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Abstract

The witness seminar ”Tidiga söksystem” [Early Informa-
tion Retrieval Systems] was held at Tekniska museet [The
National Museum of Science and Technology] in Stock-
holm on 21 January 2008 and was led by PhD Anna
Orrghen. Different aspects of the use of digital technology
in the development of information retrieval systems were
discussed and debated, with special emphasis on research
libraries. The witness seminar focused on three Swedish re-
search environments that developed IR systems during an
early stage: the main library at The Royal Institute of Tech-
nology (KTHB) where the systems ABACUS, EPOS-
VIRA, KOMPOST, TRIP and 3RIP were underlined in the
discussion, the Swedish Defence Research Agency (FOA)
and the development of CORSAIR and Karolinska Insti-
tutet (KI) where the development and use of MEDLARS
and MEDLINE took place. The main questions dealt with
the origin and development of those systems, the impor-
tance of international collaboration and the role of
SINFDOK as an important financier.
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Förord

Vittnesseminariet ”Tidiga söksystem” ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 21
januari 2008 och arrangerades inom ramen för dokumentationsprojektet ”Från matema-
tikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshi-
storia vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Det spelades in med ljud
och bild. Anna Orrghen vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Södertörns
högskola har i samråd med deltagarna redigerat transkriptet. De redaktionella ingreppen
har varit varsamma och har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar
har gjorts. Då ingen annan källa anges har fotnoterna tagits fram i samråd med semina-
riedeltagarna som generöst bidragit med fackkunskap. Originalinspelningen finns till-
gänglig på Tekniska museet i Stockholm. Projektet ”Från matematikmaskin till IT” är
finansierat med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus och Ama-
lia Wallenbergs minnesfond.

Deltagare: Anna Orrghen (ordförande), Mats Lindquist (bisittare), Göran Falkenberg,
Lars Högberg, Rolf Lindh, Jan Sunnebäck, Gunvor Svartz-Malmberg, Björn Tell, Sten-
Sture Tersmeden, Marie Wallin.

Inbjudna med förhinder: Stephan Schwartz, Björn Thomasson.

Övriga närvarande vid seminariet: Elsa-Karin Boestad-Nilsson, Malin Edström, Gun-
nar Hesse, Roland Hjerppe, Per Olov Nilsson, Per Olof Persson, Lars Wallin.



6



7

Tidiga söksystem

Anna Orrghen:1 Jag heter Anna Orrghen och är forskningssekreterare i gruppen ABM,
Arkiv, Bibliotek och Museer. Seminariet idag, ”Tidiga söksystem”, handlar om tidiga sök-
system för litteraturhantering i forskningsbibliotek. Och det är därför som alla ni är här
idag. Jag ska säga några ord om ordet vittnesseminarium. Det är ju, som ni vet, en metod
att samla in ett källmaterial, vilket är ett syfte med projektet. Men när vi har pratat på
telefon har några av er studsat till på ordet vittnesseminarium, för det kan ju lätt föra
tankarna till rättegångar och stort allvar. Och det är i högsta grad allvarligt att ni är här,
ska jag säga, i bemärkelsen viktigt. Men i stället för att föra tankarna till en rättegång så
skulle jag vilja gå till latinet och se på den etymologiska betydelsen av ordet vittna, videre,
som kommer ur att se, att veta. Och det är därför ni är här, ni har sett det vi kommer att
tala om idag. Men ni vet också någonting om det eftersom ni själva har varit med på olika
sätt. Det är en mer sympatisk tolkning av vittnesordet, tycker jag.

Jag kommer att ta upp några ändringar. Som ni har sett i programmet skulle Stephan
Schwarz2 egentligen vara moderator. Tyvärr har han drabbats av vinterkräksjukan, vilket
innebär att han inte kan vara här idag. Vi har löst det på så sätt att jag kommer att leda
seminariet med stort bistånd av Mats Lindquist3 som hade anmält sig som åhörare och
därför kan tänka sig att hoppa in och göra utblickar, men också komma med de expert-
kunskaperna som jag inte har, eftersom jag faktiskt inte var med på den tiden.

Jag tänker även säga något om frågornas karaktär. Syftet är som sagt att samla in ett
nytt källmaterial, så frågorna kan på ett sätt vara ganska naiva. Jag kommer att fråga
mycket om, vem var du och vad gjorde du och hur gick det till och så vidare, till synes
enkla frågor men som kanske inte alltid finns dokumenterade. Och sen kan Mats bistå
med att koppla samman det ni säger. Ni som är här representerar vad man kan kalla tre
olika miljöer: KTHB4 och AB Atomenergi,5 FOA6 och KI,7 eller BMDC,8 som då var

1 Anna Orrghen, f. 1972, fil. dr i medie- och kommunikationsvetenskap. Forskningssekreterare för områ-
dena ABM (arkiv, bibliotek och museer) och media i forskningsprojektet ”Från matematikmaskin till IT:
Insamling, dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av källmaterial om svensk IT-historia”.
2 Stephan Schwarz, f. 1932. Studier vid Stockholms universitet från 1950, fil. lic. i matematik 1959, fil. lic. i
fysik 1966, fil. dr i fysik 1967, docent 1972. Schwarz var anställd som forskningsingenjör vid FOA 1959-67
och överingenjör 1969-73. 1967-69 var han anställd av OECD, Nuclear Energy Agency, som Deputy dir.
of Nuclear Data Compilation Center, 1973-82 överbibliotekarie vid KTH, 1987-96 Head of Scientific In-
formation Services i CERN. Vidare har han under en tvåårsperiod varit ordförande vid International
Translation Center i Delft samt i Svenska Föreningen för Framtidsstudier och haft uppdrag åt UNESCO
och SIDA/SAREC i Tanzania, Kenya, Etiopien, Sri Lanka, Kina och Guyana.
3 Mats Lindquist, f. 1946, fil. dr, docent. Fick 1970 forskarstipendium av SINFDOK med placering vid
KTHB. Doktorandstudier vid Stockholms universitet i Informationsbehandling – ADB, och vid MIT
Sloan School. En av grundarna av Paralog AB; omväxlande VD och marknadschef 1980-1992. Tf. profes-
sor i Biblioteksvetenskap och informatik vid Åbo Akademi; docent där i Informationsadministration. Från
1996 bibliotekschef i Lund och i Göteborg. Arbetar sen 2004 på Kungl. biblioteket med utredningar och
expertuppdrag. Mottog 2007 The Tony Kent Strix Award för sina insatser för informationssökning och
informationstjänster.
4 KTHB, Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek, inrättades 1825.
5 AB Atomenergi, halvstatligt företag grundat 1947 för att inom landet bedriva prospektering och utvinning
av material för utnyttjandet av kärnenergin samt för att bygga kärnreaktorer till forskningens och näringsli-
vets tjänst.
6 FOA, Försvarets forskningsanstalt, bildades i april 1945 genom sammanslagning av Försvarsväsendets
kemiska anstalt med bl.a. Militärfysiska institutet. Organisatoriskt bestod FOA under 1950-talet av tre
avdelningar: FOA 1 (kemi), FOA 2 (fysik och sprängämnen) samt FOA 3 (radar och elektronik). Efter en
omorganisation 1958 tillkom FOA P (operationsanalys) samtidigt som FOA 4 (atomfysik och atomvapen)
bröts ut ur FOA 2 och bildade en självständig avdelning. Johan Gribbe (red), Att modellera slagfältet. Tidig
databehandling vid FOA, 1954-66. Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 15 oktober
2007 (Stockholm, 2007).
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placerat inom KI. Jag har tänkt lägga upp seminariet ganska systematiskt, att vi helt enkelt
går igenom, dels miljö för miljö, men också söksystem för söksystem och försöker min-
nas och prata kring de olika systemen. Jag kommer att börja med att fördela ordet till den
personen som arbetade med just det systemet, som kommer att få ge en introduktion,
men efter varje introduktion så kommer det också att finnas möjlighet för er andra att
komma med synpunkter eller kanske jämförande frågor och så vidare. Utgångspunkten
blir i det specifika, men tillsammans med era olika minnesberättelser, kan vi även komma
in på det generella. Låter det bra? De sista orden är att jag vet att det är några bland åhö-
rarna som också var med och arbetade med de här systemen. Mot slutet av seminariet
kommer vi att öppna upp, så om ni har kommentarer kring det som har sagts eller andra
synpunkter är ni väldigt välkomna att bidra med det.

Då sätter vi igång. Tidsmässigt håller seminariet på fram till klockan 17 ungefär. Vi
har delat upp det i två pass, först fram till klockan 15, sen har vi en fikapaus på omkring
en halvtimme och sen fortsätter vi omkring 15.30 till 17. Då skulle jag vilja börja med
Björn Tell,9 som ju var verksam dels vid AB Atomenergi och dels vid KTHB. Jag tänkte
om du har möjlighet att inleda lite kring din erfarenhet därifrån?

Björn Tell: Ja, tack så mycket. Idag när alla Googlar och alla använder sig av Internet,
jag har till exempel en ikon på min lilla minidator där jag har hela British Encyclopedia,
och det finns hur mycket sidor, tidskrifter och böcker som helst nu på nätet. Om man då
tänker sig, hur var det här för ungefär trettiofem, trettiosex år sen, så var det ju det att,
vad vi försökte göra då var att lära datorerna att bearbeta textsträngar10 och det är det
arbetet som sen har pågått och resulterat i den här utvecklingen av dels fulltextdatabaser11

och dels av nätet. Jag började på Atomenergi efter att ha varit på Handels och det inne-
bar att man var i en miljö där det gällde att göra av med pengar. Det var nästan genant att
man inte kunde göra av med en 70-100 000 om året, inom varje sektion. Och jag fick i
uppdrag av Nordiska vetenskapliga bibliotekarieförbundet12 att göra ett seminarium i
Studsvik om mekaniska hjälpmedel i bibliotek och då tänkte jag att det kanske vore ett
bra tillfälle att använda sig av Sveriges främsta dator på den tiden, det var en Ferranti
Mercury13 som tog upp en stor sal på KTH. Den hade en typkedja14 för en skrivare som

