelserna,
som Statskontoret stod för. För att kunna skapa en svensk dataindustri eller skydda och

21 De sju dvärgarna bestod av följande företag: Burroughs, Control Data, General Electric, Honeywell,
NCR, RCA och Sperry Rand. Emerson W. Pugh, Building IBM: Shaping an Industry and Its Technology (Cam-
bridge, Mass., 1995) 296.
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utveckla en svensk dataindustri, lika med Datasaab, såg Gunnar Sträng till att det blev en
delning utav den här stora ordern så att IBM fick en del och SAAB fick en del. Sedan var
det en lång följetong om huruvida den kompilator som IBM då måste utveckla för att
inte använda sitt eget programmeringsspråk, utan de måste använda det programmerings-
språk som Saab hade döpt sin dialekt utav ALGOL22 till, helt anspråkslöst, ALGOL-
GENIUS. Den här kompilatorn som placerades i Lund, om jag minns rätt, var en lång
sådan här följetong. Vad som i övrigt hände på området står ju i tidningsläggen, så att det
kanske vi återkommer till sedan. Tack.

Patrik Lundell: Tack så mycket. Då låter vi Bo komma in och presentera sig.

Bo Djörke:23 Jag heter Bo Djörke och mitt intåg i den här världen kommer inte från nå-
gon journalistlinje utan jag var datamänniska så att säga. Utbildad civilekonom och mitt
första jobb det var på IBM som säljare. Och när man började där fick man en utbildning
som var tolv, femton månader då man inte gjorde någonting annat än dels lärde sig att
veta hut och uppföra sig ordentligt och tänka på amerikanska antitrustlagar och så fick
man lära sig väldigt mycket om data. Det kan väl vara värt att nämna några ord om hur
den marknad såg ut som vi skulle bevaka då så att säga. IBM hade mellan 80 och
90 procent utav marknaden. Det var en exceptionell marknadssituation. IBM:s bästa an-
nonser var sida upp och sida ner med platsannonser i DN där alla företag sökte IBM-
programmerare. De här bitarna som inte var de 80, 90 procenten det var dels Wallen-
bergssfären som hade ett dotterbolag som sålde grejer från England, ICL. Och så fanns
det en och annan modig kund som tyckte att man skulle ha någonting annat och en utav
dem som jag kommer ihåg mina kollegor pratade väldigt mycket om, han heter Kjell
Hultman24 och sitter här borta och han skulle absolut inte ha IBM, utan han jobbade för
annat. Nåväl, efter den här säljkarriären som i och för sig var lyckosam så sålde jag mig
själv med en datamaskin och jobbade på ett företag som hette Casco som AR-chef. AR
står då för administrativ rationalisering. Där var jag ungefär i tre år tills företaget blev
köpt utav en stor kemikoncern och min chef kom och talade om för mig att: ”Du ska
nog börja läsa lite platsannonser och försöka hitta någonting annat att syssla med.” Och
inför den uppmaningen satte jag igång att läsa och hittade då en annons att bli förlags-
chef på Affärsekonomi [förlaget] och dessutom chefredaktör på tidningen Affärsekonomi
och jag tyckte det var himla kul med nya möjligheter och att få lära sig någonting nytt. Så
jag hoppade på det där och skrev ett väldigt fiffigt anställningsavtal kommer jag ihåg,
som både gav mig möjligheten att få jobb och få betalt, och jag skulle dessutom få överta
aktiemajoriteten i det här bolaget efter sex månader. Avtalet var skrivet så att efter sex
månader hade man ett sådant där vägskäl då man kunde bestämma sig för om man skulle
jobba vidare på det här eller inte och då bestämde sig ägarna för, nej, det skulle man inte.
Affärsekonomi var alltså en tidning som täckte lite företagsekonomi, lite kontorsrationali-
sering och snuddade vid ADB. Under tiden där träffade jag en gammal kollega från IBM-
tiden, han heter Sven Hed.25 Han hade fått kontakt med Affärsekonomi för han hade skri-

22 ALGOL, förkortning för Algorithmic Oriented Language, ett av de äldsta högnivåspråken. Det konstru-
erades under 1950-talets senare hälft, delvis som en reaktion på FORTRAN. Se t.ex. ”ALGOL Session”, i
History of Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat (New York, 1981), 75–172.
23 Bo Djörke, f. 1939, civ.ek. vid HHS. Arbetade som säljare på IBM under början av 1960-talet och däref-
ter som adb-chef i ett industriföretag. Djörke arbetade en kortare tid som förlagschef för Affärsekonomi
förlag AB och som chefredaktör för tidningen Affärsekonomi 1968. Startade Swedpress AB och tog över
facktidskriften Databehandling som han drev 1969–1971. Förlaget utgav under kort tid även 3a: Administrativ
rationalisering. Aktivt kontor. ADB-teknik som hade en mer allmän inriktning på administrativ rationalisering.
24 Se fotnot 43.
25 Sven R. Hed arbetade med tidningen Automatisk databehandling: Den rätta datatidningen för läsare i hela Nor-
dens som Bo Djörke tog över och som då gick under namnet Databehandling.
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vit en utav de första böckerna om administrativ databehandling, det var inte speciellt
stort litterärt utbud utav böcker på den tiden. Men han har skrivit en sådan i alla fall. Och
Affärsekonomiförlaget kom med en bok som heter Administrativ rationalisering, som skrevs
av en grupp författare och en utav författarna hade väl någon trött kväll tyckt att det var
jobbigt att skriva egna bokstäver hela tiden, så han hade lånat lite bokstäver av Sven, ur
hans bok och på det viset fick jag kontakt med Sven. Och Sven, han hade dels givit ut
den här boken och sedan hade han startat tidningen Databehandling och han tyckte det här
med tidningar väl inte var så himla kul, det passade inte honom. Han skulle forska, han
skulle syssla med projektadministration och projektplanering och så vidare. Vi kom fram
till att jag kunde ta över den där tidningen. Och då startade jag ett eget förlag som gjorde
det. Det gick himla bra och en utav möjligheterna, det var att jag fick kontakt med den
som var chefredaktör på Svens tid, han hette Christer Jäderlund och han var, kan man väl
säga, en vildhjärna och han var väl näst intill IBM-hatare. Det var i alla fall så att allt som
kunde vara mot IBM, det tyckte han var väldigt spännande och utvecklande. Just i den
här historien som var om de här länsstyrelsemaskinerna så var Christer väldigt aktiv, och
han var så aktiv till den milda grad att i det samarbetet som Databehandlingstidningen
hade med Svenska Dataföreningen så vände sig IBM till Dataföreningen och sade att:
”Det här börjar bli lite irriterande med allt det här Christer skriver i en tidning som Data-
föreningen stöder. Skulle man verkligen ha ett så sådant här samarbete?” Så det var en
utav de här sakerna liksom jag fick känna på i denna nya värld hur det fungerade. Tid-
ningen i övrigt levde ganska mycket på att proffs, alltså folk ute i näringslivet som jobba-
de med databehandling, skrev artiklar om hur de löste sina problem av olika slag. Lade
upp systemarbete, programunderhåll, drift och så vidare. Det var ett ben som tidningen
stod på och gentemot kollegorna i branschen så jag tyckte väl att vi som höll på med da-
tabehandling då, det var vi som kunde databehandling och de andra journalisterna de för-
enklade världen lite grann mycket ibland.

Sören Larsson: Det var jag!

Bo Djörke: Ja. Och en utav de tidningarna som då kom upp som konkurrens, det var
Modern Datateknik. Jag kommer ihåg det där första numret hade som stor huvudrubrik på
första sidan med en bild utav Rune Brandinger26 där det stod: ”Jag tror på COBOL”,27

och det var väl ungefär ett uttalande som man skulle ta det i våra dagar som om det kom-
mer någon från datavärlden på banksidan och säger: ”Det här med att ha Internetbetal-
ningar och så vidare, att kunder sköter sig själva, det kanske är en utveckling som är
ganska bra.” Man såg väl på det där med ett litet leende ett tag. Förutom tidningen Data-
behandling startade en tidning som heter 3a,28 jag kommer inte ihåg vad de tre a:na stod för
riktigt idag men syftet var att försöka komma utanför det trånga databehandlingsområdet.
Det fanns en tidning som hette Kontorsvärlden som var ganska aktiv och som om man tit-
tar på hur mycket annonssidor de hade så var det gott om dem i alla fall. Vidare så kom
mitt förlag att överta utgivningsrätten till en tidning som heter Teknik för alla. Och jag
tyckte att eftersom Databehandling gick så himla bra så ska väl det här också gå bra. Men
då trasslade jag in mig i en förfärlig massa problem som gjorde att jag helt enkelt stod på

26 Rune Brandinger, f 1931, civ.ek. och tekn. dr hc., IBM Svenska AB 1957–1964, Skandia 1964–1972, Sö-
derberg & Haak, vd Ratos 1972–1976, vd och administrativ direktör Uddeholms AB 1976–1980, vd För-
säkringsbolaget Valand 1980–1986, vd och koncernchef Södra Skogsägarna 1986–1992, styrelsearbete
1993–.
27 COBOL, förkortning för Common Business Oriented Language, ett programspråk för lösning av admi-
nistrativa uppgifter med dator, t.ex. inom personaladministration, orderbehandling eller lagerbokföring.
COBOL var ett av de första programspråken som kunde köras på olika maskiner med samma resultat. Paul
E. Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 91f.
28 Tidningens fullständiga titel är 3a: Administrativ rationalisering. Aktivt kontor. ADB-teknik.
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näsan med min verksamhet och det där trasslet, det är väl en utav de få saker som jag lik-
som fortfarande går och grämer mig för ibland och säger: ”Fasen så dåligt jag hanterade
det här.” Men i och för sig, ingen skugga över vad som gjordes när det gäller tidningen
Databehandling tycker jag i alla fall. Vad mer ska jag säga nu, tycker ni?

Patrik Lundell: Vi kan nöja oss med det nu. Det finns ju alla möjligheter att återkomma
och fylla på. Tack så mycket. Vi låter B-G komma in.

B-G Wennersten:29 Ja, när jag kommer in i handlingen så är det 1969. Då hade jag bak-
grunden att jag hade utbildat mig till teleingenjör och till företagsekonom och arbetat
som lärare på en ingenjörsskola för att lära ut radioteknik och elektronik. Och min jour-
nalistiska erfarenhet begränsade sig till några skoltidningar och min debut som 11-åring
skrev jag en honorerad artikel i tidningen Vi, om hurusom man bygger en telefon bestå-
ende av två plåtburkar och en spänd björntråd däremellan. Det här gav mig 1969 skjutsen
rakt in till tidningen Elektronik i teori och praktik, hette den. Det var en tidskrift, månatlig
sådan som riktade sig till svenska elektroniker, det vill säga specialister, konstruktörer av
alla andra slag som satt i industrin och annorstädes. Vi hade en upplaga på 10 000 unge-
fär. Tidningen var inriktad på att beskriva utvecklingen elektronikkomponenter, den
beskrev mätteknik som hade med elektronik att göra och det var en relativt trög utgiv-
ning eftersom den producerades på, för den tiden, traditionellt vis. Det här var alltså un-
der en period då tempot började öka i framför allt den tekniska utvecklingen med integ-
rerade kretsar och tillväxten av elektronikindustrin över huvud taget. Detta sammanföll
då med att man kände av ett behov av tempohöjning även inom mediaområdet, det vill
säga, att man mer började lämna de trögproducerade flotta månadsmagasinen till förmån
för snabbproducerade nyhetstidningar i tabloidformat. Och det ledde till att tidningen
Elektronik i teori och praktik, raskt omvandlades till Elektroniknyheterna, en veckotidning
1970 som jag blev chefredaktör för. Av någon anledning så valde förlagsledningen att
göra den till en veckotidning, vilket inte var påkallat utav några egentligt bärande skäl,
utan vi övergick så småningom efter ett år till att ge ut den som fjorton dagars-tidning.
Sören Larsson, här sittande, var instrumentell i allra högsta grad när det gällde tillblivel-
sen av Elektroniknyheterna.

Sören Larsson: Som jag inte begrep något av heller.

B-G Wennersten: Men Sören begrep hur man gjorde en tidning och det vässade min
kompetens från den där artikeln i Vi, som jag hade skrivit något årtionde tidigare, för
vilket jag är tacksam. Tidningen Elektroniknyheterna drev vi alltså under första hälften av
70-talet. Och det här var en period då mikroprocessortekniken började göra sig gällande.
Den första mikroprocessorn hade konstruerats 1969 och det tog väl ett par år innan vi
började fatta att det här var logikkretsar som kunde programmeras lite hur som helst och
därmed vara universellt tillämpbara i en mängd olika sammanhang. Därför sade vi ganska
tidigt på Elektroniknyheternas redaktion att i varje nummer ska vi ha minst en stor artikel
om mikroprocessorn, dess utveckling och möjliga tillämpningar. Och så blev det. Vi gav
till och med ut en så kallad, ”one shot” ett stort magasin som handlade enbart om mik-
rodatorer, det vill säga, inte mikrodatorer i termer av persondatorer, för det fanns ännu
inte. Utan mikrodatorer erkannerligen mikroprocessorer med omgivande kretsar som
användes som råvara i en mängd olika produkter och produktionsutrustningar som växte

29 B-G Wennersten, f. 1943, ingenjör och ekonom. 1969 började Wennersten att arbeta vid Elektronik i teori
och praktik som senare kom att omvandlas till Elektroniknyheterna. Tidningen kom i mitten av 1970-talet att
uppgå i Dagens industri där Wennersten fortsatte arbeta. Wennersten var med och grundade tidningen Data-
världen 1983.
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fram på den tiden. Vi erbjöd också våra läsare att åka med på studieresor till Silicon Val-
ley för att studera det här nya fenomenet mikrodatorer, mikroprocessorer. Sedermera
också till Asien, men då hade vi en annan publicistisk plattform för en sådan resa. 1975 så
började persondatorrörelsen göra sig gällande i USA och jag blev tidigt intresserad utav
detta och var en utav de allra första i Sverige som -75 införskaffade en persondator. Och
det här ledde till att jag blev mer intresserad utav just den framväxande persondatorlinjen.
1975 så började man på förlaget där jag arbetade, gå i ställning, som det heter militärt, för
att göra Dagens industri och det var flera här närvarande involverade: Eva Nyström, Göran
Fredriksson, Sten Holmberg, jag och ett antal andra. Någon mera. Inte minst Gunnar
Dahllöf. Det hela skulle grunda sig på de sju eller åtta facktidningar som vi hade då inom
Fackpressförlaget. Dessa skulle bilda grundstenarna för den nybildade Dagens industri, en
tidning som skulle sträcka sig ut över hela näringslivet och inte vara för specialister över
huvud taget utan för beslutsfattare i bred bemärkelse. 1976 kom tidningen ut med sitt
första nummer och vi hade en redaktion på 30 personer varav 20, vill jag minnas, var ti-
digare chefredaktörer. Vana att styra över sina egna små revir, vilken gjorde att det var
väldigt många viljor inom Dagens industri som styrde och ställde de första åren. Jag bar
med mig mitt område, det vill säga, elektroniken och mikrodatortekniken, in i Dagens in-
dustri. Och jag blev då ansvarig för elektronikområdet i Dagens industri. Vi var några styck-
en på nybildade Dagens industri som istället för löneförhöjning fick väldigt fina titlar, vi var
nämligen huvudredaktörer och det höll oss för den skull inte så mycket lugnare utan vi
stred tappert för våra respektive områden. Jag förde då en evangelistisk, jag kan inte an-
vända annat ord än, evangelistisk journalistik för just mikroprocessortekniken att svenskt
näringsliv, och över huvud taget svenska samhället skulle uppmärksamma den framväx-
ande mikroprocessortekniken och ta den till sig. För den skulle komma att ändra på väl-
digt många förutsättningar vilket naturligtvis vi ser nu i backspegeln har så blivit fallet.
Det var så vi bedrev journalistik den gången, det handlade väldigt mycket om praktikfall,
så löste vi vårt problem. Teknik för lönsamhet, den typen av aspekter hade jag på, ska vi
säga, min databevakning på Dagens industri. Sedan så småningom så växte det här området
så pass mycket inom ramen för Dagens industri så att vi knoppade av hela min verksamhet
på Dagens industri till en systertidning för Dagens industri som kom att heta Datavärlden, men
det är en helt annan historia som ligger utanför detta forskningsområde.

Sören Larsson: Får man fråga, varför gjorde ni det?

B-G Wennersten: Frågan var alltså, varför knoppade vi av.

Sören Larsson: Varför platsade det inte i Dagens industri?

B-G Wennersten: Dagens industri som startat som en kombinerad affärs- och industritid-
ning hade under de första åren ett sammelsurium av olika områden som var …

Sören Larsson: Tack, det var det jag ville få fram.

B-G Wennersten: Men det visade sig i efterhand att i Dagens industri så var det andra om-
råden än, ska vi säga de rent teknikbaserade eller teknikdefinierade områdena som var
mera lockande, och då tänker jag på börsutvecklingen. Nämligen att göra Dagens industri
till en mera, ska vi säga, publiktillvänd tidning genom att börja skriva mer om börsen.
Det här sammanfaller också med att svenska folket blir mer och mer aktieintresserade
och kan känna sig lockade av en affärstidning som behandlar tillvaron väldigt mycket
från ett aktiespar-perspektiv. Det var den vägen som Dagens industri valde att gå och det
här lämnade ju över möjligheten att i takt med att annonsvolymen, det får man inte bort-
se ifrån, att annonsvolymen på dataområdet, den ökade ganska kraftigt och gav alltså af-
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färsmässiga förutsättningar för en väldigt lyckosam start av den här avknoppningen. Och
en lyckosam fortsättning för Dagens industri som alltså gjorde sig av med de här fackområ-
dena och kunde segla vidare som en affärstidning och i ganska snabb ordning höja sin
upplaga från vad vi då talade om 25, 30 000 till över 100 000. Vilket naturligtvis blev en
enormt fin affär.