7 KI, Karolinska Institutet, eg. Karolinska medico-kirurgiska institutet, KI, Solna, Sveriges största medicinska
och odontologiska universitet. 2010 firar KI 200-årsjubileum.
8 BMDC, Biomedicinska dokumentationscentralen, blev 1968 namnet på en avdelning för databehandling,
som redan 1965 avknoppats från Institutionen för medicinsk fysik.
9 Björn Tell, f. 1918, biblioteksman, överbibliotekarie vid Tekniska högskolan i Stockholm (KTH) 1963-72,
vid Lunds universitet 1973-83. Från 1967 ledde Tell vid AB Atomenergis och KTH:s bibliotek arbetet med
att utveckla snabba sökalgoritmer för selektiv delgivning av information, SDI. Tell var först med att knyta
ett svenskt bibliotek till online-sökningar i internationella databaser.
10 Textsträngar, sammanhängande, meningsfull följd av skrivna ord. I textsträngar används alfanumeriska
tecken (A-Ö + siffror). Textsträngar kan avdelas med skiljetecken.
11 I ”Bibliografiska databaser” ges ett kort sammandrag av t. Ex. en artikel med en hänvisning till källan
(ofta en tidskrift) där hela artikeln finns tryckt. I ”Fulltextdatabaser” finns hela texten inlagd i databasen, t.
Ex. svenska lagboken.
12 Nordiska vetenskapliga bibliotekarieförbundet, NVBF, sammanslutning av forskningsbiblioteksförening-
ar i de nordiska länderna, grundad 1947.
13 Ferranti, ledande brittiskt elektronik- och datorföretag. Ferranti Mercurydatorn som fanns vid Studsvik
1961 hade en minneskapacitet som gjorde att den kunde hålla 128 tecken i RAM-minnet. Björn Tell, ”De
moderna pionjärerna”, Ikoner. Vision och tradition 6 (2004).
14 Typkedja, den del av skrivaren som innehåller teckenrepertoaren. Motsvarade typkorgen på mekaniska
skrivmaskiner. Kedjeskrivare är en typ av radskrivare, med ett horisontellt löpande typband som innehåller
hela teckenuppsättningen. Bakom pappersbanan finns för varje skrivposition en hammare, som slår an
papperet mot en färgduk och vidare mot typbandet. För varje rotationsvarv hos typbandet trycks en hel rad
på papperet. Det var möjligt att ha olika typkedjor och byta dem anpassat till utskrifterna så att vi kunde
skriva ut {[]}\| som Å, Ä, Ö.
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upptog både stora och små bokstäver. Inmatningen skedde med en hålremsa som åstad-
koms av en skrivmaskin av märket Flexowriter.15 Då jag gick igenom litteraturen om vad
som skulle kunna göras inom den månad som stod till förfogande innan konferensen,
fann jag artiklar som alla talade om vad bibliotekarier tänkte göra med datorer, men
mycket få som talade om vad man faktiskt gjort. Jag fann emellertid att man på ett par
ställen i världen då använt datorer för att göra tidskriftsförteckningar. Utan dator hade jag
under ett UNESCO-uppdrag i Venezuela gjort en tidskriftskatalog för bestånden av ut-
ländska tidskrifter i ett tjugotal bibliotek omfattande över 3000 titlar, så jag visste vad det
rörde sig om. Med hjälp av en av bolagets programmerare P. -E. Persson fick vi ihop en
första datorbaserad tidskriftskatalog 1961 som förutom bibliografiska data även upptog
pris, abonnemangstermin och leverantör. En särskild datapost gjordes upp som innehöll
dessa element och vi kunde presentera en samkatalog16 för de 700-800 tidskriftstitlar i
upp till 10 exemplar som fanns utspridda på ett dussintal ställen inom bolaget, varigenom
en viss besparing kunde åstadkommas tack vare att man nu lätt kunde lokalisera en tid-
skrift. Beskrivningen av listan kunde så presenteras vid det nordiska seminariet. Där träf-
fade jag biblioteksrådet och chefen för Bibliografiska Institutet Sune Lindqvist17 och
ställde frågan: ”Skulle det inte vara bra att göra en liknande förteckning för alla Sveriges
forskningsbibliotek? Ta kontakt med IBM och se om du kan göra något!” Men det blev
ju någonting helt annat, men det ska inte jag tala om utan det får andra tala om, nämligen
LIBRIS18. I alla fall, så hade vi då börjat på att göra en användning av textsträngar med
hjälp av datorn.

Nästa uppgift var att från Vattenfall och ifrån ASEA fick vi kritik för att vi inte förde
ut nyheter om inkommande forskningsrapporter. Forskningsrapporterna hade kommit
fram som ett kommunikationsmedel efter andra världskriget och de behandlades på ett
särskilt sätt inom de vetenskapliga biblioteken, nämligen som institutionstryck. Det be-
tydde att man skulle ha staden eller landet, staden, universitet, sektionen, alltihop innan
man kom fram till författaren och titeln. Det var ju tokigt eftersom alla rapporterna hade
ett rapportnummer, som kunde användas för sökning. Uppslagskällan var publikationen
Nuclear Science Abstracts, som utgavs månatligen. Vi fick därför ta över rapportsamling-
arna från KTH och Vetenskapsakademien, och dessutom Handelshögskolans RAND-
rapporter, så vi fick ett fullständigt rapportbibliotek nere i Studsvik. Då gällde det att göra
nyförvärvslistor19 och då måste vi definiera vilka bibliografiska element som skulle med,
alltså rapporttiteln, författare, utgivare och så vidare och jag pratade med Rolf Lindh,20

15 ”Den första datorn som AB Atomenergi ägde stod i en lokal vid KTH fram till cirka 1966 och var myck-
et riktigt en Ferranti Mercury. Dess förmåga att bearbeta numeriska problem var utmärkt, men att hantera
text gick med stort besvär. Internminnet i maskinen var av ett så kallat ferritminne om 120_000 bits, upp-
delat på 2000 ord. Varje ord rymde 10 tecken enligt telexsystemet (5-bitstecken), 4 instruktioner eller 1
flyttal. Instruktioner kunde bara lagras i första halvan av minnet, beroende på att instruktionernas adressdel
inte räckte till större adresser. Vad användningen av Flexowritern beträffar arbetade den med 8-kanals
hålremsa, som kunde läsas av IBM-maskinen och Mercuryn kunde bara läsa 5-kanals hålremsa. Om mina
misstankar i samband med detta senare stämmer, då hette sannolikt ADB-specialisten Stanley Svensson
(tyvärr bortgången). Den dator som utrustades med en typkedja för 132 olika skrivtecken, bland annat
stora och små bokstäver, var en IBM 360/30 som placerades i Studsvik omkring 1965.” Kommentar av
Rolf Lindh i brev till Anna Orrghen daterat den 21 mars 2008.
16 Samkatalog, en för flera bibliotek gemensam katalog.
17 Sune Lindqvist, 1911-2007, biblioteksråd, ansvarig för att KB 1970 anslöt sig till LIBRIS, förkortning för
LIBRary Information System.
18 LIBRIS, ett för forskningsbiblioteken gemensamt system som drivs av Kungl. biblioteket. LIBRIS om-
fattar ett flertal tjänster; den centrala är den gemensamma katalogen för landets forskningsbibliotek m. fl.
LIBRIS försöksdrift inleds 1974. Lena Olsson, Det datoriserade biblioteket. Maskindrömmar på 70-talet (Linkö-
ping, 1995).
19 Nyförvärvslistor, förteckning över nyanskaffad litteratur.
20 Rolf Lindh (född Carlsson) f. 1935, ingenjörsexamen 1955 vid Högre Tekniska Läroverket i Örebro
(maskintekniska linjen). 1956-59 var Lindh anställd som ingenjör med inriktning på markutprovning av
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som får prata om det senare, att vi skulle behöva en behållare för det där, där man kunde
lägga in olika bibliografiska element i vissa fack. Vi lyckades att göra en nyförvärvsför-
teckning som vi kunde skicka ut. Samtidigt kunde det bli en massa biprodukter för att i
och med att uppgifterna låg i olika fält så kunde vi göra ett författarregister, vi kunde göra
ett register över institutioner, vi kunde göra ett register över rapportkoderna, ett register
som vi kallade KWOC eller keword out of context21 där vi kunde ta nyckelord ur titlarna.
Det här medförde att vi hade fått en behållare där alla bibliografiska element låg inmatade
åtskilda och kunde sorteras och tryckas ut valfritt.

Men sen kom det till att man ville kunna göra sökningar, undan för undan byggde vi
upp en databas och den ville man kunna använda för att söka i också, så det måste till en
modul till, nämligen en sökmodul och den skulle då kunna vara konstruerad på det sättet
att man kunde använda nyckelorden och man kunde använda fritext22 eller vad som helst
för att göra sökningar. Samtidigt var det så att när vi tryckte ut de här, till exempel key-
word out of context, så ville man inte ha med en massa onödiga ord utan då gällde det att
få tag på en stopplista23 över ointressanta ord, och jag fann C. Hassler-Göranssons bok24

om ordfrekvenser i nusvenskan användbar jämte en liknande lista över riksdagsspråket,
så listan kom att uppta cirka 600 så kallade stoppord. Det var då som vi kom i kontakt
med Sture Allén, då språkprofessor vid Göteborgs universitet, jag vet att han var intres-
serad av den där stopplistan. Men det var bara en stopplista. När vi sen började göra en
databas för svensk verkstadsindustri av artiklar i tidskrifter som inte refererades i andra
databaser och som vi kallade Mechanical Engineering, MechEn,25 behövde vi även
stopplistor för engelska, franska och tyska språkens tidskrifter som vi täckte, men det var
relativt lätt att hitta ordfrekvenslistor för dessa att plocka ur, och det kan Rolf Lindh tala
om, att när vi körde fyrspråkigt, tidskriftsartiklar för Mechanical Engineering, så använde
han stopplistan för att urskilja vilket språk det var frågan om. Och på det sättet kunde vi
bygga upp databasen. Nu hade vi ett helt paket, både för inmatning och för utmatning
och för sökningar och det skulle få ett namn och det fick namnet ABACUS26, som jag vet
att en amerikansk professor27 gav det. Och det var då Aktiebolaget Atomenergi Compu-
terized User-oriented Services, det blev ABACUS.

Vi hade vårt ABACUS som söksystem, som Bibliothèque Royale i Belgien fick köpa
då de kände sig mogna för att göra sökningar. Från CNRS – Centre National de la Re-
cherche Scientifique – i Paris kom också en förfrågan. CNRS stod som utgivare av refe-

vissa mekaniska enheter och bränslesystem för flygplan vid Svenska Aeroplan Aktiebolaget i Linköping,
1959-61 som ingenjör med inriktning på utvärdering av flygprov med flygplansbeväpning vid Kungl. Flyg-
förvaltningen, Försökscentralen i Malmslätt och 1961-98 vid Aktiebolaget Atomenergi i Studsvik.
21 KWOC-register, keyword out of context. Se Charles P. Bourne & Trudi Bellardo Hahn, A Hisory of Onli-
ne Information Services 1963-1976 (Cambridge & London: The MIT Press, 2003), 93f.
22 Fritextsökning, sökning efter förekomst av ord, delar av ord, eller ord i följd i en textmassa. Sökkriterier
kan också inkludera krav på avstånd eller närhet mellan ord.
23 Stopplista, en lista av ord som ignoreras i en sökorder därför att de är så vanligt förekommande att de
inte bidrar till relevans i svaren.
24 Carita Hassler-Göransson, Ordfrekvenser i nusvenskt skriftspråk (Stockholm: Språkförlaget, 1966).
25 MechEn, Mechanical Engineering, en databas som gjordes på KTHB genom att stansa in titlarna på alla
artiklar i flera tidskrifter av intresse för verkstadsindustri i Sverige men som ej var upptagna i andra vid den
tiden tillgängliga databaser.
26 ABACUS, förkortning för AB Atomenergi Computerized User-oriented Services.
27 Avser professor Pauline Atherton-Cocchrane, University of Illinois. Björn Tell träffade Atherton-
Cocchrane 1963 då han som ordförande i Tekniska Litteratursällskapet (TLS) kom att stå för en internatio-
nell konferens för Féderation International de Documentation (FID). Under de kommande åren kom
Atherton-Cocchrane att bli en outsinlig inspirationskälla och vägledare i den amerikanska utvecklingen på
informationsområdet för Tell. Bland sina amerikanska kollegor kallade hon honom för ”the Swedish spy”
eftersom han anpassade amerikansk teknik till svenska förhållanden. Björn Tell, ”De moderna pionjärer-
na”, Ikoner. Vision och tradition 6 (2004). Numer anser hon Tell vara ”her most international friend”.
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ratorganet Bulletin Signalétique28 som man överfört till magnetband. De fick utnyttja
ABACUS mot att vi under ett par år fick deras magnetband för sökningar tills de gjort
färdigt sitt eget sökprogram.

Det här gav ju då en massa sidoeffekter. Dels kunde vi göra ordlistor och vi kunde
presentera ordlistor bara vi hade inmatat titlar till exempel. Och då var Olle Sturën gene-
ralsekreterare för det internationella standardiseringsorganet ISO29. Man hade fått för sig
att man måste göra en tesaurus för ISO, så man kunde söka efter en standard. På den
tiden var det två indexerings- eller klassifikationsskolor, kan man säga, en som var för
klassifikationssystem där man antingen hade någonting som hette kolonsystemet eller
också Universella decimalklassifikationssystemet och även en författare som hette Golin,
hade något som liknade den indiske filosofen Ranganathans Colon System eller det Uni-
versella decimalklassifikationssystemet – UDK. Det fanns även en svensk systemkon-
struktör Einar Wåhlin vars system han kallade TUS. Dessa system hade siffror. Samtidigt
fanns det en skola som ville att man skulle göra slagord, eller vad jag ska säga, keyword-
förteckningar30 eller tesaurer, om vi kallar det så, och det dök då upp tesaurer inom alla
möjliga områden. Sturén kallade mig till expert för ISO:s tesaurusgrupp. Jag lät i Studsvik
mata in titlarna på de tusental standarder som då fanns och körde det med vårt KWOT-
program. Det framgick då att standarder har så specifika titlar att någon tesaurus var helt
onödig, och gruppen upplöstes. I stället fick vi med utgångspunkt från Rolf Lindhs be-
hållare med bidrag från representanter för Kanada, Frankrike, Storbritannien och USA
igenom standarden för bibliografiska referenser på magnetband, ISO 2706, vilken allt-
jämt används globalt som export- och importformat till UNESCO:s ISIS- och WINISIS-
program för databasbyggnad och sökningar. Och då fick de för sig inom ISO att man
skulle göra en särskild tesaurus för den internationella standarden och vi körde iland med
vårt program så vi körde in alla standarder och sen körde vi ut en lista. Och då visade det
sig att titlarna till standarder är så väldigt precisa så det behövdes ingen annan förteckning
för detta. Så att den där kommittén som var för att göra upp tesauren, den kunde man
avlägsna då. Samma sak var det med Europarådet, Council for Cultural Cooperation, dit
jag blev kallad som expert till ad hoc Committee for Educational Documentation and
Information for the EUDISED project. Vi hjälpte till med ett ordregister uppgjort på
titlarna i cirka 2000 referenser. Det resulterade däremot i en tesaurus. Så på det sättet
drog vi oss fram med det här programmet.

Sen kom det in att kammarrätten skulle decentraliseras, det skulle bli fem stycken
kammarrätter i Sverige, och därför ville man ha ett register till de sex finansiella lagarna,
alltså köplagen, checklagen etcetera, som skulle köras med vårt KWOC-program år 1968
för Samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet. Vi körde det inte, utan Statskonto-
ret31 kom till oss och frågade, kan vi få låna erat det där programmet för vi ska köra det
här. Ja då gjorde de det och resultatet blev väl bra så när som på en sak, nämligen att som
stoppord hade vi satt in, till exempel ”var”, alltså imperfektformen och det gjorde ju det

28 Bulletin Signalétique framställdes och gavs ut av franska Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) i Paris. Björn Tell, ”De moderna pionjärerna”, Ikoner. Vision och tradition 6 (2004).
29 ISO, International Standard Organisation med säte i Wien.
30 Keyword-förteckningar, listor av ord, i begränsad mängd och formaliserad form, som kunde användas av
indexerare (manuellt) för att beskriva innehållet i artikeln/dokumentet och under vilket sen referatnumret
trycktes i den publicerade version av referatorganet eller kunde återvinna artikeln i den elektroniska versio-
nen av databasen.
31 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. Statskontorets verk-
samhet har behandlats vid ett särskilt vittnesseminarium. Se Julia Peralta, Statskontoret: Transkript av ett vitt-
nesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 5 februari 2008 (Stockholm, 2008).
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att ”vara” åkte bort, det viktigaste ordet i köplagen. Men det var ju inte vårat fel utan de
hade inte kontrollerat stopplistan.

Regeringen hade utsett mig till delegat i OECD Information Policy Group - IPG -
och flera av dess underpaneler. Dessutom hade IPG valt mig till sin liason officer för
sambandet med OECD Computer Utilization Group – CUG. Detta medförde att jag fick
en god överblick av vad som skedde på informations- och datorområdet i de olika med-
lemsländerna. USA erbjöd då länderna att under ett år gratis utnyttja bandversionen av
Chemical Abstracts, CA. Engelsmännen kontrade med att erbjuda band för Physics Ab-
stracts, Electrical Engineering och Computer Abstracts – INSPEC.32 Det var dock bara
Sverige och England som då hade kapacitet att till en början köra dessa band. Vi hade
redan tidigare fått NASA:s och Nuclear Science Abstracts-band, som nu kunde erbjudas
för sökning tillsammans med CA och INSPEC. När det gäller NASA kan det vara intres-
sant att nämna att många tyckte att det var väldigt rymdbaserat. Och jag vet när Austra-
liska ambassadören kom upp och frågade, ”har ni någonting om aborigines?”, och jag
tänkte, ”ja vi gör en sökning på NASA-banden” och det visade sig att det fanns många
referenser till det. Det verkade som man inom NASA hade experimenterat med att ab-
originer kanske hade andra blodgrupper och därför kunde användas på ett annat sätt
inom rymdforskningen. Sen kom Vetenskapsakademien upp och då gällde det att man
ville veta hur valstim gick runt jorden därför att man fruktade att de här atomubåtarna
kunde förväxlas med en val, och vi gjorde en sökning även där och det visade sig att
NASA hade en massa referenser även om detta, vilket kan bero på att man var rädd för
att en atomubåt kanske blev förväxlad med en val eller tvärsom, att en stor val blev för-
växlad med en rysk atomubåt.

Det här gjorde att vi fick en fingertoppskänsla för hur man skulle använda ordsträng-
ar33 och kunna använda dem och när sen onlineriet började, fick vi tillfälle att från KTH
vara först med att göra en uppringd linje till Darmstadt34 där Europeiska Rymdorganisa-
tionen hade sin databas och sen flyttade den till Frascati och skaffade sig ännu flera data-
baser så det var väldigt viktigt att ha en förbindelse med ESRO, European Space Rese-
arch Organization.35 Det här förde med sig att vi hade en stor kunskap och omfattande
sökverksamhet som Statskontoret ville ta ifrån oss, därför att alla dylika verksamheter
skulle ske på kontorets egna stordatorer. Den avsökning av magnetbanden som gjordes i
Studsvik skulle exempelvis läggas på Statskontorets maskin uppe i Stockholm, som hette
QZ36 och det medförde då att dels blev det 25 procent långsammare sökprogram och
dels kostade det mycket mera än vad vi tog på Atomenergi. Jag kommer ihåg att forsk-
ningschefen för Atomenergi Gunnar Holte fick gå upp till departementsrådet Hans Hå-
kansson, som var ordförande i Statens råd för information och dokumentation, SINF-
DOK, och förklara att vi hade en räkning på 60 000 kronor som vi gärna ville ha betalt
för, och det fick de betalt för. Men sen var det slut med att använda Atomenergi på det
sättet som vi hade gjort dittills.

32 INSPEC, International Information Services for the Physics and Engineering Communities, bibliografisk
databas som framställs av the Institution of Engineering and Technology, London (tidigare namn Institu-
tion of Electrical Engineers).
33 Ordsträngar, ett eller flera ord i rad.
34 ESA-IRS, European Space Agency – Information Retrieval Service, hade en dator i Darmstadt med ett
flertal databaser. Därifrån drogs en direktlinje till en nod på KTHB. Det var möjligt att med terminal och
modem ansluta sig till denna nod och därmed söka i databaserna i Darmstadt. Denna nod användes av
företag och organisationer i de nordiska länderna. Senare flyttades datorerna till Frascati utanför Rom,
Italien.
35 ESRO, European Space Research Organization, samarbetsorganisation för rymdforskning, verksam
1964-75.
36 Eg. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm (QZ), en gemensam datorcentral för
FOA och högskolorna i Stockholm som inrättades 1966. Den fungerade som en servicebyrå med stora
datorsystem.
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Sen har ju det här med onlineriet och det här med databasuppbyggnad fortgått hela
tiden. Jag tyckte att Statens offentliga utredningar enligt det svenska bibliotekssystemet
var väldigt svårt att söka på därför att man kunde bara söka om man visste departement,
SOU-nummer och år. Men däremot att man använde titeln hade inte förekommit och jag
visste att 25 miljoner om året gick åt till Statistiska Centralbyrån som skulle ta fram stati-
stik av olika slag, det var fördolt då. Då jag kom till Lunds bibliotek lade min sekreterare
upp tio årgångar av SOU-publikationerna och tog inte bara med titeln, utan även inne-
hållsförteckningen och texterna till diagram och tabeller. Det stora problemet för biblio-
tekarierna var deras fixering till det internationella kortformatet, varför de inte kunde
tänka sig att ha poster som var längre än 400 bokstäver. Jag kommer ihåg att då jag omta-
lade att vi gjorde fritextsökning så gjorde de en anmärkning från Kungliga Biblioteket där
de sade så här, ”man skulle aldrig kunna söka fram en titel som Blå mjölk och sur välling
för att det handlade nämligen om vällingklockor”. Och det var ju riktigt att man inte
kunde få fram det om man bara sökte på det. Men om man tog med undertiteln så stod
det att det handlade om vällingklockor, nämligen inskrifter, där en äldre vällingklocka just
hade inskriften om blå välling.

Det här förändrade ju väldigt mycket när man kunde ha records som var hur långa
som helst egentligen och man kunde ta in hur mycket text som helst. Jag vet att när
Chalmers fick för sig att de skulle använda en uppföljning av ett nytt tesaurussystem som
hette PRECIS, Precoordinated Index Terms System, där termerna ordnades i fyra nivåer,
Chalmers ville pröva detta med SINFDOK-medel för en databas på 300 boktitlar inom
energiområdet. I Lund beslöt vi att köra in dessa titlar med SAP, Subject Access Project,
som professor Pauline Cochrane som konsult till Library of Congress utarbetat, varvid
man tog med undertitlar och innehållsförteckningar. Då testfrågorna prövades, gav SAP
ett överlägset resultat. I det sammanhanget fick jag hjälp av en forskare, Irene Wormell,37

som doktorerade på SAP. Man kan säga att det var början till fri textsökning i stor skala,
vilket man nu har i Google, AltaVista och andra söksystem. Men det var ju då på ett ti-
digt stadium. Ja, det är väl egentligen vad jag kan säga för ögonblicket.

Anna Orrghen: Tack. För att fortsätta med ABACUS-systemet som du nämnde, som är
ett av de tidigare, så är ju Rolf Lindh också en av dem som har arbetat med det. Så om du
ville berätta lite om dina erfarenheter?