Patrik Lundell: Tack B-G. Då blir det Jans tur att presentera sig.

Jan Frimansson:30 Jag är dagstidningsjournalist från allra första början och har inte syss-
lat med datateknik innan jag kom till Statskontoret. Jag sysslade som redaktör bland an-
nat för Nacka-Saltsjöbadens Tidning. Bengt-Arne Vedin nämnde lite grann om atomkraften
på den tiden och det visade sig hur lite man visste om teknik, därför att i slutet på 60-talet
planerade man att bygga kärnkraftverk i Nackareservatet, vilket är väldigt nära Stock-
holm. Det var ingen som reagerade över detta på den tiden. Men eftersom jag gjorde en
lokaltidning så lyckades jag på Vattenfall rota fram en skiss av ett kyltorn som jag publi-
cerade. Längst ner i kanten på det kyltornet så fanns det en svart siluett och det var
Stockholms Stadshus, och det blev spiken i kistan för det projektet.

När jag fick jobbet på Statskontoret så var det för att man ville ha en tidning om ad-
ministrativ rationalisering i statsförvaltningen och det visste jag inte någonting om det
heller. Men det fanns ett grunddokument så vi drog igång en tidning som kom på våren
1972 med en intervju med Gunnar Sträng och en artikel som hade anknytning till data-
teknik. Nästa nummer hade två artiklar och tredje numret redan då var ett temanummer
om datorer. Förutsättningen att jobba med den här tidningen var lite annorlunda mot vad
mina kollegor har berättat, därför att jag var ensam redaktör inom en statlig myndighet
och som låg väldigt nära kanslihuset då. Så att det var ju inte så där vansinnigt högt i tak.
Vi hade en generaldirektör som skulle läsa alla artiklarna, först med Gunnar Strängs
ögon, sedan skulle han läsa med statssekreterarens ögon och så fortsätta ett antal ögon till
han kom till sina egna ögon, om var det okej då så släppte han igenom texten. Så det var
så det började. En utav hans efterträdare förbjöd dessutom att skriva kritiska artiklar som
handlade om andra myndigheter därför att dem betraktade han som sina kusiner. Icke
desto mindre tycker jag ändå att vi lyckades ganska väl så småningom inom området,
men det var ju alltså inte tekniken i sig som var centralt utan det var tekniken som ett ar-
betsinstrument i förvaltningen plus att vi tog upp väldigt mycket om sekretessfrågor, in-
tegritetsfrågor och liknande. Jag fortsatte som ensam redaktör under de år som jag var
vid tidningen, fem år. Och bedrev varje nummer som ett projekt kan man säga, jag knöt
alltså till mig namnkunniga personer och intressanta människor beroende på vilket tema
som vi skulle behandla. Så att jag känner igen väldigt många namn som har nämnts här
för att de har medverkat i de Temanummer som handlade om datateknik. Det kom fler
Temanummer och sedan insåg jag kanske att det här med datateknik, det var något som
man inte kom förbi, så att vi hade från och med 1975 en egen avdelning i varje tidning
som hette just Tema data, med en egen redaktör som fick ta hand om de delarna. Jag kan
inte komma på något mer att säga just nu.

Patrik Lundell: Tack så mycket Jan. Och då står John på tur att presentera sig.

30 Jan Frimansson, f. 1943, examen vid Journalisthögskolan 1967. Arbetade därefter bl.a. vid Jönköpingsposten
och Länstidningen Södertälje fram till 1972, då han började arbeta vid Statskontoret. Där arbetade han med att
grunda och driva tidskriften Administrations-tema: Tidskrift för administrativ rationalisering och utveckling fram till
1977. Därefter har Frimansson varit verksam vid olika områden inom offentlig förvaltning och dagspress.
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John Murray:31 Ja tack. Är man ett levande minnesmärke så är man. Och därför tänkte
jag börja lite tidigare än andra, nämligen 1942. Då var jag sju år gammal. Ett av mina in-
tressen i hela livet har varit just tidningar och det var det redan som barn och det kom
sedan att följa mig. Som sjuåring snickrade jag ihop en tidning som jag textade och häfta-
de, den lär ha varit på sexton sidor, den finns inte kvar och den väckte viss förstämning i
bekantskapskretsen för att den var till tre fjärdedelar täckt med dödsannonser. Jag hade
plockat in namnet på alla dem jag kände vilket inte var riktigt populärt. Men det fick
långt senare en fortsättning. Som pojke sprang jag mycket i det här huset [Tekniska mu-
seet], jag var väldigt tekniskt intresserad. Mina huvudlinjer i mina tekniska intressen var
egentligen tre och det var flyg, som alla andra, Bigglesböckerna och allt det där. Det var
fotografering och det var inte minst elektronik. Det vill säga, radion huvudsakligen, vad
kunde man göra med radio på den tiden. Så att jag byggde radioapparater, jag försökte
konstruera en fjärrstyrning för ett modellflygplan utan att lyckas, fjärrstyrningen blev för
tung så att planet inte flög med det ombord. Men mina intressen var tidigt väckta och det
var alldeles klart att när jag väl hade passerat studenten så skulle jag bli ingenjör, därför så
hamnade jag på Chalmers i Göteborg. Men mitt intresse för tidningar fanns kvar och när
Göteborgs universitet ordnade en kurs i journalistik så kunde jag inte låta bli att gå där
också, det leddes av Nils Carlshamre, som var chefredaktör för TT i Göteborg och det
var vansinnigt roligt. Det ledde till att jag fick en anställning på Göteborgstidningen varje
lördag. Göteborgstidningen gav ut två tidningar på söndagarna. Nämligen GT Söndagstidningen
som var en stor morgontidning och som såldes genom att unga Göteborgsgrabbar ringde
på dörrarna och sedan var det GT Extra på eftermiddagen, så GT behövde folk. Jag
hamnade där på lördagarna efter en praktikdag och sedan när sommaren kom så fick jag
en anställning och då tänkte jag att det här med Chalmers, det kan väl vänta, det var ju
livet detta. Det var vansinnigt roligt att syssla med journalistik. Jag hade mina tekniska
intressen och det innebar att jag fick mycket sådana uppdrag. Vi är alltså framme vid året
1958 nu och till uppdragen hörde bland annat att bevaka vad som hände i rymden och
det var satelliternas allra första tid och en amerikans satellit som hade formen av en bal-
long, den syntes ju och min uppgift var att se till att få in tidtabeller som stämde på den
här så folk kunde titta i rätt riktning vid rätt tillfälle. Mitt första större reportage inom
datavärlden som jag kommer ihåg, jag tror att året var 1959, då besökta jag Lloyd Moto-
ren Werke, i Bremen som var ett med dator helintegrerat tillverkningsföretag. De tillver-
kade små bilar som har blivit kända som Lloydar med rattmuffar och annat. Det som var
intressant med den nya fabriken var att parallellt med sammansättningslokalen så löpte
det en dator, om jag kommer ihåg rätt nu var den väl 150 meter lång skulle jag tro. Den
innehöll flera 10 000-tal radiorör och den skulle svara för styrningen av alla momenten i
produktionen och jag tror att ett efter ett halvt år eller så efter det att jag hade varit där
och studerat den här anläggningen så gick hela Borgwardkoncernen till vilket det här hör-
de, i konkurs. Och förlusterna med Lloyd och deras datorisering var nog en inte oväsent-
lig bit av det. Men därmed kom jag in på detta. Jag var inte så länge på Göteborgstidningen,
1961 så blev jag lockad till Åhlén & Åkerlund. Hamnade först på Teknikens värld. Tekni-
kens värld var då en allmänteknisk tidning med viss tyngdpunkt på bilar men innehöll
mycket annat också. Teknikens världs rötter var tidningarna Flyg och Populär teknik, det var
de som hade slagits samman och bildat Teknikens värld. Där fick jag fortsätta med rymden
och med datatekniken. Bland annat skrev jag en artikel 1961 om den platta bildskärmen
för tv och hur den skulle konstrueras. Och jag kommer inte ihåg vad framtidsutsikterna

31 John Murray, f. 1935. Påbörjade ingenjörsstudier vid CTH. 1958 började Murray som reporter vid Göte-
borgstidningen och 1961 började han att arbeta vid Åhlén & Åkerlund förlag där han arbetade på en mängd
olika tidningar för att 1964 börja arbeta med olika tidningar vid Fackpressförlaget AB fram till 1970. Dessa
var bl.a. Elektronik, Radio och television samt Modern Datateknik. 1971 köpte Murray Förlag AB Affärsekonomi
och arbetade med tidningen Affärsekonomi.
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var, hur lång tid det skulle ta då att få fram den här i produktion men man sade säkert
fem år eller något sådant där. Men det tog ju lite längre tid, men principerna var rätt så de
fanns där redan då. Ett annat reportage jag gjorde var hos en professor på KTH, Bertil
Agdur. Han sysslade med mycket höga frekvenser och kunde då överföra mycket större
informationsmängder än tidigare i ledningar och rör. Du [Bengt-Arne Vedin] kan antagli-
gen mer om detta.

Bengt-Arne Vedin: Det var mikrovågsteknik.

John Murray: Ja, det var mikrovågsteknik och det var också en liten framtidsbild. Väl i
Åhlén & Åkerlund så har jag uttryckt som min främsta ambition att komma till prestige-
tidningen, det vill säga Idun-Veckojournalen, vilket jag också gjorde efter en mellantid som
chefredaktör på en tidning som hette Allt om bilen och som alltså handlade om bilar. Idun-
Veckojournalen var helt vid sidan av den här världen, men jag hade en läromästare där som
hette Buster von Platen,32 som är en av de främsta journalister jag någonsin har mött.
Men under den tiden så fick man oroskänslor inom Bonnierkoncernen, nämligen att re-
klam-tv skulle införas och det verkade då som om både socialdemokraterna och bonde-
förbundet var på väg att vända i den frågan och då skulle veckotidningarna hotas. Hur
skulle man då kunna belägga hela sin kapacitet i Europas modernaste tidningstryckeri
som man hade? Jo, svaret var, fackpress. Så att jag hamnade i en grupp, en direktör som
hette Per Hasselgärde, egentligen var det bara vi två, Erik Westerberg som arbetade med
Framtidens Fackpress utgiven av Bonniers var också med på detta. Ett projekt vi hade
hette Pengar, det är det som blev Veckans Affärer så småningom men Abbe Bonnier trod-
de inte på det så det lades ner 1963 för att dyka upp ett och ett halvt år senare. Abbe
Bonnier hade varit i Argentina och där hade han träffat en kollega som hade startat en
transporttidning och det hade gått bra, så då tyckte han att det kunde vi också satsa på.
Och har förlagsledningen sagt någonting sådant till en 29-årig medarbetare så försöker
man undersöka om det är möjligt eller inte. Jag kom fram till att det var möjligt och så
började arbetet för att dra igång Fackpressförlaget. Då är vi framme vid 1964. Under re-
sans gång mot det här förlaget så skulle vi anställa en vd för den nya verksamheten och
det blev Lars Wickman som kom från Nordisk Rotogravyr och han hade då lett utgiv-
ningen av tidningarna Elektronik och Radio och Television och Foto. Och han lyckades också
förvärva Radio och Television och Elektronik till Fackpressförlaget och de kom något efter
det vi hade fått igång utgivningen av den första tidningen, som var Moderna Transporter
som utkom i februari 1965. Sedan var vi inriktade på att bygga upp det här förlaget med
flera tidningar och vi var faktiskt uppe som mest i sexton tidningar. Men en av de
spännande lanseringarna var onekligen Modern Datateknik som väl kanske inte fick en ly-
sande början, vi kan prata om det lite senare. Ingenjörsförlaget har också nämnts och fö-
regångarna till det är Teknisk Tidskrift och jag var också med i de förhandlingarna, jag var
nere i Köpenhamn och försökte köpa Ingeniørens Ugeblad, men att förhandla med danskar
är inte alltid så lätt, så att jag lyckades inte. Samtidigt så kom komplikationerna här i Sve-
rige med Gunnar Hambraeus som började dra öronen åt sig och fundera över om det här
var så bra egentligen. Så det blev ingenting av det, jag fick så småningom överta en grupp
av tidningar inom Fackpressförlaget, jag hade fyra tidningar själv som jag skulle sköta och
det var förutom Moderna Transporter, Inköp, Resevärlden och Moderna sjukhus. 1967 var jag
fortfarande chefredaktör för Moderna Transporter och då fick jag en ny medarbetare, han
hette Gunnar Dahllöf, det var väl -67, Gunnar? Det kom att få en mycket stor betydelse
för framtiden, inte minst för mig. Carl-Adam Nycop hade också knutits till Fackpressför-

32 Gustaf ”Buster” von Platen, 1917–2003. Fil.kand Lunds universitet 1940. Var chefredaktör för bl.a.
Vecko-Journalen 1951–1965, Veckans Affärer 1965–1967 och Svenska Dagbladet 1974-1982. Förutom tidnings-
arbete har han även varit författare till ett antal böcker.
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laget som redaktionell ledare och han och jag hade väldigt olika syn på hur en facktidning
skulle göras. Jag var mest inställd på att det var teknikens möjligheter för läsarna som var
det viktiga, medan Carl-Adam som kom från kvällspressen, ansåg att ”nej, det är männi-
skorna bakom utvecklingen vi ska lyfta fram”. Det blev faktiskt så att så länge jag jobba-
de med transportsektorn, ända fram till millenniumskiftet nu, så kom det att ske med
några års uppehåll tillsammans med Gunnar Dahllöf. Och jag kan väl uttrycka det så att
Gunnar fick hand om människorna och jag fick hand om tekniken och jag tycker det blev
ett väldigt lyckat samarbete. Jag köpte 1971 Förlags AB Affärsekonomi som det hette,
och satte mig bakom det skrivbord som Bo Djörke hade köpte några månader innan och
skulle sedan driva detta och det blev som engelsmännen uttrycker det, a very hard fish to
swallow. Företaget var alltså en katastrof egentligen, och jag skulle göra någonting av det
och det tog mig ungefär 25 år att få ordning på det hela, det var en otroligt hård kamp.
Jag hade med mig mina egna intressen och när det gällde tidningen Affärsekonomi, det här
var alltså -71, och jag var ju helt klar över att vi måste skärpa databehandlingsjournalisti-
ken i den tidningen och när det gällde transportsidan så var alltså informationstekniken
otroligt väsentlig. Vi hade en situation när dokumenthanteringen kostade enorma pengar
och gick otroligt långsamt. Det gick långsammare att få fram dokumenten än godset, så
där var ett stort område för datorisering, att kunna driva detta. Jag fick så småningom för
mig att jag kan inte skriva om det här om jag inte själv lär mig att hantera systemen, så jag
började lära mig att programmera och vi byggde upp våra helt egna system, egetpro-
grammerade. Till en början på ett mycket primitivt system nämligen IBM System/6,33

men det blev så småningom System/334 istället. Och vi körde AS/40035 på ett ganska
avancerat sätt så småningom och mot slutet så var vi inne på egen hemsida, nyhetsbrev
som gick ut på fax och e-post varje vecka. Och där är vi egentligen framme vid min resa
här, that’s it.

Patrik Lundell: Tack så mycket. Då har vi Lennart kvar, att presentera sig. Varsågod.

Lennart Zetterström:36 Lennart, som sagt, heter jag och kommer ifrån Grycksbo utan-
för Falun från början. Har alltid varit road av teknik och i min glada ungdom så byggde
jag en radiosändare som täckte ungefär en mil omkring Grycksbos omnejd och vi hade
egen radio med musik sådant. Radiohandlaren i Grycksbo ringde och sade att: ”Nu får du
stänga av för det är svart överallt”, det var en överton som gick in på tv:n så den släckte
ju ut alla tv-apparater runt om också. Det var en liten miss. Det här med datateknik och

33 ”IBM System/6 var från början ett rent ordbehandlingssystem som bestod av en kulskrivmaskin kopplat
till ett kort- eller bandminne. Korten var av samma format som den tidens hålkort och rymde, om jag
minns rätt, 50 rader á 100 tecken. Ett kort representerade i hanteringen en A4-sida. Banden var stansade i
sidan som 16 mm film och befann sig i kassetter i ungefär måtten 10 x 10 x 2 cm. I båda systemen skrevs
ett koncept med radnumrering. Vid korrigering kunde man gå in i den numrerade raden och ändra. I band-
versionen gjordes tillägg, strykningar och korrigering på ett särskilt band. Utskrift skedde sedan i en maskin
med tre bandstationer, en för originalbandet, en för korrigeringsbandet och en för det färdigredigerade
dokumentet. Från början kunde systemet också användas tillsammans med IBM:s sättmaskin Composer
72, senare Composter 82, som arbetade med kulor. En kula för varje stilvariant, operatören fick vara flink i
fingrarna för att skifta mellan antikva, kursiv, fet och mellan olika typsnitt.” E-post, John Murray, 3/12

2008.
34 IBM System/3 introducerades 1969 och var ett affärsdatasystem som riktade sig mot kunder som an-
vände sig av IBM:s 1400 serie.
35 AS/400, minidator som introducerades 1988 av IBM.
36 Lennart Zetterström f. 1953, teleingenjör 1973. Startade tidningen Mikrodatorn tillsammans med Lauri
Pappinen 1978, som köptes av Bengt Marnfeldt. Zetterström fortsatte att arbeta vid tidskriften under en
period. Startade Pagina Förlag AB 1981 och har på olika sätt arbetat med publicering av IT-relaterad littera-
tur.
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sådant: Jag jobbade på Stansaab37 -77, -78 i Moskva tillsammans med en kollega som het-
te Lauri Pappinen. Vi var väl inte de som smugglade kretsar, det vet jag ingenting om, det
var lite skriveri om sådant. Men det här var ett speciellt projekt som handlade om deras
rymdindustri, Katja hette det. Där hade man stoppat in kosmonauter i en tryckkammare
där man pumpade ut all luft och så hade man en massa tester på dem. Och efter det här
projektet när vi kom tillbaka till Sverige så satt jag och Lauri och spånade, vi hade inte
börjat med något nytt och vi kom fram till att det saknas ett annonsmedia för det här nya
med persondatorer och sådant, så vi beslöt att dra igång en datatidning då som hette Mik-
rodatorn. Den lanserades på en datamässa i Göteborg i slutet på -78 och vi fick ganska
många prenumeranter från början och det här namnet uppmärksammades senare i början
på -79 av en herre som hette Bengt Marnfeldt,38 han hade kommit på idén också att starta
någon slags datatidning då. Han hade gått till Patent- och registreringsverket i Stockholm
och där hittade han vårt namn så han tog kontakt med oss helt enkelt och frågade om vi
var villiga att jobba vidare och sälja den här tidningen till honom. Det gjorde vi och jag
stannade kvar som redaktör och Lauri och jag drev också en datorbutik i Stockholm sam-
tidigt. Vi tog över Janne Nilssons Hobbydata som vi sedan flyttade från Fridhemsplan till
en mjölkbutik på Gärdet. Vi hade verksamhet där och jag jobbade kvar något år hos
Bengt och efter det, på 80-talet, har jag varit delägare kan man säga. Det var lite grann
kort om tidningen Mikrodatorn som kom till helt enkelt.