Rolf Lindh: Ja, jag började som programmerare, eller jag var inte programmerare när jag
började på Studsvik eller som det hette då Atomenergi, utan jag fick lära mig på den här
maskinen som Björn började berätta om. Och jag tycker att Björn hade ett förskräckligt
bra minne av alla möjliga saker men det han inte kommer ihåg rätt, det var den här ynkli-
ga maskinen som stod på KTH, som hade åtta stycken stora plåtskåp fulla med radiorör
i. De hade bara hålremsa in och hålremsa ut med femkanalig hålremsa och det här med
skrivare, det fanns egentligen inte, det var en sådan här telexgrej som bara kunde skriva
versaler, ingenting annat. Men sen när Studsvik, eller förlåt, Atomenergi sålde den här
maskinen så köpte man en ny IBM 360/3038 som man ställde i Studsvik. Och det var då
som den här typkedjan med versaler och gemener dök upp. Då hade jag kommit så långt
så att jag hade börjat lära folk runtomkring mig vad programmering var. Och då började
Björn tala om att vi måste göra ett program, som kunde hantera informationen som vi

37 Irene Wormell, f. 1944 professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i
Borås. Wormell var en av de första ”forskare” i bibliotekforskningsprogram i Sverige.
38 Eg. IBM System 360, en serie av datorer i varierande storlek. IBM 360-systemet utannonserades i april
1964. James W. Cortada, Historical dictionary of data processing technology (New York, 1987), s. 212ff. En IBM
360-dator inköptes 1966 till Stockholms datamaskincentral (QZ). Den var gemensam för FOA och hög-
skolorna i Stockholm.
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matade in från tidskrifterna, som då kom in. Vi skulle alltså göra en så kallad nyförvärvs-
lista. Jag ansåg att jag i det läget skulle klara att göra ett sådant program, men eftersom jag
inte hade någon bibliotekarieutbildning, blev det mycket att fundera på. Hur gör biblio-
teksarbetarna när de till exempel sorterar? Inte ens det hade jag tänkt på. Så det var en
massa grejer man var tvungen att lära, innan man behärskade biblioteksvärlden. För jag
hade ju tidigare bara gjort beräkningar och som ingenjör hade jag den utbildningen. Där-
emot var bibliotekariejobbet något jag inte konfronterats med. Och det gjorde ju att det
var väldigt mycket nya problem när det gällde att hantera textsträngar. För de gamla ma-
skinerna hanterade oftast inte textsträngar utan bara små delar med ettor och nollor i.
Och då var man tvungen att göra det på ett så pass finurligt sätt så man fick ut ett bra
resultat. Det som jag då lärde mig, var att för det första så skulle man konvertera gemener
till versaler. Så att man kunde söka i det ordentligt utan att bry sig om det. Men samtidigt
var det också tvunget att lagra det här så att man lätt och snabbt kunde hitta igen det och
det gjorde att jag byggde upp ett litet enkelt databassystem.

Sen när jag hade gjort det här programmet för att göra de här listorna med, att sortera
dem på olika sätt, skriva ut dem snyggt och prydligt med gemener och versaler, då tyckte
Björn, ”jamen det gick ju så bra så nu kan du göra ett söksystem också” sade han. Nej,
sade jag, men det är svårt att göra söksystem. Men han tjatade och tjatade och sen upp-
täckte jag att han själv satt och försökte lära sig programmera och då förstod jag att han
var angelägen att komma igång med ett söksystem. Så jag blev pushad hela tiden att, ”gör
någonting”, och jag tänkte och tänkte och så småningom dök det upp lite tankegångar,
vad jag skulle göra för att kunna söka, och så småningom blev det här ABACUS och då
integrerat med de här listdelarna också.

Och i den här vevan så kom Standardiseringskommissionen,39 via Björn den också, in
till oss och ville att jag skulle sköta underlaget i Standardiseringskatalogen.40 Och det var
ju som gjort när vi hade nyförvärvslistan klar. Men, som sagt, i det här skedet när jag bör-
jade göra söksystemet var det väldigt många olika metoder som dök upp. Björn kom med
tips, ”titta där och titta där” och det var Peek-a-boo41 hit och hashkod42 dit och så vidare,
olika metoder. Och jag upptäckte att det var någonting som hette hashkod, som var
ganska snabbt när det gällde att söka. Det gällde alltså inte att söka exakt utan att söka
ungefär. Och när man väl hade fått en ungefärlig träff, då gick man in och tittade om
detaljerna stämde. Och det visade sig att från den första versionen till den sista versionen
så hade jag nog snabbat upp sökprocessen med ungefär femtio gånger. Så det gick relativt
bra att snabba på det här. Så småningom kom en gosse in som hette Rolf Larsson43 som
väl Mats känner.

39 Standardiseringskommissionen, heter numera SIS. Organisation som sköter och samordnar det svenska
arbetet med standarder och är Sveriges medlem i den internationella ISO – International Standards Orga-
nization.
40 Standardiseringskatalogen, förteckning över standarder.
41 Peek-a-boo card, svenskt titthålskort, används för att sortera fram dokument som är indexerade med
vissa ämnesord. Varje kort representerar ett ämnesord och varje position på kortet representerar ett doku-
mentnummer. På korten för de ämnesord som tilldelats ett visst dokument stansas ett hål i den position
som motsvarar dokumentets nummer. För att identifiera dokument som uppfyller sökkrav på flera be-
stämda ämnesord läggs respektive titthålskort ovanpå varandra; de positioner som får hål rakt igenom ger
de sökta dokumentnumren.
42 Hashkod är en lagringsmetod för snabb åtkomst av data. I minnet lagras en hashtabell med numrerade
platser. För varje element (t. ex. ett personnamn, ett uppslagsord) beräknas ett heltal, hashkoden, som
bestämmer elementets plats i tabellen. För att undvika att många element får samma kod och därmed
samma lagringsplats används kodningsmetoder som ger slumptalslika koder. Rena slumptal kan dock inte
utnyttjas eftersom kodningen måste kunna upprepas vid sökning. I stället görs en beräkning som ”rör om”
informationen. Med väl vald hashfunktion får de flesta elementen unika koder. Vid de kollisioner som ändå
uppstår kan man t.ex. använda sig av en andra hashfunktion för att separera elementen.
43 Rolf Larsson, den första SINFDOK-stipendiaten vid KTHB. Se vidare Roland Hjerppe, ”1EPOS-VIRA,
3RIP and Paralog – prehistory and early stages”, i Elisabet Mickos, Aud Lamvik, Ulla Retlev, Marie Wallin,
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Mats Lindquist: Nästan alla känner väl honom tror jag.

Rolf Lindh: Rolf Larsson kom till KTHB som praktikant och var intresserad av pro-
grammering och sökrutiner. Då Björn visste vad jag kunde, skickade han Rolf till Studs-
vik för att fråga mig hur jag hade gjort sökrutinerna. Så småningom lyckades han till och
med att ytterligare förbättra mina metoder.

Anna Orrghen: När man säger förbättra, vad är det för tidsperspektiv vi talar om? Alltså
hur lång tid tog de här sökningarna?

Rolf Lindh: Jaha, själva sökningsdelen. Vi kan väl säga så här att när vi i Studsvik slutade
med att behandla de magnetband som Björn hade lyckats skrapa ihop så hade vi tolv
stycken olika band. Och det tog ungefär ett halvt dygn att bearbeta.

Anna Orrghen: Per band eller totalt?

Rolf Lindh: Nej, alla de tolv.

Björn Tell: Man kan säga det att tidigare använde man lunchtider och så här för att låta
maskinen gå för att göra Monte-Carloberäkningar.44 Men nu när vi hade de här banden så
användes den tiden istället för att varje gång lägga in litteratursökning i maskinen.

Mats Lindquist: Själva söktekniken var liksom omvänd då. Det var inte så att man sökte
med en fråga till en datamängd, utan det gällde att stapla frågorna på något listigt sätt så
att man kunde få maximalt antal svar per bandrullning. Så responstid och sådant fanns
inte då utan det var hur lång tid det tog att söka av för allihop. Och då blev det ju sådana
här tider, så det var helt omvänd frågeställning.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson:45 Det vore bra med lite årtal.

Anna Orrghen: Ja. När startade ni projektet?

Rolf Lindh: Jag minns inte så där hundraprocentigt exakt, men 1968 förefaller rimligt att
vi hade det första listprogrammet klart.

Björn Tell: -67 var det. Vi började köra de här banden 1967. För att på den här interna-
tionella konferensen nere på internationella atomenergiorganet IAEA46, alltså i Wien, så
hade vi kört det i fem år och den var 1972. Så 1967 började vi med det här, sökningen av,
och det var då vi fick Chemical Abstract och INSPEC och det här NASA-bandet.

& Teodora Oker-Blom (red), Online development in the Nordic countries (2007),
http://hdl.handle.net/1975/1490 (senast kontrollerad 28 april 2007).
44 Monte-Carlo-metoder, metoder för beräkning eller simulering, vilka utnyttjar stokastiska element. De
används för att lösa problem där analytiska metoder saknas eller är alltför komplicerade, t. ex. vid beräk-
ning av komplicerade integraler.
45 Elsa-Karin Boestad-Nilsson, f. 1925, fil. kand. i matematik, mekanik och fysik. Boestad-Nilsson anställ-
des vid FOA 2 1948, där hon arbetade med reglertekniska och kärnfysikaliska beräkningar samt tidsserie-
analyser. Hon blev 1957 chef för FOA 2:s beräkningssektion som programmerade och löste problem från
stora delar av FOA, chef för FOA:s institution för tillämpad matematik och databehandling 1974 samt
överingenjör 1976–90.
46 IAEA, International Atomic Energy Agency med säte i Wien.
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Mats Lindquist: Jag tror att Rolf Lindh och Rolf Larsson skrev en artikel i Tidskrift för
Dokumentation47 -69 eller -70.

Björn Tell: Vad sa du?

Mats Lindquist: ”Informationssökning med ABACUS”, det var väl en publicerad arti-
kel?48

Björn Tell: Då hade vi redan kört den …

Mats Lindquist: Ja då hade ni kört den, men det sätter en tidsgräns i alla fall, eller en
tidpunkt.

Rolf Lindh: Jo, vi skaffade ju den här IBM-maskinen -65. Så före -65 kan det aldrig ha
varit.

Björn Tell: Det var 1967 som KTH började med SDI, selektiv delgivning av informa-
tion till industrin.49

Rolf Lindh: Och kanske gick det ett par år innan vi fick det färdigt, men, som sagt, i
slutet på 60-talet i alla fall för jag vet att -70 kom Standardiseringskommissionen in med
sina önskemål och sen ett stycke in på -70 så kördes alla de här banden i Studsvik. Men
sen tog man över det på QZ.

Anna Orrghen: Lars Högberg50 hade en kommentar till.

Lars Högberg: Också en teknikfråga och årtal. När ni fick den här nya IBM-maskinen,
hade den skivminne51 då så ni kunde börja lagra?

Rolf Lindh: Ja.

47 Tidskrift för Dokumentation, utgavs av dåvarande Tekniska Litteratursällskapet, TLS. Tidskriften heter
numera Infotrend och utgivaren SFIS.
48 ”Det sades inget annat vid seminariet än att Rolf Lindh och Rolf Larsson skrev en artikel. Jag har hittat
ett exemplar av IAG Journal Volume 3, No. 4, 1970 (North-Holland Publishing Company, P.O. Box 3489,
Amsterdam) där på sida 323 finns en artikel ”Informationretrieval with the ABACUS programme – an
experiment in compatibility” med en fotnot: ”A paper (SM 128/21) presented at the International Atomic
Energy Agency Symposium on the Handling of Nuclear Information; Vienna, 16-20 February 1970. Ar-
tikeln skriven av: B. V. Tell and R. Larsson (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden) and R.
Lindh (AB Atomenergi, Studsvik, Nyköping, Sweden).” Kommentar från Rolf Lindh i brev till Anna Orrg-
hen daterat den 21 mars 2008.
49 SDI, Selektiv delgivning av information. SDI-tjänsten var en löpande litteraturbevakningstjänst baserad
på satsvis sökningar av de regelbundna uppdateringar av fler än 20 olika databaser som kom in regelbundet.
Tjänsten utvecklades på IDC-KTHB från 1967 och utnyttjade EPOS-VIRA till 1997 då de sista 100 profi-
lerna fortfarande söktes på INSPEC. ”Den datoriserade informationsförsörjningen vid KTHB påbörjades
år 1967 med forskningsanslag från TFR (Tekniska Forskningsråd) och har fortsatt att även efter det finan-
sieras med projektanslag från SINFDOK, UHÄ, KTH och DFI. Inom ramen för denna projektverksamhet
startade SDI-verksamheten som ett samarbete med AB Atomenergi, vars datacentral användes fram till år
1972. Fr. o. m. år 1973 har man utnyttjat Stockholms datamaskincentral (QZ) för ändamålet.” Mariam
Ginman SDI-verksamheten vid IDC-KTHB – en utvärdering (DFI-publikationer 1984:5) s. 3.
50 Lars Högberg, f. 1936, fil. lic. i fysik vid Uppsala universitet. Ingick i en grupp knuten till FOA. Högberg
blev senare generaldirektör för Statens kärnkraftsinspektion (SKI).
51 Skivminne, datorminne som utnyttjar magnetskivor. Ett stort skivminne består av en packe skivor och
kan lagra flera hundra miljoner tecken (dock betydligt mindre kapacitet i början när skivminnestekniken var
ny). Tiden för att hämta data från ett skivminne är nästan helt oberoende av var på skivan data är lagrade.
Magnetband måste alltid läsas från början till slut och krävde alltså mycket längre söktider.
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Lars Högberg: Och det började ni göra då?

Rolf Lindh: Den först levererade maskinen hade något som kallades TOS, tape opera-
ting system, men det var inte den som användes till sökningen. Det var när vi fick DOS,
disk operating system, som vi kunde börja sökningarna, då vi hade både skivminne och
magnetband.

Lars Högberg: Men sökningarna gjorde ni från band?

Rolf Lindh: Ja de gjordes från band, men i praktiken kopierades informationen till skiv-
minnet, för att snabbare komma åt den när det fanns behov att kontrollera originalinne-
hållet.

Lars Högberg: Men ni hade inte utrymme så att allt som ni fick på band kunde läggas
på skivan?

Rolf Lindh: Nej.

Lars Högberg: Det var inte så många megabyte i de där inte.

Rolf Lindh: Nej, däremot när vi hade kommit så långt så att vi hade tolv band, då hade
vi bytt till en CDC-maskin52. Då var skivminnet betydligt mera kraftfullt.

Björn Tell: Man kanske skulle säga här att det var ju begränsningar och en begränsning
var till exempel att det var bara 120 stycken karaktärer som man kunde använda, när vi
körde med Ferranti-maskinen, och det gjorde ju det att när man skulle göra tidskriftstit-
larna då så fick det inte vara över 120 bokstäver och då gällde det att söka reda på någon
standard för tidskriftstitlar och då hade Chemical Abstracts en särskild lista över tid-
skriftsartiklarna, CODEN,53 för att Chemical Abstracts är inte bara kemi utan de går ju
igenom en väldig massa olika tidskrifter, de där 120 var ju att lägga en begränsning. Sen
löstes det upp.

Anna Orrghen: Ytterligare en sådan förtydligande fråga, hur finansierade man det här
projektet?

Björn Tell: Det fanns ju då ett forskningsråd som hette SINFDOK54, som gav projekt-
pengar till olika håll och kanter så Atomenergi kunde ju självständigt göra en massa saker.
Men sen när det kom in det här med att vi skulle ha profiler55 och vi skulle köra mot de

52 CDC-maskin, en dator tillverkad av CDC Control Data Corporation, från slutet av 1950-talet och fram-
åt.
53 International CODEN Directory är en lista av koder för tidskrifter och andra periodiska publikationer
utgiven av Chemical Abstracts. Började åtminstone så tidigt som 1963 för att hjälpa i lagring och återvin-
ning av information och kommunikation som involverar tidskriftsreferenser.
54 SINFDOK, statens råd för vetenskaplig information och dokumentation, en statlig myndighet som
inrättades 1968; den fungerade också som forskningsråd inom sitt område. Ersattes 1980 av DFI, Delega-
tionen för vetenskaplig informationsförsörjning.
55 Profiler, egentligen sökprofiler, en samling av sökord som kombineras med hjälp av vikter och/eller
Booleska operatorer. Inom EPOS-systemet uppställde man en formaterad beskrivning av användarens
sökfråga. Den innehöll söklogiken dvs villkoren för sökningen och söktermerna i olika grupperingar som
användes i logiken. Termerna kvalificerades med i vilka fält i referatet de skulle söka och kunde även viktas
så att utskrift av sökningarna gjordes med de mest relevanta referenserna först. Varje sökprofil hade ett
kodat namn, för att skydda användarens identitet. I profilens namn ingick även namnet, förkortad, av vil-



18

olika databaserna, då behövdes ju pengar för att köpa dels magnetbanden och dels för att
köra driften. Och det finansierades då av Statens Råd för Information och Dokumenta-
tion, alltså SINFDOK.

Rolf Lindh: Och därvidlag var Björn den som verkligen sökte pengarna. Jag gjorde grov-
jobbet bakom programmet.

Anna Orrghen: Är det några andra frågor eller kommentarer till det vi har pratat om så
långt? Nej. Då går vi vidare. Marie Wallin,56 som också var verksam vid KTHB. Du har
också arbetat med det vi kallar för tidiga söksystem där, så om du vill berätta lite om vilka
system det har varit och hur du har kommit i kontakt med dem och så vidare.

Marie Wallin: Ja, jag har inte så bra minne som Björn och jag försökte komma ihåg vissa
saker från början av min tid. Jag kom till Sverige 1967 och då hade jag arbetat en tid på
Atomenergi och en tid även i Studsvik. Och där var väl den första gången jag träffade på
det här begreppet, SDI, som betyder Selektiv delgivning av information. Efter att ha job-
bat i Studsvik sökte jag ett arbete i Stockholm, och först tänkte jag att jag ska översätta till
franska, för mitt modersmål är franska, då fick jag rådet att det lönar sig inte, det är inget
jobb som man ska hålla på med. Men gå och titta på biblioteket, Tekniska Högskolans
bibliotek, för de håller på med ett väldigt intressant projekt, sade den vetenskapliga atta-
chén på den franska ambassaden. Då kom jag till biblioteket och sökte ett arbete där och
det var början av min karriär som informatiker. Men det var inte allra första början av
utvecklingen av de system de utnyttjade då för att ha en SDI-tjänst, inte ens av använd-
ning av de internationella online-sökningssystem för att söka information, det började
IDC-KTHB57 med 1972. Jag kan säga att det finns två personer här i salen som vet
mycket, mycket mer om början av dessa system och utnyttjande på KTHB.58 Men det
som jag kan berätta om det är att de som då anställdes för att göra informationssökning-
ar, det var personer som hade en akademisk utbildning i ett visst ämne och som skulle
börja söka i de specifika databaserna. Vi har hört talas om Chemical Abstracts som var
för kemister, sen har vi väl, och jag tror ni körde den i Studsvik, NSA59 hette den.

ken databas som skulle avsökas. Profilerna hade därmed en gemensam form men kunde i vissa avseenden
anpassas mycket specifikt till den databas som avsöktes.
56 Marie Wallin, f, 1938 Studerade fysik vid Université Catholique de Louvain i Belgien. Efter en tid som
forskare i kärnfysik 1961-1965 arbetade hon 1965-1967 vid OECD:s Centre de Compilation de Données
Neutroniques i Saclay, nära Paris och vid AB Atomenergi i Sverige, 1967-1973. Anställdes 1974 på IDC-
KTHB med titeln forskningsingenjör som så småningom ändrades till informatiker när den benämningen
blev en yrkestitel på KTHB. Chef för IDC-KTHB 1984-1996. Övergick efter det till stabsfunktioner inom
det omorganiserade KTHB. Under 1974-1976 följde hon den av Kjell Samuelsson nyligen inrättade kursen
”Informatik” på Stockholms universitet.
57 IDC, Informations- och Dokumentationscentralen vid KTHB. Se vidare Roland Hjerppe, ”1EPOS-
VIRA, 3RIP and Paralog – prehistory and early stages”, i Elisabet Mickos, Aud Lamvik, Ulla Retlev, Marie
Wallin, & Teodora Oker-Blom (red), Online development in the Nordic countries (2007),
http://hdl.handle.net/1975/1490 (senast kontrollerad 28 april 2007).
58 Marie Wallin avser åhörarna Malin Edström och Roland Hjerppe. Malin Edström, f. 1942, fil. kand. i
matematik, fysik och kemi från Stockholms universitet 1968. Edström var anställd vid KTHB 1967-83,
mestadels vid IDC, 1978-81 som vetenskapsinformatiker och 1978-81 som chef. Roland Hjerppe, f. 1941,
civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid KTH 1970. Hjerppe var anställd vid IDC vid KTHB 1967-1978,
1975-78 var han chef vid IDC. Se vidare Roland Hjerppe, ”1EPOS-VIRA, 3RIP and Paralog – prehistory
and early stages”, i Elisabet Mickos, Aud Lamvik, Ulla Retlev, Marie Wallin, & Teodora Oker-Blom (red),
Online development in the Nordic countries (2007), http://hdl.handle.net/1975/1490 (senast kontrollerad 28 april
2007).
59 NSA, Nuclear Science Abstracts var en databas utvecklad i USA men med inmatning från olika länder.
Den amerikanska delen införlivades i den senare INIS, International Nuclear Information System databa-
sen.
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Mats Lindquist: Var det inte Nuclear Science Abstracts?

Marie Wallin: Ja det var kärnkraft. Och det var min specialitet så den fick jag. Och sen
var det PASCAL,60 jag menar Bulletin Signalétique, och flera databaser kom till. Men idén
är att, de människor som började jobba med det här, de visste ungefär ingenting om var-
ken informationssökning eller kanske bibliotek, eller datorer. Så man tränades att, från
början, titta på en dump från databasen för man hade ett dubbelt ansvar både att kunna
strukturen av den information som var i databaserna inom sitt område och förstå sig på
innehållet för att göra dem sökbara. Man fick in dem på magnettejp.61 Sen skulle man läsa
dumpen och försöka tolka den informationen. De bibliografiska beskrivningarna skulle
man tolka i det systemet som utvecklades på biblioteket, eller på KTH, kan man säga.
Och det var EPOS-VIRA-systemet62. Det har jag arbetat med från -74 till, ja -93, -94, och
det var att framställa sökprofiler för användare som man hade. Vi har haft upp till 2000
användare för systemet en gång i tiden, var och en med sökprofiler på flera databaser när
det var på peak. Sen skulle man förbättra dessa profiler enligt utvärderingarna man fick
från användarna eller de ändringar, nya möjligheter, som infördes i EPOS-VIRA-
systemet. Det verkar komplicerat men det är det inte. Jag kan bara säga, man lärde sig
peu en peu, och det som var spännande med det är att det var en kontinuerlig utveckling
av inte bara EPOS-VIRA men sen också TRIP63 som kom så småningom. Det var en
kontinuerlig utveckling och vi var alla mycket inblandade i att försöka förstå hur systemet
fungerade och sen att anpassa sökningarna när det gällde EPOS-VIRA, eller att ställa
krav för dessa nya system som utvecklades. Och det var riktigt spännande hela tiden.