Patrik Lundell: Tackar så mycket. Därmed har vi gått ett varv och jag ser gärna att ni
anmäler sådant som kan ha väckts på vägen och som ni tycker att vi kan börja prata om.
Så att det inte är jag som styr vad ni ska vittna om. Är det någon som känner att ni vill
dra igång någon tråd, så gör vi det … Och är det inte det så får jag försöka få igång nå-
gon tråd. En sådan här sak som man gärna skulle vilja ha lite synpunkter på, som har
kommit upp lite, det gäller den här, å ena sidan spänningen eller å andra sidan kanske ut-
bytet mellan sakkunniga, tekniska intressen och mer rent journalistiska. Som ju också
kanske drar åt mer rent kommersiella intressen i det här. Är det någon som vill fylla på
någonting där? Hur ni har upplevt det här området och den här perioden, eller trender
under den här tiden? Sten.

Sten Holmberg: En sak som jag vill gå in på här det är det som Sören nämnde tidigare
att när han kom in och gjorde om Modern Datateknik, den skulle ju så att säga handla mer
om lönsamhet, nyttan av tekniken mera än tekniken i sig. Det här var ju en alldeles riktig
och rätt tanke bara det att det tog väldigt många år och var väldigt motigt många gånger.
För att de som läste de här olika datatidningarna, det var främst teknikerna medan admi-
nistrationen, cheferna, de läste egentligen inte så mycket sådana här tidningar för att de
förstod ingenting utav det här. Det gjorde att när man skulle försöka skriva om lönsam-
het och nytta för administratörer var det svårt, för att kort sagt, de förstod alltså inte vad
det handlade om. Inom företagen var det nästan hermetiska skott många gånger mellan
dataavdelningen, om det nu fanns en sådan, och företagsledningen. Och de förstod inte
och kunde inte prata med varandra. Teknikerna pratade språk som inte administratörerna
förstod, administratörerna uttryckte sig med ekonomiska termer som inte teknikerna för-
stod. Det här problemet har alltså blivit bättre med åren, men fortfarande än idag, så

37 Stansaab Elektronik AB bildades 1971. Datadivisionen i Standard Radio & Telefon AB (SRT) bröt sig ut
och uppgick i Stansaab. Under 1940-talet levererade SRT radarutrustning till flygvapnet och flottan. Före-
taget utvecklade flygburna stridsledningsdatorer under 1950-talet. 1978 uppgick Stansaab i Datasaab AB,
vilket i sin tur överfördes till Ericsson Information Systems AB (EIS) 1981. Kjell Mellberg, Gunnar Wedell
& Bo Lindestam, Fyrtio år av den svenska datahistorien: Från Standard radiofabrik till …? (Stockholm, 1997).
38 Bengt Marnfeldt, f. 1943. Vd IDG-koncernen i Sverige 1983–2004. Har grundat ett flertal tidningar,
bland andra Computer Sweden.
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märker man sådana här skillnader. Det är liksom vi och de. Det har blivit bättre med åren
men det finns där fortfarande vill jag påstå.

Patrik Lundell: John har jag först på listan, så varsågod.

John Murray: Jo, ett exempel på detta utanför journalistiken men inom tidningsvärlden
är att Åhlén & Åkerlund fick någon gång kring 1965 en ny chef för sin dataavdelning,
ambitionerna var höga, man gick över ifrån IBM:s tidigare system, vad det nu hette, 11
någonting, till 360.39 Och den nya chefen hette Börje Pålsson och han skulle utveckla fö-
retaget till ett totalintegrerat företag. Det var bara det att ingen begrep vad han sade. Det
är precis en illustration till vad du säger där vad som hände mellan Börje Pålsson och fö-
retagsledningen. Så småningom förstod företagsledningen att det här kan vi inte klara av,
vi gör Börje Pålsson till organisationschef. Vilket han blev, så slapp man kommunicera
med honom om vad han skulle göra. Resultatet blev en katastrof och Börje Pålsson
hamnade så småningom på Spadab, sparbankernas dataaktiebolag istället. Men det är pre-
cis det här som var svårigheten. Vi som kom till den här uppgiften, många av oss var
journalister, jag var ju en allmän journalist då men med tekniskt intresse. Och ambitionen
var att kunna beskriva de här tekniska förhållandena, som jag brukade uttrycka det, en
verkställande direktör ska kunna förstå det, läsa åtminstone ingressen och bildtexten och
något till i alla fall. I den ambitionen startade vi Fackpressförlaget. Och det kan jag berät-
ta en historia om Modern Datateknik i allra första början som vi har berättat internt för
den här gruppen. Vi fick en chefredaktör som hette Hans Werner som var en väldigt
fackorienterad person, han var väldigt allvarlig och mycket ambitiös. Vi hade vissa prin-
ciper och det var bland annat att alla artiklar skulle vara på svenska, ingen fick vara på
mer än tre sidor och texten skulle vara lättläst. Jag kommer inte ihåg om det här var allra
första numret eller andra numret av Modern Datateknik, då kommer det en artikel på sex
sidor på norska. Och den handlar om målning som betyder mätning. Vi tog till oss Hans
Werner och frågade honom och sade att: ”Vi har ju bestämt de här riktlinjerna, hur kom-
mer det sig nu detta?” ”Jo det kan jag förklara”, sade han, ”det är nämligen så att den här
artikeln är så oerhört avancerad så det är ingen i Sverige som kan förstå innehållet, ännu
mindre är det någon som kan översätta den.” [flera skrattar]

Patrik Lundell: Ja, en fin inblick i hur journalistiken fungerar här alltså. Sören, på temat.

Sören Larsson: Jo, det här med språket, är ju då hur man uttrycker sig. Det var någon-
ting som var ett problem förr i tiden och som inte är mindre nu. Jag har haft en hel del
kurser som jag kallar ”att skriva enkelt och klart” och det gäller både för journalister men
i första hand då för sådana som presenterar underlag för journalister och andra medmän-
niskor i storföretag och myndigheter. Det har blivit värre med otydligheten och verkliga
subjekt och predikat förekommer inte längre i de kretsarna, det är aldrig någon som gör
något, utan det sker, utföres eller verkställes. Så har man då databehandling, eller det
finns väl inte längre höll jag på att säga, men transport till exempel. Transport sker, det är
aldrig någon som transportar något.

Beträffande vilket språk man ska uttrycka sig i, för tekniker eller inte, så var det på
den tid som jag höll på -68, -69, med Modern Datateknik, då pågick en väldig språkdebatt.
Och i vår tidning så började det med att, Gunnar Fornehed som var disponent på Bull
General Electric, i ett nummer, 1968 var det väl kanske, skrev att i Sverige skulle vi inte

39 System 360 lanserades i april 1964 och levererades från 1965. System 360 revolutionerade datormarkna-
den genom att skilja mellan arkitektur och implementering, vilket möjliggjorde kompatibilitet mellan ma-
skiner av olika storlek i samma serie. System 360 introducerade 8-bitars ordlängd och hade 44 olika perife-
rienheter. Andra nyheter i serien var ett separat operativsystem och praktisk användning av skivminnen.
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använda svenska ord för databehandling. Utan vi skulle använda de engelska orden för
att annars skulle det svenska språket var så armt och tråkigt och man skulle inte förstå
varandra internationellt och så vidare. Men i numret därpå var det protester och Olle
Dopping bland annat, som ni alla känner till antar jag, skrev att vi skulle visst använda
svenska. Jag kände med hela min själ att det ska vara svenska, men sedan är det då det
här med att även på svenska så kan det vara ord som inte alla direktörer och sådant be-
griper. Hur ska man då förfara med det? Och att databehandling inte skulle ha nått fram
till vanligt folk det är lite för mig en överraskning. Redan på Hans Werners tid, jag skrev
en liten programförklaring i första numret och hänvisade bland annat till att tidningen
Modern Datateknik hade läsare också bland andra kategorier än datachefer, systemmän,
programmerare och andra tekniskt kunniga. 13,2 procent var företagsledare. Sedan var
det andra sorter också, ekonomer och liknande. Och jag skrev här att det här med direk-
törerna och andra att: ”De kategorierna har ett stigande behov av information om data-
behandling och vi ska publicera mera sådant material som de kan ha nytta av. Vi ska göra
det på ett begripligt språk.”40 [läser högt ur en egen artikel från Modern Datateknik] Och
det var en ledstjärna åtminstone för mig. Både med fackpress och med kommunikation
överhuvudtaget så är det här alltså ett problem, vem man talar för. Jag minns en kollega
på Elektronik som hade en annan chefredaktör då på den tiden jag kom dit, jag begrep
inte ett ord i den tidningen. Jag förstod ju prepositionerna och konjunktionerna men det
var allt. Så jag sade till dåvarande chefredaktören: ”Begriper dina läsare verkligen vad som
står här?” ”Ja men de är ju civilingenjörer allihopa.”, sade han. ”Ha! Det finns ju så
många sorters olika civilingenjörer och den ena civilingenjören förstår inte den andra”,
sade jag. Och i den vevan så gjordes det en läsvärdesundersökning på Elektronik och då
fanns det en sida där som hade legat länge i tryckeriet för att redaktionen hade inte velat
ta med den för att den var så elementär att det skulle ha varit en förolämpning mot läse-
kretsen. Men så var det en annonssida som uteblev i sista stund och då hade de inget an-
nat att slänga in än den där och nu förstår ni ju vad som hände. Just det, det toppade
läsvärdet. När Dagens industri startade och jag fick se ett nummer av det så slog det mig att
tidningen vände sig till olika grupper. Buster von Platen och jag hade när vi startade
Veckans Affärer varit över i Amerika och bland annat träffat folk på McGraw-Hill, det
stora fackpressförlaget, där vi intresserade oss mest för Business Week. Men där träffade vi
en man som fascinerade mig mycket, han var väl chefredaktör på Business Week tror jag.
Han sade att: ”Det är en helig princip här att vi aldrig skriver i första hand för dem som
vi skriver om, vi skriver för de andra.” Därför att man kan inte i en tidning låta stora de-
lar bli huvudsak för den läsargruppen utan man måste vända sig till de andra. Om man
har tio grupper som man vänder sig till då blir ju nio tiondelar av tidningen ointressant.
Jag minns att jag träffade då Gustaf von Platen på Marginalen av alla ställen, han hade
blivit chefredaktör på Svenska Dagbladet och jag var på väg att föreläsa på Journalisthög-
skolan eller vad det var. Vi åt lunch tillsammans på Marginalen och då sade jag: ”Har du
sett den här tidningen Dagens industri? De bryter mot allt som du och jag fick lära oss i
Amerika.” Det hade han inte tänkt på, men det hade jag tänkt på och det kom ni själva
underfund med och tidningen rättade ju till detta sedan alltså. Det får väl räcka om språ-
ket.

Patrik Lundell: Ja, tack så mycket. Bo har anmält.

Bo Djörke: När vi diskuterar det här så tänkte jag att jag skulle komma med någon
kommentar som har att göra med liksom den tidsåldern vi pratar om, slutet på 60-talet
början av 70-talet. När jag var IBM-säljare och skrev offerter och gjorde utredningar om

40 Modern datateknik 1968:1–2, 5.
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datoranskaffningar så handlade det väldigt mycket om personalbesparingar, alltså att in-
vesteringar i datorer skulle matchas med besparingar i kontorister. På den här tiden tror
jag också det var så att datafolket, de fick nog godkänt av den högsta ledningen om de
fick de här besparingarna att slå igenom, att kalkylen gick ihop. Så fick man hålla på där
på dataavdelningen, så skötte de andra verksamheten. Det handlade om att räkna ut för-
säkringspremier, skriva fakturor och reskontrahantering och så vidare och så såg den ti-
den ut och det menar jag förklarar lite grann av den här, fackinriktningen som hade varit i
pressen. Man vände sig till dem som man uppfattade som beslutsfattare, både i de interna
rutinfrågorna så att säga, men också när det gäller frågan om vem det är som är den fak-
tiska beslutsfattaren när det gäller anskaffning av datautrustning och så vidare. Det var
väldigt mycket fackfolk som hanterade det här själva. Vi levde alltså i den tid där pro-
grammerare, det var människor som kom i vita rockar in till reskontraavdelningen och
talade om att ”nu så ska vi ha snabbkurs här hur man sköter reskontran på det här före-
taget för att sedan kommer vi att försvinna i tio månader och göra en ny lösning på det
här. Då kommer vi tillbaka och då kommer vi att tala om hur det fungerar och vad ni ska
trycka på för knappar på era nya terminaler som ni får.” Det är lite grann den tidsandan
vi pratar om och som jag tycker vi bör förstå när vi diskuterar hur facktidningar såg ut.
Och om jag jämför fackpress idag och fackpress då tycker jag att då handlade det väldigt
mycket om hur man fick ADB, administrativ rationalisering att fungera och att det var
läsvärt och riktade sig till systemchefer, AR-chefer och så vidare. Jag undrar vad det finns
för media idag som tar upp motsvarande saker? Och det uppfattar jag nog att det gör det
inte. De får nog ursäkta, representanter från Computer Sweden med flera här, att man är
inne och petar i detaljer men själva den där hanteringen att få saker och ting att fungera,
med budgets, arbetsmål, hur man integrerar ADB i verksamheten och så vidare. Det ser
annorlunda ut idag än vad det gjorde då och på grund av att det är en annan tid och
andra förutsättningar fungerar. Media idag är på ett annat sätt. Det var min punkt.

Patrik Lundell: Tack, vi får säkert anledning att besvara de här frågorna, i synnerhet det
som vi lyfte fram om hur det var då. Bengt-Arne har flaggat.

Bengt-Arne Vedin: En kort inpass på det som Bo säger som helt koncentrerar sig på
administrativ databehandling, vilket du nämnde flera gånger och som Jan också har varit
inne på. Det var en mycket stor del utav verksamheten och det var också de motiv som
låg bakom administrativ databehandling som Bo betonar, det återspeglar sig i en del utav
de här tidsskrifternas namn också. Det som till exempel Elteknik och en massa andra
också tog upp som inte är helt oväsentlig heller, det är teknisk databehandling, och det
ska man inte glömma bort. Den finns företrädd bland de här sju dvärgarna, till exempel
hos Control Data Corporation som gjorde den tidens superdatorer som kunde användas
för de här tekniska databehandlingarna. Det var frågan om när man skulle göra stora
kopplingsscheman för telefonstationer, för att nu ta till någonting som är gräsligt stort.
Man kan också säga att det handlar om teknisk databehandling när de första analoga da-
torerna redan under andra världskrigets slut användes till sådant som nämligen har att
göra med stridsledning på olika sätt, artilleribanor och att behandla data ifrån radarskär-
mar och så vidare. Men det är liksom två grenar det här och den journalistiska behand-
lingen blir ju väldigt olika.

Patrik Lundell: Tack. John.

John Murray: En liten fråga till Sören, jag har för mig att det var du som kom med ordet
dator istället för datamaskin. Är det så, eller vem var det? För det dök upp.
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Bengt-Arne Vedin: Börje Langefors.41

Sören Larsson: Ja, Börje Langefors satt i vårt redaktionsråd och vi hade hans tankar om
dator uppe flera gånger under 1968. I Bos tidning blev jag av Christer Jäderlund, beskylld
för att stå bakom kuppen. Och det skulle jag väl inte vilja säga därför att det beslutades
av en kommitté, Sveriges elektriska …

Bengt-Arne Vedin: Nej, det var väl Tekniska nomenklaturcentralen?42

Sören Larsson: Ja, så kanske det hette. Jan Aschan, vår redaktionssekreterare satt i alla
fall med i den här gruppen. Vi hade då tagit upp Langefors lite sådär ibland och sympati-
serat med ”dator”. ”Datamaskin” var ju groteskt, i våra rubriker så använde vi aldrig or-
det, vi skrev ”maskin”, ”maskinen”. Men i dagstidningarna och på andra ställen så blev
det ”datan”. Och det var någon annan, någon professor, någon annan än Langefors som
sade det. Jag tror det var någon professor på KTH som sade att: ”Det var lika dumt som
att kalla en datamaskin för datan som att kalla en buss för passagerare”, och det ligger
något i det. Men sedan var det så att vår konkurrent, Bos tidning, där hade Christer Jäder-
lund fäst sig vid det som hade förekommit i Danmark och Norge, där de tyckte att det
borde heta ”datamat”. Och argumenterade för det, medan vi sympatiserade med ”dator”.
Så skulle det i den här kommittén vara ett avgörande möte, det skulle bestämmas om
man skulle rekommendera, ”dator” eller ”datamat”, eller någonting annat. Inför det mö-
tet hade Jan Aschan och jag ett samtal. Då var det så här att en sådan här månadstidning,
den låg ju ett par veckor i tryckeriet innan den kom ut. Och det här mötet, det skulle vara
två dagar innan vi skulle komma ut med vårt nummer fem, 1969. ”Vi måste ju ha det i
nummer fem!” sade jag till Jan, ”och du får se till att det blir dator så gör vi i ordning det
alltihopa i förväg. så skickar vi ut releaser till alla som kan vara intresserade”. Så att vi
gjorde en stor grej på detta att nu ska det heta dator och det har beslutats. Vi gjorde i
ordning pressmeddelanden som vi skickade ut till alla, det ledde till att Dagens Nyheter lo-
vade att aldrig mer skriva ”datan” till exempel. Jag tyckte att vi skulle passa på att få lite
PR för vår tidning då, men det var inte vi som beslutade men vi hjälpte till så att säga.
Och att det hade ju blivit så att vi hade måst makulera hela upplagan om det hade blivit
något annat än dator. Men det gick vägen.

Patrik Lundell: Tackar, jag kan avslöja att skånska barn fortfarande säger datan i alla fall,
så det har inte slagit igenom riktigt där. Jag ser ingen anledning till att vi inte ska släppa in
Kjell Hultman.

Sören Larsson: Vi har en motsvarighet i dagens läge som är media. Jag har hört ordet
media i singularis här flera gånger idag och det är samma problem. Men det är ju på väg
bort, det är inte länge till som ordet media kommer att förekomma på svenska, utan det
blir medier, så heter det.

Patrik Lundell: Absolut, vi låter Kjell komma in … jag tyckte att du vinkade.

Kjell Hultman: Jaha, tack.

41 Börje Langefors, f. 1915. Langefors var ingenjör vid NAF AB i Stockholm och Linköping 1944–1949,
vid Saab 1949–1965, docent i byggnadsstatik vid CTH 1963, professor i informationsbehandling, särskilt
den administrativa databehandlingens metodik, vid KTH 1967–1980. Langefors fick ett stort inflytande
genom sin undervisning och sina läroböcker, t.ex. Börje Langefors, Theoretical Analysis of Information Systems
(Lund, 1967).
42 Tekniska nomenklaturcentralen heter sedan 2000 Terminologicentrum (TNC). Centret arbetar med ter-
minologi och fackspråk.
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Sören Larsson: Kjell var också med i debatten i vår tidning, det minns jag.

Kjell Hultman:43 Jag skulle bara säga det att jag lyssnar med stort intresse till Bo Djörkes
analyser av informationsbehoven och den miljö som vi datachefer arbetade i våra företag
under -60, -70 och fram på 80-talet. Det stämde mycket bra det där. Det var faktiskt så
att var man datachef i ett storföretag eller en bank så arbetade man under ett väldigt hårt
kostnadstryck och dessutom på grund av bristen på kunskaper om det språk vi talade rätt
ofta hos högsta ledningen i företaget eller banken, så var det problem för oss när något
inträffade, när debuggingbehoven var stora och felaktigheter förekom, när den mänskliga
faktorn hade spelat roll. Så att jag kan säga det att mitt sätt och Kjell Lagerbergs sätt i SE-
banken med flera, Rune Brandinger i sitt område, det var precis som Bo Djörke sade att
vi måste motivera de stora investeringarna med hållbara budgets, besparingar i personal.
Men vi fann snart att det var helt enkelt nödvändigt för oss att komplettera med avance-
rad informationsskapande för bankledning eller företagsledning om hur man kan förbätt-
ra inom storföretagen, Schenning, ASEA, hur kan man förbättra och minska lagerhåll-
ningen och hur mycket tjänar man på det och hur man kan utnyttja datorprogrammen
för detta? Och i bankerna var det samma sak för oss att producera information som gav
en bättre och snabbare kontroll på bankens kostnadsutveckling i förhållande till intäkts-
kapandet per kontor, per region, et cetera. Det där programskapandet kostade rätt myck-
et att skapa, men det var helt nödvändigt och det ingick som ett komplement till de krav
på personalreduktioner som Bo Djörke klart påpekade. Så vi arbetade under ett par tiotal
år med att rapportera direkt till vd ofta månadsvis, hur det hela utvecklades, vilka inve-
steringar vi gjorde och ibland fick vi begära ett godkännande i direktionen. Sedan kom
det en period förstår ni när man började vara klok nog på vd-nivå att inse att det är lika
bra att ta den här datachefen och ta upp honom och sätta in honom i direktionen så att
han tar steget in och börjar titta tillbaka som en CIO, Chief Information Officer, på det
här området. Ett bra exempel är Kjell Lagerberg som var en av de första som kom upp
ifrån en direkt teknikkontroll och datautveckling, chef för en stor banks dataavdelning.
Och när jag träffade honom en gång när han hade blivit utnämnd till administrativ direk-
tör så sade jag: ”Hörredu, er stora realtidssatsning”, för de var ju nummer ett på den
punkten, ”hur känns det kostnadsmässigt?” ”Ja, det undrar vi också.”, sade han. Han
hade gått över på ledningsnivån och med rätta fick alltså vd då en bra talesman som kun-
de området.

Det sista Bo Djörke sade var att vilka behov finns det idag när det gäller systemut-
veckling, information, utbildning et cetera. Jag kan väl ta ett exempel. Miniatyriseringen
har ju fört med sig att man kan slösa enormt med minnesutrymmen och program och
programomfattningar kan ju göras mycket, mycket stora. Och man får ändå igenom dem
mycket snabbt alltså, i ett sådant läge blir det att man skapar standardsystem med hjälp av
leverantörerna i en sådan omfattning att behoven av att bedriva egen utveckling minskar
men det är ju ganska bra. Jag kan ta exemplet Nordea, det finns två kolossala z9-system44

bredvid varandra hos IBM, som i realtid sköter de olika bankernas befintliga totala verk-
samhet och det är ”tryck på knappen möjlighet” idag, för bankledningen att ta reda på
vart de står i olika sammanhang. Så behoven minskar av det skälet tror jag, Bo. Tack så
mycket får jag säga då.

Patrik Lundell: Ja, tack så mycket. Någon i panelen? Bo, varsågod.

43 Kjell Hultman, f. 1923, var bl.a. chef för Kreditbankens EDB-avdelning och var aktiv i Svenska Datafö-
reningen 1959–1999. Han har varit första ordförande i Stockholmskretsen samt vice ordförande i huvud-
styrelsen.
44 IBM z9 utgår från z/Architecture, tidigare kallad ESAME. z9 består av en 64 bits arkitektur och är kom-
patibel med ESA/390 och System 360.
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Bo Djörke: Ja, när vi ändå är inne på det området. Jag tog och bläddrade i tidningar som
jag medverkade i från den tiden och en artikel kommer jag speciellt ihåg som var kul och
som fick väldigt stor uppmärksamhet. Jag hade kontakt med en man som hette Ingmar
Jonsson som var ordförande tror jag i Dataföreningen och som var datachef på AGA.
Och han erbjöd mig då som redaktör på tidningen Databehandling att komma ut till AGA
och läsa siffrorna, hur mycket man satsade på systemutveckling, hur mycket satsade man
på svarstid, på terminaler, hur mycket satsade man på programunderhåll och så vidare.
Och det blev en lång artikel som fick ett enormt gehör, idag så kallar vi det här bench
marking. Alltså att en användare går ut och presenterar väldigt detaljerat sin kostnadsbild
i olika avseenden som gjorde att andra kunde ställa sina motsvarande siffror, i en tabell
och titta vad var man bättre och vad var man sämre på. Och på det planet så fanns det en
möjlighet att diskutera med företagsledningar om ADB, ”vad var vi på den firman bättre
eller sämre än våra kollegor?” Det var sådant som vd kanske frågar sig väldigt mycket.
Den typen av journalistik fanns men den var väl inte i, var och vartannat nummer, det
kan jag inte säga.

Patrik Lundell: Tackar. Någon som känner sig manad? Sten.

Sten Holmberg: En annan aspekt på det här, eller liknande, det är det här om man tän-
ker på när datatidningarna växte fram. Det var typiskt i början att de som i många fall
skrev i datapressen alltså hade bakgrunden inom tekniken på något sätt och var intresse-
rade av att skriva och kunde uttrycka sig väl och började skriva om data. Det fanns fort-
farande då väldigt få journalister, alltså som kom från det journalistiska hållet, som skrev
om teknik eller lärde sig teknik och att skriva om det så att säga. Det här hade en tradi-
tionell bakgrund, att på något sätt så de som förr blev journalister alltså inom dagspres-
sen, rekryteringsbakgrunden för dem var ofta att de hade humanistisk bakgrund medan
…

Sören Larsson: Eller sport.

Sten Holmberg: Ja, eller sport. Och medan så att säga teknikerna har sina tekniska bak-
grunder, och det var någon sorts nästan vattentäta skott emellan det här. Att det var näs-
tan så många humanister, de exilerade i att ”teknik, se, det begriper jag inte någonting
utav och inte vill jag veta någonting heller.” Många utav teknikerna var inte så intressera-
de av humanistiska värden heller. Jag menar, ”balett och opera, sådant tjafs”. En liten söt
historia om det här, det var när jag började på Journalisthögskolan och en dag på en rast
så kom det fram en tjej till mig, jag kommer inte ihåg, jag tror hon gick i årskursen över
eller terminen över, och hon sade: ”Är det sant att du är riktig ingenjör?” ”Ja”, sade jag
förstod liksom inte vad hon menade, eller vad hon var ute efter. ”Jag visste inte att såda-
na kunde skriva”, sade hon. Och jag hade aldrig tänkt på det här tidigare liksom och då
började jag intressera mig för det här och jag förstod hennes undran, för att det var lik-
som fortfarande så vattentäta skott. Idag är det betydligt vanligare att det är gränsöver-
skridande, jag menar, folk som dels har en yrkesutbildning inom något område och sedan
har en språklig utbildning och så att säga förenar det här. Men det var inte alls vanligt då
och jag tror överhuvudtaget att gränsöverskridande utbildningar inte var lika vanliga då
på -50, -60 och 70-talet som det är idag. Idag är det ju nästan ett krav många gånger vid
anställning att man ska ha en bred kunskap och en bred utbildning.
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Patrik Lundell: Till tiden hör ju också den stora diskussionen om de två kulturerna efter
C. P. Snows bok,45 det är ju i den här vevan. Bengt-Arne viftar.

Bengt-Arne Vedin: Det som Sten säger om humanister får mig att tänka på en sak som
jag tyckte var spännande och på sitt sätt viktig. Det fanns, och finns fortfarande, i Stock-
holm en musikexperimentverksamhet som går under namnet Fylkingen.46 Andra halvan
utav 60-talet i varje fall så leddes den utav en norsk kompositör som hette Knut Wig-
gen.47 Och de hade en serie ansatser till att göra datorkomponerad musik och de skulle
också bygga en datamusikstudio i Stockholm. De hade en hel festival med författaren
Sven Fagerberg och en väldig massa andra som var inblandade och det här skrev vi då
om. 1968 arrangerades i London en, särskild utställning som hette Cybernetic Serendipity
som arrangerades utav en utställningskommissarie Jasha Reichhardt som man aldrig fick
träffa, som var väldigt blyg. Och den hade en massa inslag då utav ska vi säga, experi-
ment med teknik och i huvudsak datorbaserad konst, musik, ljud och så vidare. Och det
här var jag över och skrev om, lustigt nog så finns det nu på webben en minnessajt för att
aktualisera och se tillbaka på det här arrangemanget.

Patrik Lundell: Okej, tack. Jaha min klocka går lite före, vi får se hur långt vi kommer.
Jag har i alla fall två talare nu, John och Sören har flaggat. John, varsågod.

John Murray: Ja, Fylkingen hade vi ju nära oss på Fackpressförlaget genom att chefre-
daktören för Elektronik, Clas-Göran Wanning, svarade för tekniken bakom detta. Och jag
gick faktiskt in på webben här om dagen och sökte hans namn och hittade honom som
liksom teknisk, producent av en skiva som tydligen fortfarande finns att köpa med musik
ifrån Fylkingen. Han var en väldigt mångsidig person, men det är inte det egentligen jag
tänkte säga utan, att jag skulle vilja kasta lite historiska perspektiv över detta. För att jag
övertog som sagt -71, Förlags AB Affärsekonomi. Och de där tidningen Affärsekonomi
hade utgivits sedan 1928, och grundare av förlaget och chefredaktör under många år var
en man som hette Gustav Rosenberg. Går man tillbaka till det allra första numret från
1928 så hittar man så väl begreppen logistik som datateknik bland hans intressen. Gustav
Rosenberg var revisor och den artikeln jag talar om handlar om en amerikansk strumpfa-
brik. Det snabba modet var problemet för strumpförsäljare därför att tjejerna som köpte
strumporna ville ha nya färger nästan varje månad och då berättade han om en ameri-
kansk fabrik som hade lierat sig med ett stort antal detaljhandlare och där detaljhandlarna
hade utbyggda kassaregister för att kunna rapportera tillbaks om dagens försäljning av
olika strumpor och det i sin tur ringdes varje kväll ifrån alla dem till den här strumpfabri-
ken. Så att de kunde förutse hur produktionen skulle kunna läggas upp och det här är ju
ingenting annat än informationsteknik, man använde inga datorer men man använde me-
kaniska räkneverk och det var en oerhörd rationalisering i detta. Och sedan dess så följde
faktiskt Gustav Rosenberg hela den här utvecklingen väldigt bra. Det lönar sig bra att
bläddra i Affärsekonomi ifrån åren 1928 då och framåt, så länge han själv var aktiv så var
området under ganska bra grepp, sedan tunnades det väl ut till slut innan Bo Djörke kom
in i den här världen. Men jag vill säga att det här är faktiskt en journalistik som har pågått
länge och Gustav Rosenberg var alltså verkligen en duktig skribent och journalist på det
här området.

45 C. P. Snow, The Two Cultures and the Scientific Revolution (Cambridge, 1959). Boken har även kommit ut i en
omarbetad version: The Two Cultures: And a Second Look (London, 1964).
46 Fylkingen grundades 1933 och är en förening för experimentell konst och musik. Under 1960-talet var
föreningen med i bildandet av Elektronmusikstudion.
47 Knut Wiggen, f. 1927. Var pianist och ordförande i Fylkingen och kom sedermera att bli chef över Elek-
tronmusikstudion.
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Patrik Lundell: Tack. Sören vinkade.

Sören Larsson: Jo, jag ville säga något om det här, bakgrunden för journalister och så
det är ett gammalt diskussionsämne, de nordiska fackpressföreningarna arrangerade 1968
en konferens i Helsingfors där man bland annat diskuterade hur man skulle välja chefre-
daktör till facktidningar. Och där fanns det då två grupper som talade ungefär som det
var på ett Frälsningsarmémöte … Jag var en gång på ett Frälsningsmöte i Finspång på
50-talet när jag var på Norrköpings Tidningar, efteråt gick pastorn runt bland deltagarna och
tittade mig i ögonen och sade: ”Är ni frälst?” ”Nej, jag är journalist”, sade jag. [flera skrat-
tar] Nåja, förlåt men det var lite sådan stämning på det här mötet. De som trodde att det
skulle vara branschfolk som skulle vara chefredaktörer på en tidning de trodde på sitt och
de som talade för journalister de trodde på sitt. Jag känner ibland att jag kan bli väldigt
arg och då trycker det på här uppe [pekar på huvudet], någon medicinsk fackredaktör
skulle kanske tala om vad det är. Men jag känner hur blodtrycket ökar och så blev det då
när jag hörde dem. Så jag gick upp i talarstolen och sade ilsket att: ”Man inte kan resone-
ra som ni gör, det handlar inte om fackfolk eller journalister. Det handlar om en person
som ska kunna organisera det redaktionella arbetet och möta sina läsare med det som de
behöver!” Och det ledde till att föreningen Svensk fackpress en tid därefter bad mig att
hålla en föreläsning om redaktionell organisation och då började jag fundera över redak-
tionell organisation och använde då för den föreläsningen en sådan här flanellograf. Där
jag satte upp: Läsare, mottagare, kallade jag dem för då en del tidningar skickades ut gra-
tis, och redaktionen, och resurser och möjligheter att ta emot och det där använder jag
mig fortfarande utav. Inte flanellografen men begreppen för det. Det är lika slappt fortfa-
rande med det där, jag var senast på Kristdemokraten för två veckor sedan och pratade just
om detta. Och där blev det nästan frälsningsstämning kan jag tala om. Vid föreläsningen
1968 talade jag för chefredaktörer och de kom fram till mig efteråt och klappade om mig
och allt sådant där och de var så tacksamma för att någon hade sorterat det de höll på
med åt dem. Det här med att planera och att organisera, det är ju grunden för kommuni-
kation och att tänka på målgruppen alltså vad den har för behov och vad den har för
möjligheter att ta till sig. När vi pratar med varandra då kan vi ju knuffa på varandra och
säga: ”Vem då?” Men det här, vem och var, det blir otydligt och obegripligt och att pla-
nera och se framåt det förekom nästan inte. Jag träffar fortfarande på folk som som sä-
ger: ”Nej, då kan jag inte träffas för vi har lämning två dagar senare.” Jag har predikat i
alla tider att alla dagar ska vara lika fyllda av arbete, för en facktidning som kommer en
gång i månaden eller en gång i veckan, finns ingen anledning att skärra upp sig, om ing-
enting händer just då. Men har man inte planerat ordentligt … Och nu tittar Gunnar
Dahllöf på mig och jag minns en rolig replik jag hade, efter det där föredraget mötte jag
dig i dörren på Sveavägen 53 uppe i någon dörr vid Modern Datateknik och du tittade på
mig och såg trött ut och suckade och sade: ”Varför vill du ha alla manuskript två veckor i
förväg?” Och då så tog jag mig för pannan och sade: ”Men, du också!” För det hade jag
inte trott om dig! ”Jag orkar inte. Jag ska skriva ned det.” Sade jag och så skrev jag tio
punkter för tidig lämning. Kommer du ihåg det?

Gunnar Dahllöf:48 Ja, lite vagt.