Anna Orrghen: Vad var det för typ av krav som man kunde ställa?

Marie Wallin: I början när vi hade profilerna var vi väldigt stolta över att använda dato-
riserade medel. Och vi anpassade oss till datorerna då och tyckte att okej, det är väl bra
att man måste formulera en profil på ett väldigt formellt sätt. I allmänhet tyckte vi att de
möjligheter vi hade var väldigt bra, men sen efteråt när vi hade börjat utnyttja onlinesy-
stem och interaktivitet, då har vi förstått att det kunde förbättras, att det där formella, att
behöva skriva sin sökfråga på ett väldigt formaliserat sätt, var lite för begränsande. Sen
var det möjligheter att söka på olika fält, att skriva ut dem på olika sätt, att kunna spara
våra sökningar, att kunna söka flera databaser samtidigt, det var ett stort krav som vi
hade på IDC, för där hade vi olika ämnen, som alla krävde sina specifika databaser, men
också flera databaser för varje sökning. Och att kunna söka dem samtidigt och utnyttja en
kombination av de indexeringsvokabulär64 som utnyttjades för de olika databaserna, var
också ett krav som egentligen bara TRIP, tror jag, har tillgodosett av de system som jag

60 PASCAL, en samling databaser inom vetenskap, teknik och medicin producerade av INIST–CNRS i
Frankrike. INIST, Institut de l’Information Scientifique et Technique. CNRS, Centre National de la Re-
cherche Scientifique.
61 Magnetbandsdump, en utskrift av innehållet på magnetbandet. Utskriften görs vanligen i hexadecimal
form (den binära formen med 0 och 1 har översatts till en representation av två tecken där man använder
siffrorna 0-9 samt bokstäverna A-F). Varje hexadecimalt teckenpar motsvarar ett skrivbart tecken. Se ISO
646 och ISO/IEC 8859-1. I ISO 646 saknas presentation av Å, Ä, Ö, där användes i stället som skrivteck-
en ][\ }{|. ISO 8859-1 kan idag ses som en delmängd av UNICODE.
62 EPOS-VIRA, VIRA, program, utvecklat av SINFDOK-stipendiaten Rolf Larsson, för avancerad sök-
ning i databaser. Sökningarna gjordes satsvis (batch) där magnetband matchades mot en samling sökprofi-
ler. EPOS, program för att skapa och hantera sökprofiler till VIRA.
63 TRIP, programvaruprodukt från Paralog AB. TRIP är ett system för fritextsökning och dokumenthan-
tering.
64 Indexeringsvokabulär, för att öka sökbarheten av litteraturreferenser tillfördes sökord. Ofta fanns det
färdiga listor över tillåtna ord och ibland samband mellan dem, s. k. tesaurer.
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kände till då, eller känner till nu. Ja, det var många krav. Men det som verkligen var roligt
där var att vi arbetade med programmerarna. Jag vet inte om ni kände så?

Jan Sunnebäck:65 Jodå, det var mycket roligt.

Marie Wallin: Vi tyckte att vi kunde gå till dem och fråga, ”varför är det så”, och ”kan
du inte göra det” och ”kan du inte ändra det där”. Och Bosse Johansson,66 som har arbe-
tat på IDC väldigt länge, han kom alltid med lösningar till alla problem vi hade, och för-
bättringar. EPOS-VIRA-systemet blev decentraliserat så att även användare i andra data-
centraler kunde utnyttja det. Och då ville man kunna formulera åtminstone profilerna
online. Det var ett batchsystem,67 så man kunde inte göra sökningar på en gång, men vi
har kunnat formulera våra profiler online. Systemet blev uppringningsbart från olika cen-
traler, till exempel fanns det även en central i Portugal, eller de skickade sökningar eller
ändringar i sina profiler på print och vi införde dem i systemet. Resultaten trycktes ut på
kedjekort som kunde användas som beställningar av artikelkopior från de inblandade
biblioteken. Vad kan man säga mer?

Anna Orrghen: Ni har nämnt uppringningsbara system, ungefär när var det som de bör-
jade bli uppringningsbara?

Marie Wallin: Du menar att ringa upp för att kunna formulera profilerna?

Anna Orrghen: Ja.

Marie Wallin: Ingen aning. Jag kom -74, så det måste ha varit efter 1974. Men när? Ma-
lin, kommer du ihåg?

Malin Edström: Det var beroende av QZ och GUTS-systemet,68 hela decentralisering-
en. Man kunde stansa in och samarbeta.

Marie Wallin: Ja, det var det. När blev den det?

Malin Edström: Och decentraliseringen gjordes nog omkring -78, -79, skulle jag tro.69

Marie Wallin: Jag har en rapport här.

Rolf Lindh: Jag skulle kunna säga att det måste ha varit i samband med att Internet bör-
jade introduceras.

Malin Edström: Nej, långt innan, långt innan.

65 Jan Sunnebäck, f. 1946, programmerare först vid KTHB sen Paralog AB. Se vidare Roland Hjerppe,
”1EPOS-VIRA, 3RIP and Paralog – prehistory and early stages”, i Elisabet Mickos, Aud Lamvik, Ulla
Retlev, Marie Wallin, & Teodora Oker-Blom (red), Online development in the Nordic countries (2007),
http://hdl.handle.net/1975/1490 (senast kontrollerad 28 april 2007).
66 Bosse Johansson, systemprogrammerare först vid KTHB sen Paralog AB.
67 Batchsystem, satsvis bearbetning. Körningen startas och körs till slutet utan att man kan påverka det på
vägen.
68 GUTS-systemet, Gothenburg University Terminal System. Användes för att kommunicera med IBM:s
stordator hos QZ.
69 Angående diskussionen om när decentralisationen av SDI-tjänsten började, gäller det 1973 enligt Roland
Hjerppe i ”The RITL Information and Documentation Centre- Decentralization and Systems Develop-
ment”, i Library services in transition Stephan Schwarz, Gunnar Carlsson och Gudmund Fröberg (red) (Stock-
holm, 1978).
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Rolf Lindh: Jo men, började introduceras, säger jag. För det var ju SCANNET70 och det
var en massa sådana här lokala nätverk.

Malin Edström: Men det här var före det. Vi ringde upp till QZ och stansade in. Gö-
ran71 bör också veta när ungefär i tiden det var. För ni var ju också med då.

Göran Falkenberg: Men ni ringde ju upp Italien eller Darmstadt?

Marie Wallin: Det är onlinesökningar.

Malin Edström: Det är de här EPOS-VIRA-sökningarna, när ni satt och gjorde profiler.

Göran Falkenberg: Nej, det kan jag inte svara på.

Malin Edström: Jo, men det var när vi började det goda samarbetet.

Mats Lindquist: Ja, just det.

Gunvor Svartz-Malmberg:72 Ja, det var i början på 70-talet i alla fall som vi arbetade
med MEDLINE.73

Malin Edström: Ja, -74 eller något sådant.

Marie Wallin: Det finns säkert i den där rapporten.

Malin Edström: Har du 106674 där? Hela historiken finns samlad i en rapport som heter
1066.

Anna Orrghen: Sten-Sture Tersmeden.75

Sten-Sture Tersmeden: Ja, jag hade bara en liten kommentar här. De här presentatio-
nerna är mycket intressanta, men en sak som vi hittills har glidit förbi en aning är det här
med databaser och magnetband. Databaser pratade man väl inte om på 60-talet, databa-

70 SCANNET, ursprungligen ett paketförmedlande datornät för nordiska databaser och system inklusive
information och marknadsföring av dessa tjänster. Uppbyggt och finansierat av NORDFORSK. Sen
svenska Telia skapat eget paketförmedlande datornät (Databas 300), avvecklades det fysiska datornätet och
SCANNET koncentrerade sig på marknadsföring och stöd kring de nordiska databaserna och tjänsterna.
Finansierat av NORDINFO. Numera är SCANNET avvecklat, liksom NORDINFO. Se även Malin Ed-
ström ”SCANNET for the users”, i Elisabet Mickos, Aud Lamvik, Ulla Retlev, Marie Wallin, & Teodora
Oker-Blom (red), Online development in the Nordic countries (2007), http://hdl.handle.net/1975/1490 (senast
kontrollerad 28 april 2007).
71 Avser Göran Falkenberg, f. 1937, leg. läk., docent i medicinsk fysik, 1974 avdelningsdirektör och chef för
BMDC (MIC).
72 Gunvor Svartz-Malmberg, f. 1929, med. lic. 1956, leg. läk. 1956. Byrådirektör vid BMDC 1971. Från
1972 lärare och kursledare MEDLARS, MEDLINE vid BMDC, MIC.
73 MEDLINE, MEDLARS online. Den första MEDLINE-centralen utanför U. S. A. sattes upp i Stock-
holm.
74 Rapporten TRITA-LIB 1066, IDC-KTHB. En beskrivning av informations- och dokumentationscentralen vid
KTHB, februari 1976. Rapporten sammanställdes på uppdrag av SINFDOK och beskrev hela verksamhe-
ten hos IDC-KTH. Verksamheten hade dittills finansierats med projektanslag och skulle nu överföras till
ordinarie verksamhet och då gällde att visa vilka resurser som krävdes.
75 Sten-Sture Tersmeden, f. 1942, fil. kand. i numerisk analys, matematik och matematisk statistik. Anställd
1967 vid FOA 2 för vidareutveckling av CORSAIR efter Lena Jönsson. Blev 1976 chef för FOA Index.
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ser började komma när man kunde söka online. Då behövdes andra tekniker för att ac-
cessa dokumenten. Från början var de så kallade databaserna som vi har pratat om hit-
tills, det var ju en spin-off effekt egentligen, av fotosättning för de här abstracttidskrifter-
na. Och då upptäckte man att det fanns en massa data inmatade i något visst format.
Med detta kunde man ju då göra någonting och då behövde man alltså dechiffrera dem
för att kunna passa in i de sökprogram man hade. Så att ordet databas har kommit över
tiden, men fanns inte från början. Sen behövdes det ju också personal för att kunna utfö-
ra den här transformeringen av de sökönskemål man hade. Det sade man att det var inte
så himla lätt, för alla de här databaserna hade sitt sätt att uttrycka sig. Begreppsapparat,
termer, vare sig det var nyckelord eller fritext, så behövde man någon som kunde göra
det här, ungefär som att programmeraren behövde hjälpa vetenskapsmannen för att göra
ett program som kunde utföra vad vetenskapsmannen ville ha och då började man prata
om det som heter informatiker. Det var en grupp av personer som satt mellan den som
ställde frågan och den som alltså körde systemet, de behövde formulera den med rätta
begrepp. Så det är några ord som har fluktuerat under den här perioden och som är väl så
viktiga. Jag vet inte om man har informatiker fortfarande men de utbildades på Biblio-
tekshögskolan och var väldigt efterfrågade för man sökte ju precision i sökningarna och
det kunde man inte göra genom att bara hokus pokus och in med det i datamaskinen,
utan det gällde ju att kunna det hela.