Sören Larsson: Ja, jag har ett väldigt klart minne av det, för det ledde sedan till ett kom-
pendium. Med Modern Datateknik var det så att det här med ”dator” till exempel, det
fordrar en viss planering för att kunna göra det och vår stolthet under min period det var

48 Gunnar Dahllöf har bl.a. varit verksam vid Fackpressförlaget och Modern Datateknik.
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att vi gjorde ett extranummer för NordDATA -69,49 det skulle hållas i mitten på juni.
Och vi skulle inte komma ut med en tidning förrän i augusti, så kan vi inte ha det sade vi
när vi hade vår årsplanering ett halvår tidigare. Utan vi gör ett extranummer, och det
gjorde vi då under tre dagar. Vi förberedde det och Eva Nyström Rittsel föregångare Eva
Dahlberg hette hon nog, hon ringde runt och skaffade manuskript i förväg och sedan så
jobbade vi på nätterna under de där dagarna. Och natten till den fjärde dagen så tryckte vi
tidningen. På morgonen stod vi och delade ut den till de 1 000 deltagarna och sedan
skickade vi ut den till prenumeranterna och där så stod det: ”God morgon, här är en tid-
ning som handlar om vad ni gjorde igår, i förrgår och i onsdags” [på konferensen]. Detta
apropå om man ska ha journalistbakgrund eller branschbakgrund, fullkomligt ointressant.
Man ska kunna göra tidning, organisera arbetet, amen.

Patrik Lundell: Amen. Vi tackar för det och ett sista kort inlägg innan kaffet här från
Bo, varsågod.

Bo Djörke: Bara för att sätta fart på diskussionen så när Sören säger amen så svär jag i
kyrkan. För att, tidningar, tidskrifters uppgift är två saker. Den ena det är att rapportera,
den andra är att analysera. Och frågan är med den fackpress vi hade då, var fanns KG
Bergström? De som tänkte själv, ställde egna frågor, och så vidare.

Patrik Lundell: Det blir väl utmärkta slutord att suga på under kaffet som vi får åter-
vända då till efter det. Tackar.

–Kaffepaus–

Patrik Lundell: Vi slutade med att Bo pratade om tidskrifternas, eller journalistikens
uppgift. Om att rapportera och analysera. Intressant, och John har anmält en följd på
den.

John Murray: Ja, det hänger också ihop med vad Sören har sagt här. Som jag såg vår
uppgift på den tiden, och då ska man ju komma ihåg att jag hade bakgrunden som jour-
nalist framför allt, både dagspress- och veckotidningsjournalist innan dess. Det är att vi
skulle för en specificerad målgrupp som vi hade valt i förväg vara dagstidningens för-
längda arm. Vi skulle alltså svara för nyheter, vi skulle svara för debatt, vi skulle svara för
underhåll, vilket inte var minst viktigt. Det skulle vara roligt att läsa de här tidningarna
samtidigt som man fick i sig de nyheter man behövde för arbetet. Det var egentligen den
synpunkten. Alltså allt vad dagstidningen gör skulle vi också göra, men inom ett begrän-
sat område.

Patrik Lundell: Tack. Sten, på temat.

Sten Holmberg: Ja, jag vill hänga på här. Vad John just sade, att då på mitten av 60-talet
och framåt och början in på 70-talet, de som jobbade inom, den som de själva tyckte,
”riktiga” dagspressen så att säga, de såg ju många gånger oss över axeln och tyckte att vi
var en branschtidning, en facktidning. Vi pratade med fackfolk och att vi på något sätt då
skulle sitta i knäet på branschfolket, eller sitta i knäet på annonsörerna. Att vi inte var ob-
jektiva och var inte riktiga journalister och skrev inte riktig liksom drivande journalistik,
och så vidare. Från min tid på Modern Datateknik har jag många exempel på motsatsen

49 NordDATA, nordisk datakonferens som hölls första gången 1968 i Helsingfors. NordDATA var en
fortsättning på konferenserna NordSAM och Nordiska Datadagar vilka arrangerades fr.o.m. 1959. ”Nord-
DATA 68”, BIT 7 (1967), 845.
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och jag tycker att Eva Nyström och Göran Fredriksson som är här idag har ett antal bra
exempel som de bättre kan redogöra för än jag, så får jag föreslå att lämna över.

Patrik Lundell: Absolut.

Göran Fredriksson:50 Okej. Exempel, vi uppfattade oss själva naturligtvis som vi var
journalister. Frånsett det här som Sören tog upp om språk och vem man vänder sig till,
det tyckte jag alltid var svårt och jag hade aldrig några färdiga svar på det där. Men där-
emot så skrev vi ju för människor som var verksamma inom databranschen och vår upp-
gift var då att bevaka det på ett sedvanligt journalistiskt sätt och en stor del av det som
hände var ju förändringar i utrustningen som kom från de stora leverantörerna som kun-
de vara IBM och Datasaab till exempel. Där bedrev vi alla tre sådan journalistik att vi be-
vakade till exempel fortsättningen på det här spelet vad det gällde offentlig upphandling
av datorer som Bengt-Arne har tagit upp bland annat. Lite längre bak i historien så hand-
lar det om försvarsdatorer och vi skrev mycket om det där och arbetade precis som
Woodward och Bernstein i Watergateaffären, vi hade flera av varandra oberoende källor
när vi gick in på vissa kritiska områden. Det gällde framför allt de här försvarsupphand-
lingarna, och det var ju Datasaab som svarade för dem. Som ett exempel på hur friståen-
de vi var där och vilka vattentäta skott som fanns, som jag uppfattade det, på hela Fack-
pressförlaget på den tiden mellan redaktion och annonsavdelning var i ett läge när vi
hade flera kritiska artiklar om Datasaab i följd då. Den här försvarsupphandlingen. Då
var det folk från Datasaab uppe hos Lars Wickman, vd för Fackpressförlaget och, hotade
att dra tillbaka annonseringen. De gjorde det! Men Lars Wickmans ståndpunkt gentemot
oss det var att ”kör på” alltså, redaktionen är skiljd från annonsarbetet.

Det var ett exempel, ett annat exempel var IBM. Det skedde ett generationsskifte vad
gällde datorsystem som inte var problemfritt, minst sagt, och det var med den här 360-
serien som man hade erövrat hela den administrativa datamarknaden med i Sverige på
60-talet. Den följdes av en serie som hette 370,51 namnen är ju oväsentliga, men det gäll-
de en modernisering som genomfördes och som vållade en hel del problem på dataav-
delningarna helt enkelt bland yrkesfolk. Och vi skrev om det här i stort uppslagna artik-
lar, vanliga nyhetsartiklar, eget material helt enkelt som vi producerade och det här var ju
mitten av 70-talet och det ledde i IBM-fallet till att dåvarande IBM-ledningen inkallade
oss till sin kursgård på Lidingö där de skulle tala oss till rätta. Jag har för mig att mötet
slutade, det var vi tre [Sten Holmberg och Eva Nyström Rittsel], med att vi gick hem till
oss och vi kände oss inte talade till rätta utan vi fortsatte som vi hade hållit på tidigare.
Det var mina exempel då på fri och oberoende journalistik.

Eva Nyström Rittsel:52 Eva Nyström Rittsel, Nyström hette jag på den tiden. Datasaab
var jättesura på oss och de drog tillbaka annonserna och det var sista sidan och den kos-
tade extra mycket, väldigt mycket extra. Men det tog faktiskt Fackpressförlagets ledning
och vi sade att om ett år så måste de komma tillbaka, för de måste annonsera i den le-
dande tidningen. Och det gjorde de. De kröp till korset. IBM hotade, efter våra skriverier
när vi skrev att de valde Burroughs och ratade IBM, men de gav sig. De insåg att det är
skillnad på journalistik och annonsering. Det var en rätt tuff fight man fick ta många

50 Göran Fredriksson, f. 1945. Examen från Journalisthögskolan 1969. Journalist vid Modern datateknik.
51 Eg. IBM System 360, stordatorfamilj som lanserades i april 1964 och levererades från 1965. System 360
revolutionerade datormarknaden genom att skilja mellan arkitektur och implementering, vilket möjliggjorde
kompatibilitet mellan maskiner av olika storlek i samma serie. System 360 introducerade 8-bitars ordlängd
och hade 44 olika periferienheter. Andra nyheter i serien var ett separat operativsystem och praktisk an-
vändning av skivminnen. S/360 ersattes av den kompatibla S/370-serien 1970.
52 Eva Nyström Rittsel, f. 1948. Examen från Journalisthögskolan i Göteborg. Verksam vid Modern datatek-
nik .
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gånger vi hade också det att vi gjorde ekonomiska analyser utav företagen, och tittade på
hur de såg ut, hur de klarade sig. Jag kommer ihåg dåvarande Singers vd som vägrade att
låta sig intervjuas av en 26-årig tjej, han gick med på det till slut. Jag hade gjort ekono-
miska analyser innan och funnit att företaget kommer gå i putten inom tre månader, jag
var jättenervös, jag tyckte det var hemskt. Jag var tvungen att stämma av med tre andra
riktiga fina ekonomer som hade Handelshögskola och så bakom sig, det stämde. Jag åker
dit, träffar honom med en manlig fotograf, vilket var kravet. Jag ställer frågorna, han
bandar, svarar till den manliga fotografen, jag skriver ned och tre månader senare så kån-
kade företaget och lämnade svenska marknaden. Han hamnade sedermera i Dataföre-
ningens styrelse. Men det var väldigt få gånger som jag råkade som ensam tjej ut för det-
ta, det var en väldigt fin respekt. Jag var rätt ung, det fanns en, en schyssthet bland de
män som man mötte för det var 99 procent män, så det var inget svårt att vara kvinnlig
journalist.

Sten Holmberg: Eva, förlåt, berätta det där exemplet om överstyrelsen.

Eva Nyström Rittsel: Ja, det var otäckt, det var det faktiskt. Samtidigt som jag höll på
med de här ekonomiska analyserna så satt jag och klippte platsannonser och då kunde jag
se vilka av de stora företagen och företagen överhuvudtaget, som hade datorer och vilka
datorer de hade i Sverige. Och så gjorde vi en karta på detta. Och så blev jag uppkallad
till Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, anklagad för spioneri, för det var jag som sig-
nerat artikeln. Jag kommer ihåg det här alltså, jag kollade porten idag, när man går förbi
svampen. Birger Jarlsgatan 16 och det var jätteotäckt att åka upp dit. Sedan när de fick
höra hur jag hade gjort, att det var så offentligt så tittade de på varandra, det var fyra all-
varliga män som satt och tittade på mig och insåg att man kan inte ha det här längre. För
det var faktiskt så att datorerna i de svenska företagen 1972, var en försvarshemlighet.
När de sattes samman i det här, då blev det för mycket. Det var en strategisk resurs som
skulle vara mer eller mindre hemlig. Sedan gjorde Göran någonting som jag tycker var så
härligt. Gunnar Fornehed53 nämndes. Gunnar Fornehed var en ganska kraftfull man och
vi höll till tre trappor upp på Sveavägen och hissen gick sällan. Och upp kommer han,
flåsande, jättearg, väldigt vansinnig, för då hade du [Gunnar Fredriksson eller Sten Holm-
berg] tillsammans med tre hemliga källor gjort någon analys av deras nya dator. Du
[Gunnar Fredriksson och Sten Holmberg] gjorde en konsumentupplysning om datorer,
vilket Gunnar Fornehed ansåg att ”man kan inte ha konsumentupplysning om så här sto-
ra viktiga saker”. Men vi gjorde faktiskt de första, trevande försöken med någon slags
VDN-deklaration av det hela, vilket branschen inte var så förtjust i. Så Bo, vi försökte
faktiskt väcka frågor, ställa frågor, driva frågor, journalistiskt. Men också med teknikkun-
nande. Vi hade ju journalistutbildning, eller kom den vägen. Jag vill bara säga en sak,
1970 anställde Dagens Nyheter för första gången en person som hade utbildning från Han-
delshögskolan på sin handelssida, vilket betraktades som sensationellt att man skulle an-
vända någon som inte är journalist och skriva börsnyheter. Det är lite tidsandan, så ni
förstår.

Patrik Lundell: Tackar. Ingen har anmält sig just nu men jag tycker att det här är ju ett
tema som man skulle kunna fortsätta på, vi har nu hört om den kritiska journalistiken.
Den kan i och för sig försiggå inom vad som förut kallades för en evangelistisk journalis-
tik, att det trots allt handlar om att det här är något självklart gott. Sådant kan man kom-
ma in på vad gäller kopplingarna till bransch. Handlade någonting om farhågorna? Vi har
varit inne lite på det med integritetsproblem, det handlar trots allt om att man ska dra
ned, spara in på personal. Var det någonting som på något sätt berördes i journalistiken?

53 Gunnar Fornehed var informationsansvarig på Honeywell Bull.
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Och sedan, då rör vi oss ju på ett ideologiskt plan, men man skulle också kunna ta någon-
ting om hur det här konkret såg ut, kopplingar. Det nämndes något förut om ett redak-
tionsråd och sådant där, hur gick det till? Vilka hamnade där? Finns det också där
kopplingar till bransch? I en del verksamheter här så är ju detta på något sätt fullständigt
självklart, medan det på andra håll blir ganska problematiskt. Hur man ska förhålla sig till
branschen. Sören viftade först, sedan Bengt-Arne och sedan Sten. Sören, varsågod.

Sören Larsson: Jag kan väl börja med det sista, redaktionsråd. Och det var på Fack-
pressförlaget som jag uppfattade det, lite olika. Fackpressförlagets ledning ansåg att det
skulle finnas redaktionsråd och att de skulle vara bransch- och expertkunniga, lite så,
John kan säkert komplettera där. För min del så såg jag positivt på redaktionsråd men att
jag ansåg att de skulle användas och att det skulle vara nyttiga personer som satt där och
jag nämnde att Walter Goldberg54 satt där. Och vi hade ett par företrädare för näringsli-
vet och ytterligare någon professor, Stemme,55 han hette någonting sådant där. Jag an-
vände dem flitigt, hade regelbundna sammanträden och dessutom korresponderade med
dem och skickade en lång rad artiklar till dem. Inte för att de skulle bedöma dem till det
närmaste numret, för att trots mina två veckors lämningstid då så fanns det inte alltid tid
för det utan jag ville att de skulle bedöma relevansen i det och komma med nya uppslag
och sypunkter på hur det var så att säga, hur de betraktade det som vi gjorde då. Jag ville
också ha kommentarer utav dem till varje nummer, i helhet som de såg på det då. En del
blev väldigt roade av det. Just Langefors blev väldigt road av det där och han åkte ju
världen runt och hade uppdrag överallt och jag minns en gång så kom det, och han hade
hålkort i fickorna och han skrev på dem. När han befann sig någonstans i världen så fick
han något uppslag och då skrev han på ett sådant där hålkort och skickade till mig. Bland
annat minns jag att det stod på ett att nu såg han Rio nedanför sig men då hade han
kommit att tänka på något, så han höll på att landa med flygplanet. Redaktionsrådet var
ingenting som jag kände som någon kontrollinstans utan det var bara en sådan här som
man absolut behöver, man behöver kommentarer och dessutom så satte jag med alla
facktidningar i system att be grupper att träffas. Dessutom hade vi regelbundna läsvär-
desundersökningar på ett hundratal människor. Svarsprocent och sådant där brydde jag
mig inte om så att säga, utan det var indikationerna på vad som gillades och inte, sådana
synpunkter. Sedan beträffande samröret med annonsavdelningarna, de som vi skrev om
det var ju så att säga våra kontakter i företagen som delvis var desamma som annonsav-
delningarna hade. Jag var under hela min fackpresstid sådär väldigt allergisk mot erbju-
danden. Jag antar att alla här har fått telefonsamtal eller samtal med erbjudanden att om
man tog upp och skrev på det sättet så skulle man inte bli obelönad. Jag bad dem alltid
att gå någon annanstans. Men jag kunde på nära håll, inte på Fackpressförlaget, men på
annat håll, se att mycket respektabla journalister inom Åhlén & Åkerlund inte bara lät sig
mutas utan bad om det. En mycket framstående person hörde jag ringa Olle Nyman,
presschefen på SAS och säga att: ”Om du ger mig en gratis resa till fjärran östern någon-
stans så ska jag skriva om det.” Det var ett dotterföretag till SAS som hette Thai Interna-
tional. Och så blev det. Så att det där med gränsen till så att säga, de ekonomiska intres-
sena, det var nog väldigt olika. På en del håll så tillämpades det strikt, på andra håll fanns
det korrumperade journalister. Om det var flera då än nu, det vet jag inte. Men jag tror
att nu har vi ju ögonen på oss på ett annat sätt än vad man hade då. Sedan så skulle jag
vilja säga en sak till det här med amen som Bo sade före sitt amen, om att redovisa, rap-
portera och analysera, så sade du va? Jag skulle vilja lägga till ett ord som är borttappat,
och som jag predikar – berätta. Det har ju undersökts flera gånger om att en berättande

54 Walter Goldberg, 1924–2005, professor i företagsekonomi vid Göteborgs Handelshögskola.
55 Erik Stemme, 1921–2007, civ.ing. Forskningsingenjör vid FOA 1946–1950. Stemme var delaktig i att
utveckla BESK. Stemme var professor i datateknik vid CTH 1963–87.
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text, den går fram bättre till mottagarna än någonting annat och att den är så försummad
i journalistiken, det kan man ju bara beklaga, med de tryckta medierna alltså. I konkur-
rensen med tv kan berättelsen vara på plats. Fast tv är sällan på plats numera. Reportaget
försvann och kom inte tillbaka. Det förbryllade mig mycket eftersom jag i slutet av 1960-
talet höll på att undervisa i reportage på Journalisthögskolan och jag fick inte tag på något
att illustrera mina lektioner med, så då funderade jag mycket och kom fram till att det
beror på att svenska journalister har glömt hur man berättar. Det är en katastrof för den
svenska journalistiken. De facktidningar som sätter igång och berättar om det som hän-
der, med handling och scener, de kommer snabbt att få ett övertag. Amen.