Anna Orrghen: Ja, Marie.

Marie Wallin: Jag skulle vilja kommentera det där med databasen. Det var just den dis-
kussionen som pågick, vi kallade det databas, den uppsättning av formaterade bibliogra-
fiska beskrivningar och hela magnetband var en databas, eller ackumulerade magnetband
var en databas. Och ni datamänniskor, ni kallade själva systemet för att söka sådana regis-
ter för databas. Och det där begreppet, kommer du ihåg, det var diskussioner i all oänd-
lighet, mellan oss som tyckte att vi visste för det var det vi använde, och ni datamänni-
skor som talade om databas som ett system.

Sten-Sture Tersmeden: Jo, jag håller med dig, men det gick lite troll i det här ordet da-
tabas för över en natt så hade alla databassystem, och då undrar man, vad är det för pro-
gramvara som bara kommit fram helt plötsligt. Mycket ofta så var det just det här att
söka på magnetband, men kanske började använda modernare tekniker och hade man
inte den moderna tekniken så hade man i alla fall en databas helt plötsligt. Det är i alla fall
mitt minne av den här utvecklingen.

Marie Wallin: Och termen informatiker kom ungefär -78. Det blev en formell beskriv-
ning av ett yrke vid den tiden när man behövde specialister för att tolka sökprogram till
informaliserad fråga.

Mats Lindquist: Men det var väl lite av ett namnbyte också, från dokumentalist till in-
formatiker, för att dokumentalister fanns ju tidigare och gjorde ungefär samma saker.

Marie Wallin: Eller, informationsingenjörer, hette de.

Mats Lindquist: Jaha, kände jag någon sådan?

Marie Wallin: Inom industrin kallades de så.

Mats Lindquist: Litteraturingenjörer.
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Anna Orrghen: Rolf.

Rolf Lindh: Jag tror att begreppet databas är det Marie säger. En samling av data är en
databas och då spelar förmodligen inte lagringsmediet eller organisationsformen avgö-
rande. Det jag gjorde var något jag har kallat för databashanterare, en egen alltså. Och
den byggde på kunskaper jag fått från kurser om SQL76 och olika typer av datastrukturer,
relationsdatabas77 eller nätverksdatabas. Helt enkelt ett sätt att på ett strukturerat sätt
lagra data för att enkelt och snabbt få tillgång till alla data.

Och dessutom, det här med informatiker, jag skulle vilja säga att det Marie gjorde i
början, nämligen formaterade de här profilerna, det var alltså informatikerjobbet. För
mitt problem när jag gjorde det här första jobbet, var ju att, hur skulle jag nu få fram det
här svaret som de ville ha. Idag finns det någonting som heter avancerad sökning när
man går ut på Internet, och då var det verkligen tvunget att börja med en avancerad sök-
ning redan från början, därför att hade man kört igenom ett band så skulle man helst ha
alla träffar där, för det var liksom inte att gå tillbaks igen. Och då var det många olika
tekniker. Man använde de logiska operatorerna i första hand. Men sen så kom det till lite
trix där att det ordet skulle förekomma, inte i närheten, men inte längre bort än så ifrån
det och det ordet, och det fanns en massa sådana olika varianter som profilen skulle in-
nehålla, för att man just skulle hitta rätt.

Marie Wallin: Och en viktig sak i hela det här sammanhanget var att det krävdes också
en viss ämneskunskap för att kunna terminologin i det ämnet och söka. Och till exempel
det som TRIP hade och som ett enda tyskt system också hade, var vänstertrunkering.
Det här med trunkering betyder att man kan söka en strängkaraktär och sen avsluta med
så kallad trunkering och alla avslutningar kommer med i sökresultatet. Men i det här pro-
grammet, och redan i EPOS-VIRA, kunde man vänstertrunkera. Och det var väldigt säll-
synt och det var väldigt viktigt för att hitta ett begrepp inuti ett ord.

Björn Tell: Det hade vi redan i ABACUS.

Rolf Lindh: Ja.

Marie Wallin: Och det behövdes verkligen på svenska till exempel. Men också i veten-
skap, i biologi eller andra ämnen, kan det vara komposita ord, eller vad säger man, sam-
mansatta ord, så att man skulle kunna nå den delen.

Björn Tell: Det där med vänster- och högertrunkeringar, det hade vi redan i ABACUS
därför att det var just det som var fördelen med hashkodningen som vi då använde oss
av. Att man kunde trunkera både till vänster och till höger. Och likaså kunde man då göra
profiler, orden kortare, därför att även profilerna ingick i en hashprocess, för som Rolf
Lindh sa, få bort den stora massan och ha kvar det som möjligen kunde vara intressant.

Sten-Sture Tersmeden: Nej, jag gjorde bara en reflektion om det här med de lite mer
avancerade sökmöjligheterna, vi pratar om Boolesk logik och vi pratar om avstånd mellan
ord och liknande. Det var ju sådant man var tvungen att ta till för att inte drunkna i svar
och vi ska veta att svaren kom väl ut i de allra flesta fall i början, i form av tjocka listor

76 SQL, Structured English Query Language, är en akronym för ett standardiserat språk, som används för
att ställa frågor om och modifiera data i en relationsdatabas. SQL uttalas bokstav för bokstav.
77 Relationsdatabaser, en databas där informationen organiseras i flera relaterade tabeller bestående av
kolumner och rader.
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som någon sen skulle läsa igenom och titta på, ”var det här någonting bra”. Och då vill
man ju inte ha hur mycket som helst för då fick man ingen träff på det och sen blev det
inget värde. Sen kan man säga att nu i Google, där får man ju oändliga mängder träffar,
men där är det ju oftast användaren själv som avgör direkt, var det här ett bra svar eller
dåligt. Men här gick det ut via ett mellanled och så skulle forskaren säga, ”det här var bra
eller dåligt” och så skulle man förbättra frågan, så det var en iterativ process och då var
man tvungen att ha mycket bättre sökoperatorer av olika slag. Det är nästan lite synd att
inte Google har sådant och sådant här som selektiv delgivning av information, eller lag-
rade profiler tror jag inte de har än så länge.

Marie Wallin: Jo, jo, jo. Det har de.

Sten-Sture Tersmeden: De har börjat med det, ja okej. Annars skulle det vara väldigt
bra att ha just sådana här, ”har det kommit något nytt på precis det jag är ute efter”.78

Anna Orrghen: Just den här frågan om användaren, Marie du nämnde det tidigare ock-
så. Vem var användaren av de här systemen?

Marie Wallin: Vill du svara Björn?

Björn Tell: Vi hade omkring 1600 profiler. I början var det, som jag sa, ett år gratis. Och
det gjorde att alla dokumentalister kände ett hot och lade in profiler som mera var skoj-
profiler än vad de var verkliga profiler, bara för att bevisa att det här var något dumt, det
här var inte något som var professionellt längre. Och när vi då började ta betalt, då föll
det genast bort 500 profiler som var just sådana här skojprofiler som ville bevisa. Sen när
det blev onlineriet, då vet vi inte hur många som använde det hela. Det är väl likadant
med Karolinska, det måste ju ha varit någonting på 2000, 2500 personer som var involve-
rade i frågor till alla systemen.

Marie Wallin: Och de kategorier av kunder som vi hade, det var forskarna på KTH,
forskarna på andra universitet i Sverige, eller i norden när det blev decentraliserat, och
forskare i industrin. Och det var forskarna i industrin som var de kunder som var trog-
nast, egentligen enda till slutet av systemet som vi lade ner för att det blev för många
andra system som erbjöd samma möjligheter att göra SDI-profiler. Men det var industri-
kunderna som var de sista som blev kvar i systemet. Forskarna på universitet och hög-
skolor vill gärna göra sökningar själva. De trodde att de kunde.

Ann Orrghen: Vilka industrier?

Marie Wallin: I vårt fall var det alla stora industrier i Sverige. Jag menar, de stora nam-
nen. Jag får väl inte avslöja dem här?

[Skratt]

Mats Lindquist: Det får du väl.

78 ”Löpande bevakning av information har utvecklats även på Internet där ”intelligent agents” regelbundet
söker hela nätet och rapporterar om de nya webbsidor av intresse eller om ändringar i de man bevakar.
Sådana tjänster är tillgängliga på de olika vetenskapliga webbaserade informationstjänster.” Kommentar
från Marie Wallin i e-post till Anna Orrghen den 17 april 2008.
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Marie Wallin: Nej, men alla stora industrier som hade ett bibliotek eller en litteraturin-
genjör utnyttjade systemet.

Anna Orrghen: Ja, Björn.

Björn Tell: Ja man kanske skulle tillägga att finnarna var väldigt intresserade av det här,
professor och överbibliotekarien Elin Törnudd79 var den stora finska stjärnan, de parasi-
terade alltså på de svenska systemen. ”Parasiterade” är Elins egen vokabulär.

Mats Lindquist: Det var nog en medveten policy från Elin Törnudd, att hon tyckte att,
visst, det kunde svenskarna göra först och så kunde finnarna göra det som var bra. Det
var det han menade med att parasitera. Låt oss göra experimenten och misstagen och sen
kunde de ta tillvara på det som var bra.

Anna Orrghen: Ytterligare ett system är TRIP, som Marie har nämnt, och som Jan Sun-
nebäck har arbetat med.

Jan Sunnebäck: Just det. Jag är ju egentligen matematiker och kom in lite av en slump i
det hela då jag läste numerisk analys på universitetet som då var förlagd till Kungliga
Tekniska Högskolan. Och gjorde, tror jag, någon form av övningsuppgift där som min
handläggare tyckte var tillräckligt bra för att jag skulle kvala in till ett samtal hos Roland
för att se om det skulle kunna tillsättas en plats där uppe, och så halkade jag in på det
hela. Så jag har inte någon annan anknytning till biblioteksvärlden än att jag kom in som
en som kunde programmera ASSEMBLER,80 som det var på den tiden. Och lärde mig ju
då genast av biblioteken vad det var för någonting. Ni tog upp det i diskussionen om
databaser. Jag vet att det första jag skulle göra där var ett projekt som hette
KOMPOST,81 som stod för Kompakt Postformat, och det var för att kunna serva söksy-
stemen på ett bättre sätt. För alla de här, som vi säger nu, databaserna, som levererades,
det var så jag blev presenterad också, magnetbanden var en databas, varje magnetband
var en databas.

Sten-Sture Tersmeden: Just det, det var ju det som var det stora problemet.

Jan Sunnebäck: Ja, just det. Och alla kom i sina olika format då, så då satte vi ihop ett
gemensamt format på de där, konverterade data innan sökning till ett gemensamt så att
samtliga band hade ett kompakt enkelt läsbart och hanterligt kodningssystem för innehål-
let. Vid den tidpunkten när jag kom in -73, var det förhärskande systemet där EPOS-
VIRA, som har nämnts. VIRA bär ju Rolfs signatur, EPOS bär väl lite din signatur tror
jag? Rolfs kanske också?

Mats Lindquist: Ja, jag var i alla fall projektledare för EPOS.