Patrik Lundell: Amen. Bengt-Arne har flaggat här för att ta tillbaka ämnet till …

Bengt-Arne Vedin: Beträffande redaktionsråd så hade vi som jobbade för ingenjörstid-
ningar en fördel i att den upplevde ingenjörsorganisationerna att det var deras organ så
de ställde gärna upp. Det fanns de här fackredaktörerna på Elteknik där fanns det redak-
tionsråd. Och som jag sade, vart tredje år samlade man experter och det var experter på
hög nivå och väldigt insatta för att berätta, ett av de tre områdena där datateknik var ett.
Det var toppar ifrån Ericsson, Televerket, IBM, Philips, Standard Radio & Telefon och
Saab et cetera. Även om de tänkte sig det här för Eltekniks stora nummer så kunde de
andra två tidningarna också utnyttja godbitar ur det här materialet På det viset var det här
för både nyheter och initierade beskrivningar, om vi kallar det redaktionsråd eller något
annat, oerhört produktivt.

Beträffande den här frågan om korruption så kan man ju problematisera det lite
mera, därför att som Bo nämnde var ju IBM väldigt dominerande och hade väldigt stora
resurser. Nu har man mycket mer strikta regler inom journalistiken än vad som fanns då,
så att när till exempel IBM i april 1968 bjöd ned en massa journalister med bas i Cannes
för att besöka deras forskningsstation i La Gaude där man hade gjort den första datorise-
rade telefonstationen som ett dataföretag hade gjort. Det blev ingen säljsuccé men det
visste vi ju inte då, det var en stor nyhet och sedan visade de en del andra grejer också.
Bland annat ett helautomatiserat produktionssystem som hette Molin’s Systems 24 som
var ett väldigt fiffigt system för att jobba 24 timmar om dygnet med grejer som man hade
monterat på paletter som gick runt i ett väldigt automatiserat system. Även där har man
gjort en webbsida för att fira 40-årsjubileet av det här. Det blev ingen succé det heller
men det hade att göra med att det var en så stor investering så att det var svårt att hitta
objekt där man kunde göra det här över en natt, det var för produktion av cigarettmaski-
ner och liknande. Poängen med det här är, skulle man säga nej till IBM:s inbjudan med
almost everything included så att säga, och missa de här nyheterna? Eller hur skulle man
bete sig? Ja, idag har man regler för sådant. Då var det inte så att det här var korruption i
den bemärkelsen att de kunde kräva att man skulle skriva något. Men om det var
spännande nyheter som de här två sakerna var så kunde man ju bestämma hur kritisk el-
ler okritisk som man skulle vara.

Tredje saken: Om jag får lägga till ytterligare ett ord till rapportera, analysera, berätta,
så skulle det vara, debattera, skapa opinion. Och det kan börja på ett konstigt, eller lustigt
sätt som det gjorde för mig. Vi hade i Ny Teknik en kåserisida eller halvsida beroende på
vad utrymme det fanns, och där skrev jag 1968 med utgångspunkt från en nyutkommen
pocketbok på engelska som hette the Beast of Business.56 Som är en beskrivning av hur man
kunde sabotera för datorerna. Det var den tiden som har nämnts, man använde hålkort
så man kunde skära små extra hål i hålkorten och på det viset bedriva rysk hålkortsroulet-
te, när man varje gång skulle lämna in sitt personnummer så gjorde man olika person-
nummer och olika adresser och på det viset så skapade man kaos. Och det här var egent-

56 Harvey Matusow, ed., The Beast of Business: A Record of Computer Atrocities (London, 1968).
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ligen ett roande sätt att aktualisera något som då var relativt nytt nämligen det som du tog
upp då, integritetsdebatten. Och det jag skrev ledde till reaktioner bland annat från riks-
dagsledamoten Kerstin Anér57 som kom att bli väldigt aktiv i den här integritetsdebatten,
det blev till exempel en arbetsgrupp som hon deltog i våren 1970. Det ledde också till att
jag blev meddebattör i den frågan i diskussion med Kerstin Anér och den dåvarande
TCO-juristen Lennart Geijer58 som sedermera kom att bli justitieminister och man kan
delvis säga då att integritetsdebatten till följd av dessa två mycket mer publika figurer
började ta fart, inte bara i datakretsar utan lite mer i samhället i övrigt.

Patrik Lundell: Tack. Sten viftade.

Sten Holmberg: Först vill jag hänga på vad Bengt-Arne sade här, vad det gällde då per-
sonliga integriteten och så vidare som återigen idag är aktuell i och med den här FRA-
lagen, då var det i högsta grad när Datainspektionen59 bildades och icke minst Jan Free-
se60 som drivande generaldirektör som väl är den fortfarande som trots att han avled nu
för en tid sedan, men fortfarande tror jag bland allmänheten är ett namn som känns igen.
Säger man datasäkerhet, integritet då tror jag nio av tio fortfarande säger Jan Freese au-
tomatiskt. För han var ju kunnig och en bra debattör, ställde alltid upp på intervjuer och
hade alltid bra exempel och hade en otrolig integritet men samtidigt en väldig förmåga att
sätta fingret på de ömma punkterna och ändå driva en saklig debatt. Det var det jag skulle
hänga på Bengt-Arnes inlägg här. Det andra jag kom att tänka på, som vi pratade om ti-
digare, det här med att sitta i knäet på annonsörer eller på branschen. Det finns så att
säga omvända exemplet, som jag själv har råkat ut för. Det här var nu alltså inte på Mo-
dern Datateknik, det var inte på Dagens industri utan det här var på en tidning ett antal år
senare, namnet spelar ingen roll. Där jag hade nosat upp en väldigt het historia, jag hade
en pensionerad kommissarie inom SÄPO som källa som beredvilligt berättade de mest
hårresande saker som, jag vet inte ens om jag … Det var Ericsson som hade råkat ut för
… och den tidning jag jobbade på vågade inte publicera detta. Chefredaktören vågade
inte publicera den här historien, han var för rädd helt enkelt. Då gick jag med historien
och erbjöd den till en utav våra större vanligare dagstidningar, de vågade inte heller pub-
licera. Jag har fortfarande kvar allt material, det var dokumenterat rätt och riktigt allting
till 100, 110 procent. De vågade inte och då gick jag till en av våra vanliga kvällstidningar,
de vågade inte heller förvånansvärt nog! Och det förbryllade mig, det här var ett antal år
sedan, fortfarande har alltså inte en enda svensk tidning vågat publicera den här historien
om vad Ericsson råkade ut för vad gäller dataspionage och SÄPO var inkopplat. Det
handlade mycket om spionage från företag och främmande makt och mycket stora pen-
ningbelopp, fortfarande okänt. Men jag har materialet kvar.

B-G Wennersten: Berätta.

Sten Holmberg: Nja, det kanske inte är rätt forum att berätta.

57 Kerstin Anér, 1920–1991, folkpartistisk politiker, författare och fil.dr Anér var riksdagsledamot 1969–85
och 2:e vice ordförande i Folkpartiet 1975–83, statssekreterare i Utbildningsdepartementet 1976–80 samt
ordförande i Rädda Barnen 1978–83. Hon deltog i debatten om den framväxande datoranvändningen i
samhället och hade ofta en kritisk inställning till denna utveckling. Skrev bl.a. boken Datamakt där hon be-
rörde datorer och dess påverkan av den personliga integriteten.
58 Lennart Geijer, 1909–1999. Aktiv i socialdemokratiska partiet, justitieminister 1969–1976.
59 Datainspektionen grundades 1973 och arbetar med att hanteringen av personuppgifter inte skall inkräkta
på den personliga integriteten.
60 Jan Freese, 1933–2007, bl.a. generaldirektör för Datainspektionen 1977–1986, vice vd och chef för sam-
hällspolitiska avdelningen inom Sveriges Industriförbund 1986–1992, generaldirektör för Telestyrelsen
1992–1994 och för Post- och telestyrelsen 1994–1997.
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Patrik Lundell: Nej, det kanske det inte är. Men vi kan väl höra på det efteråt kanske.
Nu John.

John Murray: Redaktionsråden till att börja med. När vi en gång i världen skulle kon-
struera det nya förlaget Fackpressförlaget och dra upp redaktionella riktlinjer för det, var
ju tanken att vi skulle jobba journalistiskt i alla de här facken. De journalister som vi kän-
de till det var ju dagspressjournalister och veckopressjournalister och hur skulle de då
kunna anpassas till produktionen av facktidningar. Vi som inte visste mycket om omvärl-
den vi uppfann då själva hjulet en gång till, det vill säga redaktionsråden. Och de var allt-
så tänkta från början för att kunna stötta den som blev chefredaktör med branschkun-
skap och det var gott och väl så att säga. Så fungerade det faktiskt också, man var ju
tvungen att hålla, som Sören sade, en ganska tät kontakt med den här skaran. Men så
kom vi in på det andra med opinionsbildningen, ledarskrivandet och artiklar som inne-
höll risker till konflikter med parter i den här branschen. Då blev det genast svårare där-
för att det hände ju att de här redaktionsrådsmedlemmarna for illa av vad vi skrev om i
våra tidningar. För min egen del så frågade jag aldrig dem, de fick aldrig tillgång till något
material utan jag använde dem uteslutande för att, försäkra mig om att jag gjorde rätt sa-
ker så att säga, i branschen. Men för dem kunde det innebära när jag hade skrivit en leda-
re, att man sade till någon av medlemmarna att ”det där, ligger säkert du bakom, för hur
skulle annars han kunna komma på detta.” Så det var inte alls problemfritt att hålla det
här gänget vid gott mod och sedan var det också så att det gick ju upp och ned för dem i
samhället som för alla andra och de som inte lyckades så bra men ändå var kvar i redak-
tionsrådet kunde ju vara en belastning också för tidningen, så det här var inte alls oprob-
lematiskt.

Jag halkar in på ett annat spår om jag får det, och det är alltså rekryteringen av journa-
lister till fackpress som alltså var en viktig fråga för oss på den tiden. Själv hade jag varit
med om att starta journalistutbildningen i Göteborg tillsammans med Nils Carlshamre då
som jag nämnde tidigare. Vi började under väldigt enkla förhållanden i Folkets hus i Gö-
teborg där vi lånade några rum så att säga, där vi kunde få igång den här utbildningen.
Sedan blev det så att jag fick under ett antal år framåt, uppgiften att utbilda i fackpress.
Det här började ungefär 1965, jag minns inte åren exakt, -64 kanske, men det var inte så
lång tid innan året hette 1968. Och då kommer man alltså som Bonniermedarbetare, det
vill säga kapitalistlakej, och ska hålla en föreläsning om hur journalistik går till och det var
sådär lagom enkelt. Det kunde ju börja med att det blev ett stort sorl i lokalen och ”det
här är bara business alltsammans, det är ju bara annonser, titta på den här tidningen”, jag
hade ju med mig tidningar, alltså 60 sidor annonser och 40 sidor redaktionell text, det är
ju bara business. Det är bara geschäft. Och jag lärde mig efter kort tid att enda sättet att
hantera detta var att börja med att ge lite exempel från vänsterpressen, tidningar som
hade gått omkull och varför det. Därför att de hade inte lönsamhet som en av de högsta
målsättningarna och då blev det i allmänhet en tyst och deprimerad stämning i lokalen
och sedan kunde man fortsätta att prata någotsånär ostört. Jag fick samma jobb i Stock-
holm och där var det ännu svårare därför att där hade ju studentkåren tagit kommandot.

Sören Larsson: Var det Journalisthögskolan?

John Murray: Ja, visst. Så det var en omröstning i början då om man hade anledning att
lyssna på det här eller inte. De som sade nej till att de inte ansågs ha anledning att lyssna
på detta, de hade rätten att sätta sig med ryggen åt föreläsaren, vilket ju var ganska unikt
då 1968, -69. Gunbritt Sundström har skrivit om det här och beskrivit precis den här
stämningen. I den här skaran -68, -69, -70 skulle vi försöka få tag i medarbetare som blev
fackpressmedarbetare och där tidningarnas omsättning bestod av 80 procent av annons-
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intäkter eller så, och det var ganska roligt. Jag tror Gunnar Dahllöf har en del minnen av
det här också när det kom unga personer till oss, helt på tvären för de hade inte fått job-
ba på Sveriges Radio och inte på Aftonbladet och det var egentligen det enda som fanns.
Och så skulle man få in dem i det här ämnet och de var helt på tvären, väldigt deprime-
rade, ”vi har kommit till fel ställe”, i ungefär två veckor. Men sedan smittades de av ar-
betsglädjen och blev utmärkta medarbetare, så det var ingen riktigt svår broms för rekry-
teringen. Men det var ju ett annat problem, och det var att det här var allesammans män-
niskor som hade höga studentbetyg, ofta fem i genomsnitt och var varandra väldigt lika
och vi hade väldigt lite variation att välja på när vi skulle anställa journalister. Både tid-
ningsutgivarna och Journalistförbundet stod bakom att man skulle ta bara personer som
hade en journalistutbildning, och när jag upptäckte detta så ångrade jag vad jag hade
gjort. Jag tyckte nog den gamla typen av journalistrekrytering hade sina fördelar ändå.

Patrik Lundell: Tackar. Nu har vi flera stycken här, men B-G till att börja med.

B-G Wennersten: Redaktionsråd har det talats om en del och mina erfarenheter ifrån
Elektroniknyheterna och sedermera också Dagens industri, det var att vi hade inga redak-
tionsråd och det var aldrig tal om detta, men däremot från mitt eget perspektiv så vet jag
att jag försökte ha relativt tät och regelbunden kontakt med sådana som jag uppfattade
som kvalificerade läsare. Att lunch och middagsvis samtala med dem för att försöka för-
stå vad det var man skulle fylla sin tidning med. Men något formellt redaktionsråd har jag
aldrig arbetat med under 70-talet.

Flera har också vidrört graden av korruption eller graden av påverkan från annonsö-
rer och så vidare. Det jag minns från den tiden, särskilt åren med Elektroniknyheterna -70
till -75, det är vilken massiv uppvaktning som redaktionen hade från olika typer av leve-
rantörer. Det här var alltså en extremt annonsmäktig marknad och vi hade väldigt mycket
annonser och väldigt mycket leverantörer som på olika sätt kände att de ville synas och
ville intressera oss för sina nya produkter och nya lösningar och så. Många gånger så var
det ju bra nyheter, inte tu tal om annat, men ofta kände man att det fanns inte så mycket
tid kvar att göra tidning på när man hade träffat alla dem som stod i farstun och ville träf-
fa oss. Och det där var nästan ett ok som var väldigt skönt att slippa undan när vi sedan
gick över i Dagens industri och den här produktfokuseringen som hade funnits på Elektro-
niknyheterna, att den lättade högst betydligt. Det här omfattade också de här olika resorna
som Bengt-Arne talar om, det var väldigt ofta som internationella leverantörer ville flyga
ned en reporter till Paris över dagen för att titta på någonting, sedan hem på kvällen och
det där var lite roligt och spännande men ganska ofta så visade det sig att den typen utav
försök till påverkan, den gav ju ingenting i tidningen. Det blev allt lättare att undvika den
typen av tidsspillan. Någon nämnde också den dominerande kraften på en stor del utav
marknaden, nämligen IBM. IBM hade ju som metod att hade man skrivit någonting som
inte handlade om exakt IBM:s lösningar eller IBM:s utvecklingslinje eller så, utan en al-
ternativ utvecklingslinje som gick vid sidan av IBM så blev man inbjuden till IBM:s kurs-
gård eller IBM:s huvudkontor för att där möta tre vänliga herrar i blå kostymer som, inte
bara under en timme, utan en hel förmiddag kunde hålla ett korrektionsseminarium. Ja,
IBM var unika på det viset, det var knappast någon annan som hade tillräckligt mycket
folk på sina korrektionsavdelningar [flera skrattar] för att hålla i fackpressen. Andra kun-
de ringa upp direkt och skrika i telefonen att ”det där ska du inte göra om!” Så icke IBM.

Patrik Lundell: Tack för det. Sören och Bo har anmält sig. Sören först.

Sören Larsson: Du har glömt Göran tror jag.

Patrik Lundell: Ja, honom kan vi väl plocka in. Absolut.
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Göran Fredriksson: Jag vill anknyta till vad B-G säger där om utvecklingen för oss som
gick från fackpress till Dagens industri, det var ingen lätt övergång som man kan läsa om i
en bok61 som finns publicerad av Bertil Torekull och Lars Bringert. Den kan man läsa om
man vill. Men det hade den fördelen att man slapp den här produkten, för oss som fort-
satte att skriva om enskilda områden blev det mycket mindre produktorienterat och det
var en suck av lättnad som jag instämmer i. Men sedan tycker jag det är en elegant be-
skrivning, som nästan allt som kommer från B-G, av det här att man blir mer och mer
blasé på de här utspelen från olika leverantörer av utrustning. Det var ju svårt att dra sig
ur det greppet. Eva och jag sa just att den här lilla trion då som gjorde tidningen under
några år, Sten, Eva och jag, vi fick sådana här inbjudningar till presskonferenser utom-
lands. Då drog ju ofta leverantören samman sin internationella, inte kanske sin interna-
tionella men sin europeiska expertis på det systemet och då kan man säga, skulle man åka
på en sådan resa eller skulle man inte göra det? Jag tycker, det är synnerligen tveksamt,
det där är ett dilemma helt enkelt som jag själv lämnade när jag slutade på Dagens industri
så gick jag till Televerket och där är det ju bara en enda leverantör och det är mycket,
mycket lättare att jobba på det sättet. Det är rakare i alla fall.

Sedan var det något som John tog upp, det här med bakgrunden hos dem som ville
bli journalister och som hade passerat det nålsöga som uttagningsprocedurerna till jour-
nalisthögskolorna utgjorde. Här var ju vi också en homogen grupp på Modern Datateknik,
vi hade journalisthögskola alla tre även om Eva och Sten kom från Göteborg och jag från
Stockholm. Jag gick på Journalisthögskolan -67 till -69 och det här med att vända ryggen
till det måste vara i en annan årskull.

John Murray: Det var i Stockholm.

Göran Fredriksson: Men jag gick i Stockholm ser du, det var inte -67, -69 utan det mås-
te vara en annan årskull bara.

John Murray: Det kan ha varit -69 möjligen.

Göran Fredriksson: Men det fanns radikala kamrater, det minns jag.

Patrik Lundell: Tackar. Sören ville komma med något eget inlägg.

Sören Larsson: Jo, jag tänkte det här med Journalisthögskolan, jag undervisade också
där ifrån -68 och några år framåt i reportage. Jag ska bara ge ett exempel på hur det kun-
de vara. Men drabbades någon av er utav mig på Journalisthögskolan i Stockholm?

Flera: Nej.

Sören Larsson: I alla fall, jag tyckte att de skulle göra något verkligt så jag tog kontakt
med en väldig massa tidningar, för att få verkliga reportageuppdrag. Jag skrev då till flera
hundra för de var ju 35, eller vad det var i klassen. Sedan för att spara tid hittade jag på åt
dem för att det räckte inte till riktigt till alla, en del fick hitta på själva. Och då visade det
sig att de uppskattade det där mycket, att få verkliga tidningar att skriva för. Alla ska få
det tänkte jag, så jag lade ned ett hästarbete inför en termin någonstans -69, där kanske.
För att spara tid så skrev jag till dem [studenterna] i förväg och talade om vad det skulle
gälla för något, det skulle jag inte ha gjort för då hann de förbereda sig på vänsterkanten.
Då var det så att de flesta som ställde upp, det var facktidningar som tyckte att det här
var intressant så att jag hade väldigt många uppdrag ifrån fackpressen och då var det en

61 Lars Bringert & Bertil Torekull, Äventyret Dagens industri: Historien om en tidnings födelse (Stockholm, 1995).
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grupp som hade någon ledare och denna ledare ställde sig upp och sade med indignation
i stämman: ”Vem har bestämt att vi ska göra jobbet åt de här producenttidningarna?”
Och då tittade jag på vederbörande och kände hur blodet steg åt huvudet, ”det har jag”
sade jag med dämpad stämma. Sedan höjde jag rösten och sade: ”Men är det någon som
istället för att göra ett verkligt jobb, vill göra ett låtsasjobb så går det bra.” De kom sedan
fram till mig på rasten och sade: ”Kan vi få skriva för någon vänstertidning?” ”Ja visst,
skriv vad ni vill”, sade jag och sedan var vi vänner. Men så var stämningen och alltid var
det någon som försökte, jag var den enda timläraren som höll ut, tror jag i Stockholm [på
Journalisthögskolan]. Timlärare skulle förgöras, så var det.

Sedan så skulle jag vilja nämna något här medan jag har ordet och det är att det här
var i databehandlingens begynnelse och vi har redan talat om vad det kunde vara för om-
råden och så som kunde vara intressanta. Vi satte en ära i att titta framåt väldigt mycket
och sådant. Eftersom det var i början här så handlade vår tidning en hel del om hur skul-
le företagsledare och liknande kunna ha nytta utav det här? Och huvudreportaget i det
första nummer som jag hade hand om nummer 1–2 1968 bestod av en rundabordskonfe-
rens som leddes utav Carl-Adam Nycop och som refererades utav mig. Inbjudna var då
direktörer och andra förståsigpåare, och det hette ”Behöver vd inte kunna ett skvatt om
ADB?” Det var någon utav deltagarna där som hade sagt att vd behöver inte kunna ett
skvatt om ADB. Om man sedan ser vad det var som pågick under de här två åren som
jag höll på, så var det ju time sharing, eller tidsdelning som vi gärna kallade det, vi kallade
det både det ena och det andra. Vid något tillfälle här inför Data 6862 tror jag, där det här
figurerade så var det någon som jämförde tidsdelningen med elden och hjulen, så skulle
det revolutionera. John tittar skeptiskt på mig, säger jag fel eller?

John Murray: Nej, inte alls.

Sören Larsson: Nej och jag minns ett sådant här ögonblick just hos den nämnde Gun-
nar Fornehed på Bull General Electric. Vi hade en förening som hette Datajournalister-
nas förening, och det var ju vi på Modern Datateknik och så var det Bos tidning och så var
det två personer från Svenska Dagbladet tror jag, Sofie Petzell och Hans Rehnvall. Och så
var det någon från Dagens Nyheter, tror jag. Vi var en sådan där grupp och vi hade ganska
trevligt när vi träffades. Vi var inbjudna till Bull General Electric men det var inga mutor
som jag minns, vi hade inte någonting sådant.

B-G Wennersten: Varför tittar du på mig?! [skratt]

Sören Larsson: Men vi brukade väl få mat hos de där [leverantörerna], det tror jag att vi
fick. Men Gunnar Fornehed visade alltså time sharing och vi fick pröva på att ställa frå-
gor tilloch få svar på skärmen. Alltså, det var en enorm upplevelse, åtminstone för den
dumma mig, men det låg i tiden i väldigt hög grad. Sedan är det den förening som arran-
gerade det här, Dataföreningen,63 det är samma förening som hette Sveriges Dataförening
på den tiden, är det inte så? Det är inte samma.

Bengt-Arne Vedin: Dataföreningen i Sverige är en sammanslagning utav tre olika orga-
nisationer.

Sören Larsson: Ja, då fanns det något som hette Sveriges Dataförening eller vad det het-
te för någonting, och Bos tidning var sådan här, ja, vad kallade ni er för? Organ för före-
ningen eller?

62 Syftar på konferensen NordDATA 68. Se fotnot 49.
63 Se fotnot 5.
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Bo Djörke: Nja, det var vi nog inte men vi hade inte rätt att uttala oss å föreningens
vägnar utan det var ett avtal om distribution av exemplar till föreningens medlemmar. Då
var det inte så att föreningen disponerade några sidor i tidningen som vi ser idag i Compu-
ter Sweden, så att den formen av samarbete var det inte. Utan det var ett distributions- och
prenumerationsförfarande.

Sören Larsson: När jag nu bläddrade i några exemplar som jag har inför det här mötet,
så slog det mig att den här föreningen och överhuvudtaget föreningsaktiviteterna inom
det här området, betraktades som väsentliga och att jag skrev själv om ett årsmöte, om
det var -69 eller -68, när det handlade om fullmakter. Det man kunde komma att rösta
med. För det var någon som hette Cervin tror jag som kom till det där mötet med fem-
ton fullmakter och jag berättade om det där, om det var mina aktiviteter eller inte, men
det ledde väl då till att det blev mycket diskussioner om fullmakter och bland annat gällde
det då omröstningen om din tidning [Bo Djörkes Databehandling] vid det här tillfället. Och
även där förekom det fullmakter, folk gick dit och tog fullmakter med sig. Det var ganska
roligt det där att skriva om. Det var mycket ståhej, men sedan så startade ju också Data-
föreningen något som hette Servi-Data64 och fick Statskontoret som första leverantör
eller uppdragsgivare har jag sett. Per Svenonius65 hette nog någon viktig man, och han
satt i vårt redaktionsråd så vi var väl lite bundna där. Men det här med framtiden alltså
och vad det skulle innebära, det förekom hela tiden väldigt mycket alltså, ”vart bär det,
hur ska man förhålla sig?” Vi såg nog det där som en viktig uppgift att så gott vi kunde
då förklara det alltså. Framtiden var viktigare än det förflutna.

Patrik Lundell: Tack. Det är väl lämpligt att Bo redan hade flaggat innan för att säga
någonting.

Bo Djörke: Ja, jag gjorde liten fusklapp med några punkter. Jag tänkte berätta lite grann
om hur jag upplevde det här redaktionella arbetet, vad vi hade för källor som vi jobbade
med. Och en källa då som var ganska viktig det var att folk i verksamheten skrev egna
artiklar om vad de gjorde och hur de gjorde. De här artiklarna, de var ju bra för cv:n, allt-
så att skriva en artikel och få in den i en datatidning med bild och allt och det var ju ett
tecken på att man kunde något. Och kom de här artiklarna från verksamheter som var
någorlunda stora så blundade man och trodde att det här var bra så då publicerade man
det hela. Jag hade också en kontakt med Staffan Persson som var professor på Handels-
högskolan, jag tror han var den första professorn som sysslade med IT på Handelshög-
skolan. En annan källa det var att vi hade ett samarbetsavtal med någonting som hette
Auerbach, det kan väl jämföras med Gartner Group idag. Det innebar att vi fick artiklar
där Auerbach utvärderade olika former av teknikutveckling och de presenterade det här i
en kortform och vi kunde publicera det och deras förväntan var väl att då tillräckligt
många företag och institutioner i Sverige skulle tycka att det här var intressant och vilja
ha en helprenumeration. En annan källa som vi inte har pratat om här, det var internatio-
nell datapress på den här tiden. Jag att tror inte så många som var verksamma i dataom-
rådet läste utländsk press överhuvudtaget, med andra ord om man satt på redaktionen
och prenumererade på Datamation, det var någon engelsk tidning som hette någonting …

64 Servi-Data AB startades 1969. Statskontoret och ett par storföretag skapade organet Servi-Data AB i
syfte att stärka datoranvändarnas position på den inhemska marknaden. ”Från Svenska Dataföreningen till
Dataföreningen Sverige”, i EDB historik, ed. Erik Bruhn (1987, Köpenhamn).
65 Per Svenonius, f. 1926, fil.lic. Uppsala 1952. Svenonius har arbetat som t.f. laborator vid KTH 1953 och
vid Försvarets forskningsanstalt (FOA), vid Statskontoret som avdelningschef 1965–1992. Har bl.a. varit
styrelseordförande i Styrelsen för universitetens datamaskincentraler (STUD), Datamaskincentralen för
administrativ databehandling (DAFA).
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B-G Wennersten: Computer Weekly.

Bo Djörke: Ja, Computer Weekly och Computer Today. Och så fanns det någon tysk tidning,
om man prenumererade på de här och var lite snabb i handlingen så kunde man där ha
dels en del material och man hade en del uppslag. Vidare så fanns det naturligtvis leve-
rantörsskrivet material där leverantörer tog initiativ. Det var presskonferenser, pressmate-
rial som kom, så man klippte och saxade och strök ett och annat värderingsord liksom. I
anslutning till diskussionen där, och vi har omnämnt Datajournalisternas förening, där
fanns en diskussion om hur leverantörer upplevde vad vi skrev om. Och där kände jag
igen någonting när ni pratar om IBM som jag upplevde från min tid när jag var säljare på
IBM. Nämligen att okej om man hade 80, 85, 90 procent av marknaden, men man upp-
levde att alla som var emot IBM och jävlades med oss, de var mot IBM bara för att det
var monopolet liksom. Och jag tror att en del förklaringar av det här att IBM kände att
journalister skrev i lönndom och gav dem ett tjuvnyp för mycket någon gång emellanåt
och reaktionerna på det, hade att göra med hur man från IBM:s sida upplevde sin situa-
tion. Jag vill inte försvara IBM, allt vad de har gjort, men eftersom den marknadssituatio-
nen är så annorlunda mot vad vi har idag. Idag skulle jag ju kunna tänka mig att Micro-
soft i någon utsträckning är i samma situation att de känner att folk vill jävlas med dem
och vill knäcka Windows-monopolet och vad det nu är för någonting.

Sedan så fanns det naturligtvis då ytterligare en källa, det var egna uppslag genom
egna nätverk, man sprang på datakonferenser och så vidare. En sak som jag tyckte att jag
missade på den tiden är utgivningen av tidningen Databehandling och som då Modern Data-
teknik tillförde, det var personifieringen. I Databehandling pratade vi om boxar och ritade
flödesscheman och bar oss åt för hela slanten och det var väldigt lite om individerna bak-
om som gjorde dem. Jag kommer ihåg jag träffade Erik Bruhn66 som satt i Köpenhamn
och utgav de nordiska dataföreningarnas gemensamma tidning DATA.67 Och vi pratade
mycket om det här, hur sjutton vi skulle bära oss åt. Vi såg framför oss någon sorts tid-
ning typ Business Week som någon sorts idealbild, så skulle våra tidningar se ut men hur
sjutton skulle vi orka prestera det? Jag tror att det här kanske var en brytningstid just när
det gäller att personer fick större betydelse, om vi slår upp en sida i Computer Sweden idag, i
synnerhet bak i tidningen så är det alltid ett antal bilder av människor som står vid bar-
diskar och så står man och läser det där och tycker att det är jättespännande och det är
litegrand vad kamraterna har pratat om, det här underhållningsmomentet som inte ska
förringas på något sätt. Okej, det var lite grann om hur jag upplevde världen då, som jag
tror nu.

Patrik Lundell: Tack.

Pär Rittsel: Kan vi få en liten kommentar till det där med Bruhn och DATA som dök
upp så får vi det på band också.

Patrik Lundell: Det kan vi ta om någon är manad att säga något. Annars har jag Sten
sedan på listan.

Sten Holmberg: Jag kan ju nämna en del om Erik Bruhn. Han satt som sagt i Danmark
och var en väldigt amabel herre och hade mycket idéer och drev den danska datortid-

66 Erik Bruhn var redaktör för tidningen BIT: Computer Science, Numerical Mathematics, en vetenskaplig tid-
skrift som sedan första utgivningen 1961 behandlat numerisk analys och datalogi. Bruhn var redaktör i de
nordiska dataföreningarnas gemensamma tidning DATA.
67 Tidningen DATA drevs av de nordiska dataföreningarna med Erik Bruhn som redaktör. Tidningen
DATA har ändrat undertitel genom åren. Första numret gavs ut 1971 och det sista numret gavs ut 1987.
Under större delen av tiden har tidningens titel varit DATA: Nordisk edb-tidskrift for databrugere og specialister.
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ningen och var inblandad i Nordisk Dataunion.68 Han var väl ordförande där, det kom
också en tidning som hette, jag är inte riktigt säker på namnet?

Flera: BIT.

Sten Holmberg: Var det, det den hette.

B-G Wennersten: Ja, han redigerade den också.

Sten Holmberg: Ja, för jag var inte säker på namnet.

B-G Wennersten: Den var mera vetenskapligt orienterad.

Sten Holmberg: Men den kom väl inte ut så länge?

B-G Wennersten: Jo, men det var många år.

Sten Holmberg: Var det? Jag har alltså lite dåligt minne. Det kanske finns någon annan
som kan berätta det här, kan det här bättre än jag?

Bo Djörke: Erik Bruhns tidning hette DATA.69

Sten Holmberg: DATA, just det, det var den jag var ute efter.

Bo Djörke: Och idén var att man skulle distribuera tidningen som medlemstidning till
medlemmar i både svenska, norska och danska dataföreningen och att vi skulle minsann
lära oss att läsa om data, på både norska och danska. Problemet som Erik Bruhn hade
där det var väl så att säga, annonsavdelningen som inte fixade förutsättningarna för det
här, för annonsörerna var inte med på det helt enkelt.

Patrik Lundell: Tack. Göran hade något där.

Göran Fredriksson: Jag ska presenterna mig, det skulle jag gjort för fem inlägg sedan,
Göran Fredriksson alltså, jobbade på Modern Datateknik. Det här är mer en upplevelse:
Som vi tre som jobbade med Modern Datateknik såg det så hade ju DATA allting som ta-
lade för sig att de skulle klara sig väldigt bra och slå ut oss i kontakterna, i samband med
de här som Sören nämnde om specialnummer i samband med de här nordiska dataföre-
ningarnas årliga sammankomster som ägde rum i olika huvudstäder. Ett hemskt år hölls
årets konferens i Stavanger, jag kan berätta som var med den gången, då gjorde vi tid-
ningen huvudsakligen hemma och sedan gjorde vi lokala sektioner som vi bladade på
konferensorten, på ett lokalt tryckeri. Vi kunde ha med reportage från festen som ägde
rum sista kvällen före sista morgonen så att säga, och folk kunde få den tidningen i han-
den på morgonen, sista konferensdagen. Det uppskattades väldigt, särskilt de här bilderna
av folk i dansens virvlar och så, för det var väldigt lite sådant. Det underhållningsmomen-
tet uppskattades och det gjorde ju att vi gjorde en mer en upplevelse, vi gjorde mer tid-
ning än vad, det luktar lite här, men vi gjorde mer tidning än vad Erik Bruhn gjorde och
därför tror jag vi klarade oss bättre i förhållandet till dataföreningarna än vi annars skulle
ha gjort om man hade haft lika bra fart på det journalistiska som man hade i kontakterna
med dataföreningarna runt om Skandinavien.

68 Nordisk Dataunion, NDU, är ett samarbete mellan de nordiska dataföreningarna.
69 Se fotnot 67.
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Patrik Lundell: Tack, först hade vi John och så har B-G viftat.

John Murray: Jag kan ingenting om Erik Bruhn, jag kommer ihåg namnet, men det är
allt. Jag skulle vilja återknyta lite grann till integritetsfrågorna som var uppe tidigare. Jag
vill bara försvara oss gamlingar här, det har gjorts från er sida här, men inom Bonnier-
världen så var man väldigt noga med detta, redan i början av 60-talet. Några år in på 60-
talet fick ingen åka på en så kallad bjudresa utan att förlagsledningen hade godkänt det.
Det skulle alltså upp på högsta nivå. Dagens Nyheter gick ännu längre, där bekostades alla
bjudresor av tidningen själv och det här är alltså en ganska gammal fråga, det är inget nytt
påfund med de här strikta reglerna. Vi som hade varit journalister i Bonniersfären kunde
få bära med oss vidare i livet. Jag vet inte, Gunnar, om du kanske har något exempel på
en sådan konflikt? Nu tänker jag på speditörskonflikten vi hade en gång tillsammans. Till
att börja med Gunnar, rörde sig konflikten från början om den gemensamma tariffen, var
det så? Ja, det var i alla fall prissättning från speditörer och speditörer hade rader på sina
fakturor som inte motsvarade någon prestation och vi drev då tidningen transport och
hantering, Gunnar och jag. Och det här var ju hett stoff, så att vi gick ut ganska hårt med
detta. Vi var ett litet företag, vi var inte mer än sju, åtta, nio personer, anställda överhu-
vudtaget på den tiden, -78, eller var det senare -80? Vi fick alltså hela speditörsbranschen
som var en betydande del av våra annonsörer emot oss och man uppmanades inom den
branschen att inte annonsera i TH70 beroende på den här publiciteten vi hade givit faktu-
reringsfrågor och annat. Vi sade att det är helt okej, och vad som hände sedan var att det
var vissa speditörer som insåg att när inga andra annonserar så har vi ju nytta av att an-
nonsera, så att vi fick en del annonser i lite större skala från en del av dem. Så småning-
om så gav alla tappt, men det tog väl kanske åtta, nio månader eller någonting sådant in-
nan ordningen var återställd. Men det kändes även i det lilla företaget som en helig prin-
cip detta, inga påtryckningar ifrån någon annonsör. Om man blev uppringd, vilket har
hänt oss alla många gånger, av någon annonsör som säger att: ”det här tycker vi inte om
och det där måste du ta tillbaka”, eller att ”om du skriver om det här så får du den och
den belöningen” så brukade jag alltid svara: ”Vad säger du om vi ger dina konkurrenter
ett sådant erbjudande?” Nej, det tyckte de inte om. Ja då så. Det var standardhanteringen
av det.

Patrik Lundell: Tack för det. Nu har jag två på listan och sedan tänkte jag att vi skulle
närma oss en avrundning. B-G först och sedan Sten, vilket inte betyder att ingen får
öppna munnen efter det här, men jag ska börja en avrundning då i alla fall. B-G först,
varsågod.

B-G Wennersten: Ja, jag tänker på när John talar om att bli uppringd och så vidare. Det
närmaste jag har kommit till att få kroppslig skada det är när jag möter en som jag just
har skrivit om och han säger: ”Ja dig borde jag ge en rak höger!” Han hade just som vd
fått sparken från sitt företag på grund av en artikel som vi hade publicerat i Dagens indu-
stri, men det var inte det jag tänkte tala om. Utan det var det här med Erik Bruhn och den
nordiska datatidningen DATA, som då utgavs från Köpenhamn och understöddes av de
fyra nordiska nationella dataföreningarna. Det var alltså en artikeltidning som kom ut en
gång i månaden och jag vet inte hur pass framgångsrik den var i relation till de nationella
datatidningarna under 70-talet, men den hade en oerhört stark ställning. Inte minst ge-
nom Erik Bruhns egen framtoning och arbete i de här olika nationella dataföreningarna.
Jag förstod att under 80-talet så fick tidningen allt större problem genom att man fortfa-
rande kom ut en gång per månad och hade svårt att hävda sig mot den snabba nyhets-
rapportering som tabloidtidningarna höll på med. När jag hade lämnat Bonniers vid pass

70 TH, eg. Transport & Hantering.
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-86, -87 så fick jag uppdraget av Nordiska Dataunionen att utreda framtiden för DATA,
vilket jag började göra. Det visade sig att den här tidningen hade en mycket stark ekono-
mi och framför allt uppbackning hos nationella datachefer och andra. Kanske inte så
mycket från leverantörer men från nyckelpersoner i de nationella dataföreningarna och
därmed också en synnerligen stark ekonomi. Så småningom för att avrunda den historien,
så kom jag fram till att tidningen skulle läggas ned vilket den gjorde strax där efteråt.

Sören Larsson: Varför?

B-G Wennersten: Det fanns alltså ingen, inga förutsättningar för att bedriva en konkur-
renskraftig journalistik i ljuset av de nationella datatidningar som då hade mycket snabba-
re tempo, snabbare utgivning, större redaktioner. Lägg märke till att tidningen DATA
alltså byggde helt och hållet på beställda artiklar från olika medlemmar i de nordiska data-
föreningarna och det fanns helt enkelt ingen marknad för det längre. Ingen annonsmark-
nad heller för den delen. Därför lades den ned -88.

Patrik Lundell: Tackar. Sten, varsågod.

Sten Holmberg: Ja, då ska jag ansluta till det här med källor och samarbete och så vida-
re. Vi hade ju inom Modern Datateknik, det här har vi inte berört direkt, vi hade korre-
spondenter i de olika nordiska länderna. I Finland så var det en man som hette … jag är
inte säker på vilken …

B-G Wennersten: Pertti Jotuni.

Sten Holmberg: Vet du vilken tidning han jobbade på?

B-G Wennersten: Han jobbade på …

Sten Holmberg: Var det Helsingin Sanomat?

B-G Wennersten: Ja, möjligtvis.

Sten Holmberg: Ja, okej. Och sedan …

B-G Wennersten: Uutiset hette den.

Sten Holmberg: Nej, ja, och sedan så hade vi en norsk korrespondent på tidningen Af-
tenposten, en nordman, en glad gut, Ole Gilbo. Sedan här i Sverige ska vi inte glömma vad
gäller ekonomi, där hade vi Monika Olsson som skrev om ekonomi i Dagens Nyheter. Icke
minst hade vi, han kom in något senare, men i Danmark fanns en kille som hette William
Cauchi som var på börsen. Och det var ett riktigt fynd, alltså de andra killarna fick man
liksom dra ur dem grejer, med honom behövde man inte det. Han liksom levererade
prompt ett antal med allt ifrån artiklar, kåserier, små roliga historier. Han skrev alltså väl-
digt bra och väldigt initierad alltså, det var sådär så vi liksom sneglade åt honom, ”hur bär
han sig åt?” Sådär skulle vi också vilja kunna skriva för han var så otroligt … Det var som
Sören sade här förut att det gällde att också vara underhållande, att locka till läsning och
det kunde han verkligen.

Det var mera på personplanet, sedan vad det gäller andra källor, alltså internationella
utblickar. Dels gick vi igenom för att se vad som hände i USA, det var Computer Weekly
förstås. Och den kom, det hörs ju på namnet. Sedan så var det Datamation som kom en
gång i månaden, det var en sådan här tjock tegelsten som kunde vara ganska jobbig att ta
sig igenom men man liksom skummade och om man orkade ta sig igenom så kunde man
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få fram rätt mycket om trender, vad som hände i USA och så vidare på längre sikt. En
annan tidning det var den tyska Computer Zeitung, eftersom vi kunde tyska hyggligt så kun-
de man någorlunda liksom läsa sig till vad som hände där. Även om tyska tidningar redan
då, och fortfarande idag, är ohyggligt tråkigt redigerade. De är så knastertorra och så svar-
ta text och små bilder så det gör ont någonstans att läsa dem. Franska, en tidning som
hette 01 Informatique, franska var väl ingen utav oss jätteduktiga på men de hade där
ibland sådana här engelska resuméer som man kunde läsa sig till vad som hände där. Det
var väl i huvudsak de tidningarna. Jag kan berätta i det här sammanhanget att chefredak-
tören för Datamation var i Sverige och det var någon lunch, jag hamnade bredvid honom
och vi satt och pratade och man satt där och kände sig ganska liten bredvid honom lik-
som. Man tyckte ”denna amerikanska jättetidning, sitter lilla jag här”. Och han frågade
hur stor upplaga Modern Datateknik har och jag liksom vred på mig, jag tror vi hade en
upplaga på runt 8 000 var det, har jag för mig. Jag vred på mig som en mask och sade:
”Ja, sådär runt 8 000”, och kände mig väldigt liten. Då såg jag hur han tänkte till och så
sade han: ”Får jag gratulera!” ”Eh, till vadå?” ”Du har ju faktiskt relativt sett, större upp-
laga än vad jag har om man räknar liksom per invånare.” För USA hade 260 miljoner in-
vånare då ungefär och den hade väl en upplaga då på en 200 000, och då hade liksom inte
jag tänkt, vi hade inte tänkt i de termerna. Herregud, för att vara i Sverige så var ju vi rik-
tigt stora, och det där stärkte självkänslan.

Sören Larsson: Grattis.

Patrik Lundell: Gratulerar. Jo, vi börjar närma oss lite slutet och tiden har vi bara fram
till fem. Okej, det är väl lika bra att jag säger ett stort tack till alla som har deltagit så att
inte det kommer bort i paniken på slutet. Vi har ju inte rört oss spikrakt framåt direkt,
men mycket har blivit sagt och jag tror mycket värdefullt. Ofta kan det väl vara så att det
är den till synes obetydliga detaljen som i själva verket är vad framtida historiker tycker
att de har mest nytta av här, det vet vi ju inte. Det finns ju ingen som helst möjlighet att
vi har sagt allting som man kan säga om det här området men som en avslutning nu tänk-
te jag att ni verkligen funderar på vad som borde bli sagt, det handlar inte om att temat
måste uttömmas men ange om det är något tema som ni skulle vilja lyfta fram att det här
har vi ju inte pratat om, till exempel, så det finns en möjlighet nu att ändå säga någonting
ganska kort här. Och då är det flera som har anmält sig, det var Sören som först flaggade
lite.

Sören Larsson: Jag har inte tänkt säga så mycket om det, jag tänkte komplettera det här
med utlandet. Alltså, Fackpressförlaget hade ett internationellt samarbete med något som
hette International Bridge Press Associates, IBPA kallades det. Tack vare det kunde vi
bland annat publicera en artikel av en utfrågning av John Diebold som kallades Mr. Au-
tomation, i nummer tre 1968. Jag noterade det för jag tyckte det var roligt, en fråga som
reportern ställde där var: ”Kan den dagen komma när man hemifrån kan slå en signal på
en fingerskiva och få svar om aktier, väder, idrottsresultat, flyglinjer?” Diebold svarade ja,
”men det kan dröja.” Något mer om vad man ska ta med, det har jag inget att säga, det
räcker för mig.

Patrik Lundell: Vi låter B-G då komma in.

B-G Wennersten: Det jag tänker på från 70-talet, det är väl den förhållandevis resurs-
svaga fackpress som vi hade. Jag menar, man hade ju inte tid och ork att göra omfattande
reportage eller undersökningar utan väldigt mycket utav den journalistik som i varje fall
jag representerade under tiden med Elektroniknyheterna, första hälften av 70-talet, det var
att i rask takt producera det man fick tag på, som landade på redaktionen. Det berodde i



46

hög grad på att vi hade helt enkelt inte tid att göra så mycket mera och det avsatte sig na-
turligtvis på kvalitén på den produkt som vi gjorde. Till förfång för läsarnas behov är jag
rädd.

Patrik Lundell: Tackar. Bengt-Arne.

Bengt-Arne Vedin: Till listorna på utländskt källmaterial som kamraterna har bidragit
med, skulle jag lägga: IEEE71 har några specialtidningar, till exempel IEEE Proceedings on
Computer Science och sedan den övergripande IEEE Spectrum. New Scientist, Scientific Ameri-
can och Science News var andra sådana här allmänna teknik- och vetenskapstidskrifter som
ibland kunde bidra med väldigt bra och tidiga översiktartiklar. En sak som vi inte har ta-
git upp idag som jag bara vill signalera för att nämna det här fula tre bokstavsordet IBM
igen, som gjorde förträffliga översiktstidskrifter eller tidningar som kom fyra gånger om
året eller något sådant där med utomordentligt väl genomarbetat. Naturligtvis inte opar-
tiskt material, men som kunde fungera som källmaterial. Det gjorde en del utav de andra
också fast inte fullt så tätt och kanske inte alltid på svenska, men det fungerade som
källmaterial för den som skulle skriva om det här, men det fungerade också som en del av
den medieekologi i vilket man har att konkurrera om läsarens uppmärksamhet, för en del
av läsarna hade säkert möjligen också tillgång till just det här materialet.

Patrik Lundell: Tackar. Jan viftade, varsågod.

Jan Frimansson: Den tidningen jag gjorde den vände sig då i första hand till förvalt-
ningen till regering och till riksdagsledamöter så det är lite annan läsekrets och lite annan
inriktning också. Vad jag lite grann har saknat, det kanske är den mera humanistiska
aspekterna på utvecklingen under de här åren. Vi har nämnt och varit inne på Kerstin
Anér, Jan Freese och Datainspektionen. Sedan får vi inte glömma Fälldin-regeringen och
Olof Johansson72 som var vår första dataminister. Det kom en datautredning73 så små-
ningom som inte mynnade ut i någonting vad jag vet. Jag var själv tjänstledig i två måna-
der för att baka ned den till läsbart format och när jag hade röjt i snömoset så var det så
lite kvar. Det var den blanka sanningen och det kunde man aldrig använda.

En annan sak som jag bara avslutningsvis tycker jag saknat lite grann också, det är
våra egna upplevelser av de här åren, för det var inte bara det att vi höll på och skrev om
datorer och datateknik, vi började ju själva använda dem också. -79 när jag själv jobbade
på en nyhetsbyrå som slängde ut sitt telexsystem och plockade in datorer som var för-
bundna med en stordator nere i Årsta, som gick ner varje gång det var åskväder. Vilket
var mycket besvärligt. Och vad jag suttit och varit lite nyfiken på det är ni som har jobbat
med renodlade datortidningar, ni måste rimligtvis ha varit först i den här branschen med
att använda datorer själva, det skulle jag gärna vilja höra mer om, men det kanske får bli
en annan gång då.

Patrik Lundell: Ja, jag har själv just funderat på det. B-G kanske har svaret.

71 IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers är världens största förening för ingenjörer som
bildades 1963 genom en sammanslagning av två äldre organisationer. Föreningen är aktiv inom standardi-
seringsabete och ger ut teknisk litteratur och tidskrifter.
72 Olof Johansson f. 1937, centerpartist, statsråd 1976–78, 1979–82 och 1991–94. Riksdagsledamot 1971–
76, 1978–79 och 1982–98, partiordförande 1987–98. I början av 1980-talet var Johansson dataminister och
ledde Datadelegationens arbete. Syftet med Datadelegationen var att skapa en samordnad datapolitik. Da-
tadelegationen lades ner 1985. Anders Söderlund, Det långa mötet – IT och Skolan: Om spridning och anammande
av IT i den svenska skolan (Luleå, 2000), 54.
73 Utredningen bör ha gjorts mellan 1980–1983, under Datadelegationens tid. Jan Frimansson var anlitad
till att göra en sammanfattning av utredningen. Brev, Jan Frimansson, 23/11 2008.
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B-G Wennersten: Ja, jag nappar på den här sista frågan. Datortidningar där man använ-
der datorer i arbetet, historiskt sett. När vi startade Datavärlden 1982 så var det just en an-
sats som vi gjorde att vi ska naturligtvis arbeta med datorer för det var ju inte vanligt på
tidningar då. Vi inhandlade ett ordbehandlingssystem för stora pengar och satte en ter-
minal på varje reporters bord, eller på varje medarbetares bord och mitt i redaktionen satt
ett jätteminne, ett skivminne på tio megabyte och det fylldes inte under de tre, fyra år
som jag körde tidningen. Utan det var gott om plats på det men det tror jag var första
redaktionen i Sverige som blev datoriserad.

Patrik Lundell: Och då är vi inne på 80-talet.

B-G Wennersten: 1982, ja.

Jan Frimansson: A-pressens Stockholmsredaktion var alltså 1979.

B-G Wennersten: Att varje skribent hade en …

Jan Frimansson: Alla hade en dator ja.

Patrik Lundell: John har mer information på temat.

John Murray: Affärsekonomi hade jag ju på den tiden, vi var väl med i det här gänget och
vi inledde faktiskt själva datoriseringen -71, helt och hållet på den redaktionella sidan ge-
nom att vi skrev i ordbehandlingsutrustning som vi sedan förvandlade till sättning. Vi
gjorde också egen bildrepro och vad vi gjorde ifrån början av -72 i alla fall, var färdiga
tidningssidor där vi använde den senaste tillgängliga tekniken då och det här var ett litet
företag och där finns en historia som jag ska dra kort. Jag tog den vid lunchen idag, men
vid samma tidpunkt så försökte Dagens Nyheter att få införa den här tekniken utan att
lyckas beroende på att man hade det grafiska fackförbundet emot sig och när vi ville göra
detta så tog jag kontakt med grafiska fackförbundet och de kom och besökte oss. De in-
tervjuade alla medarbetare, vi var väl inte så många, vi var kanske åtta stycken. Och de
frågade vad vi skulle ha det här till och varför, och i slutet av dagen fick vi ett domslut
ifrån dem. Nämligen att vi förstår att det här är lämpligt för ert företag och vi anser att ni
driver en samhällsnyttig verksamhet och därför ska vi inte sätta oss emot. Det var fackets
dom den gången.

Annars skulle jag bara vilja nämna det här med den internationella delen också, när
jag ändå har ordet här. Och det är att källor ifrån utländsk press har jag alltid ansett, och
det ansåg vi på Fackpressförlaget, var en oerhört viktig informationskälla. En av de tjäns-
ter vi kunde göra våra läsekretsar var att läsa för dem, ”vi läser för er”. Det har jag använt
i hela livet egentligen som journalist som ett argument för vår egen tidning, vilket innebär
att man också talar om var man hämtar det ifrån så att de kan gå vidare i att söka infor-
mation i våra källor. Det är egentligen det som kändes som viktigt i sammanhanget. Se-
dan kan jag väl också säga att Bos beskrivning av hur hans tidning lades upp, Databehand-
ling, det var så den svenska fackpressen såg ut på den tiden i början av 70-talet. Vi som
kom då som journalister ansåg ju att vi gjorde något nytt genom att riva upp detta gamla
när det satt ingenjörer med prydlig fluga i små porträttbilder vid varje artikel och sedan
var det textmassor och ersatte det här med tidningar där vi faktiskt hade avlönade lay-
outmän som gav den grafiska formen där vi använde en rubrik och ingress och redige-
ringsteknik som vi hade hämtat då ifrån veckopress och fackpress, så där var verkligen en
brytningstid.
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Patrik Lundell: Tack så mycket. Det är ingen som har viftat, i alla fall inte så våldsamt.
Vi ska ju se till att vi kommer ut innan dörrarna stängs, så jag får återigen tacka för alla
värdefulla synpunkter som numera finns för framtiden. Tack ska ni ha.