Anna Orrghen: Nu är det Rolf Larsson ni pratar om?

Mats Lindquist: Mmm.

79 Elin Törnudd, chef för Tekniska Högskolan i Finland, medlem i Nordok som initierade SCANNET i
Norden. Hon introducerade tidigt TRIP som söksystem för högskolans bibliotekskatalog. Törnudd kan
sägas vara Björn Tells motsvarighet för Finland.
80 ASSEMBLER, programmeringsspråk som är ett maskinnära lågnivåspråk.
81 Kompost, Kompakt postformat, utvecklat på IDC-KTHB för att användas vid sökning och lagring av
databaser för EPOS-VIRA.
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Jan Sunnebäck: VIRA, som är döpt efter Rolfs hund, har en annan betydelse som du
kanske kommer ihåg?

Roland Hjerppe: Information Retriever and Advertiser.

Jan Sunnebäck: Så var det ja. Det systemet var också ett batchorienterat system och
man sökte av det med profiler som man matade in i EPOS-systemet. Det här
KOMPOST-formatet användes i VIRA-systemet för att göra sökningarna. Samtidigt som
jag kom in -73 hade man startat att titta på interaktiva system som började bli tillgängliga
då. Det fanns en HP-dator82 på KTH och sen införskaffades en digital DEC 10-maskin83

på QZ. Och det systemet, som också bär Rolfs signatur, som hette 3RIP84, inte ”trip”,
inte ”tre-ripp”, utan ”thripp”. Det var alltså en trea i början och så R-I-P och stod ju för
diverse tolkningar.

Mats Lindquist: Dock ingen officiell.

Jan Sunnebäck: Det finns ingen officiell, nej det gör inte det. Jag tror att den största
orsaken till namnet var att det skulle sortera först, före alla andra program av samma slag.

Mats Lindquist: Ja.

Jan Sunnebäck: Siffror sorterade före bokstäver då. Men sen var det ju också i och för
sig dessa three R:s, Reading, Writing and Rithmetic, som de tre R:en står för, och Infor-
mation Processing möjligtvis. RIP har ju också en betydelse. De tre som då deltog i sy-
stemet, det var väl Rolf Larsson, Jan Hultgren,85 Christer Bryntesson,86 kanske du var
med också där i början?

Mats Lindquist: Nej.

Marie Wallin: Det är tre.

Jan Sunnebäck: Ja just det, tre. Så jag jobbade med det här KOMPOST-systemet först,
ungefär ett halvår tror jag det blev. Och sen blev jag invald i den där gruppen vilket var
väldigt spännande. Då utvecklade man det här, ett interaktivt söksystem som alltså inte
var batchorienterat utan man byggde en databas, igen, som var av annat slag. Och det här
var då en fritextdatabas.87 Inte en relationsdatabas utan en databas som innehöll all text
och den var också en filstruktur88 som var, som du nämnde, hashorienterad. Tekniken
med hash är inte så komplicerad. Man tar ett ord och så gör man en beräkning på det och
får fram en siffra som då är ett ganska långt tal. Den maskin som vi hade var 36 bitar så

82 HP-dator, en dator från Hewlett-Packard.
83 Eg. DEC PDP-10, tillverkad av Digital Equipment Corporation (DEC). Den första DEC PDP-10 lever-
erades 1966. Paul Ceruzzi, A history of modern computing (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998) s. 139. DEC
PDP-10 var utrustad med operativsystemet TOPS-10. Det var den första Time-sharing datorn som fick
stor spridning i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.
84 3RIP, söksystem som utvecklades vid KTHB; blev programvaruprodukt från Paralog AB. Föregångare
till TRIP.
85 Jan Hultgren, en av grundarna av Paralog AB. Var drivande för etableringen av det engelska dotterbola-
get Paralog Ltd i London.
86 Christer Bryntesson, en av grundarna av Paralog AB.
87 Fritextdatabas, en databas utan tillagd struktur och extra sökord eller keywords.
88 Filstruktur, hur en datafil är uppbyggd.
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vi hade en hashkod som var 72 bitar lång. Och sen tog man ut ett snitt ur den där och
sade att, okej, den här biten är det som man adresserar sig med i en stor fil och med hjälp
av den adressen tog man ett block och i det blocket ligger då data som har samma hash-
kodsfragment som alla orden. Och det blir väldigt snabbt att söka för du tar ett ord, vil-
ket som helst, och så gör du din hashberäkning på detta och ser att, jaha det ligger i block
47/11. Du läser in block 47/11, sen löper man igenom detta och tittar efter vilka termer
det är som matchar det man söker. Och det gick oerhört snabbt jämfört mot tidigare
system. Så det var väl, tror jag, egentligen styrkan i TRIP. Och som du nämnde också,
med höger- och vänstertrunkering, så klarade man det genom att man hade en vokabulär-
fil89 vid sidan om som innehöll alla termer och sen hade man en roterad form på dem.
Man roterade, lade upp ett märke i dem, alla termer fanns i alla former i det registret. Det
där var ju framgångsrikt, det gick väldigt bra och jag arbetade med det där på Teknis, i
Teknis regi eller i bibliotekets regi i, vad kan det vara, tre, ja två år ungefär fram till -76.
Då satt vi först i källaren på KTHB. Intressant rum, ett ohyggligt stort bord, kommer jag
ihåg, och en stor, vad heter det?

Marie Wallin: Gröntavla.

Jan Sunnebäck: Ja, gröntavla heter det, ja just det, gröntavla bakom, där Rolf ledde
manskapet som hade utökats något i det läget. Vi var kanske en fem, sex personer där
nere och efter en tid blev salen lite för trång, eller jag tror kanske att man ville ha tillbaka
rummet, så vi blev utlokaliserade till Teknikringen 66, i en lägenhet som faktiskt var ännu
bättre. Där satt vi alldeles för oss själva och fortsatte med det här systemet. Det skulle ju
vara ett universellt system och det skulle ha de egenskaper som de tidigare systemen sak-
nade, enkelt att söka och lättillgängligt framför allt. För man loggade på, uppringt, och
sen skrev man sin fråga och fick sitt svar direkt, eller tog ut det på en fil och skrev ut det
senare. Systemet var inte klart -76.

Mats Lindquist: Nästan.

Jan Sunnebäck: Nästan klart var det. Och det hade finansierats med SINFDOK-pengar,
liksom allt annat vi har pratat om tidigare. -76 tyckte vi kanske att vi skulle bli oss själva
istället och fick faktiskt med oss rättigheterna till programmet, alltså det som hade ut-
vecklats tills dess och bildade ett bolag, fyra personer, med Rolf i spetsen då förstås. Och
så var det jag, Christer och Mats Löfström.90 Och då fick vi inte vara kvar på Teknis för-
stås. Så då fick vi flytta till kontorslokaler som vi hyrde in oss i hos Scriptor91 vid Slussen,
som ju också arbetade i branschen på sätt och vis. Och ungefär så har det gått framåt.
Från den tidpunkten när vi blev mera kommersiella sökte vi fortsatt pengar från, jag tror
att de kanske bytte så SINFDOK omorganiserades och blev till DFI92 och jag tror att det
var ungefär i den vevan.

Mats Lindquist: 1980.

Jan Sunnebäck: Var det -80? Ja okej.

Mats Lindquist: -79 kanske.

89 Vokabulärfil, ordnad lista över alla informationsbärande ord i texten.
90 Mats Löfström, en av grundarna av Paralog AB, SINFDOK-stipendiat.
91 Scriptor, företag som leddes av Hans Karlgren med inriktning på språkfrågor, kvantitativ lingvistik etc.
92 DFI, Delegationen för vetenskaplig informationsförsörjning; efterföljare till SINFDOK.
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Jan Sunnebäck: Ja okej.

Mats Lindquist: Nej, det var i den vevan i alla fall.

Jan Sunnebäck: Lite intressant var att vid den tidpunkten när vi precis hade släppt av
där så tittade vi också på PC. Man började ana vartåt det barkade och Mats Löfström
skrev en projektansökan som lämnades in till DFI om att söka pengar just för att titta på
persondatorer. Den avslogs förstås, för det där var ju ingenting att titta på.

Anna Orrghen: Hur motiverades avslaget?

Jan Sunnebäck: Ja. Jag kan återkomma till det faktiskt, för vi har det dokumenterat.
Liksom hela historien bakom 3RIP finns ju dokumenterad också.

Björn Tell: Ja, man kanske ska säga det att ur forskningsrådets synpunkt, så gällde det att
knoppa av det här så snabbt som möjligt därför att det var en verksamhet som man tänk-
te kunde bli kommersiell och som inte rådet behövde hålla på att understödja för de kos-
tade ju pengar de här gossarna. Så det var ju det som var anledningen till att de fick bola-
gisera sig.

Jan Sunnebäck: Jag kan säga så här också, angående pengar, att visserligen fick vi anslag
från SINFDOK men Paralog,93 som företaget sen kom att heta, tror jag var ett av de få
som också betalade tillbaka sina pengar. Jag tror att det var väldigt få av, ja det kanske är
någon som vet?

Mats Lindquist: Nej det är så. Med rättigheten gick ett avtal också att om utifall det
skulle gå bra så skulle de betala tillbaka en viss procent. Och det blev några kronor av det
där. Jag kommer inte ihåg hur många, men det var i alla fall den enda återbetalningen
som har gjorts på det där området.

Marie Wallin: Informationssökning.

Jan Sunnebäck: Så det gick ganska bra ur den synpunkten i alla fall. Ja, jag kan ju säga så
här också, det här systemet som hette 3RIP som vi sade tidigare, det levde ju då, kan man
säga, fram till 1982, då DIGITAL94 bestämde sig för att maskinserien som hette DEC 10,
DEC 2095, den är inget kul att hålla på med, så då lägger vi ner den. Eftersom den maski-
nen var väldigt speciell så kunde vi inte ta vårt program och sätta det på någon annan
maskintyp, det var alltså bundet till den maskinen, så då fick vi starta om igen. Och då
gjorde vi ett annat system, som blev tredje generationen av söksystem, med design Rolf
Larsson ursprungligen. Och det fick då heta TRIP istället, med ett T framför, eftersom
alla sade så. Och det lever fortsatt idag och det sysslar jag med idag under Tietoenators
regi, och utvecklar och säljer det systemet.

93 Paralog AB. Avknoppningsföretag från KTHB grundat 1976. Huvudsakliga inriktning var utveckling och
marknadsföring av söksystemet TRIP. Paralog hade distributörer i tio länder och kunder i 22: Från USA till
Kina; från Finland till Portugal. Starka marknader är (fortfarande) läkemedelsindustri och media, samt
statliga organisationer. Paralog gick i konkurs 1992. TRIP sköts nu av Tieto Enator.
94 DIGITAL, dator från Digital Equipment Corporation. De tillverkade bl. a. märkena DEC 10/20 och
VAX.
95 DEC 20, var en PDP-10 dator med operativsystemet TOPS-20.
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Mats Lindquist: Men den nya maskinen, kan vi ju nämna också, det var VAX-
datorerna96 som kom.

Jan Sunnebäck: Ja, just det. VAX-datorer levde ju inte så länge heller men de levde
många år då. Där har vi väl också klivit av ifrån. Men det är klart, det var många val på
vägen, vad ska man göra, vad ska man välja, vilket programmeringsspråk ska man välja
och så vidare. När vi byggde 3RIP, så var det på en DEC 10 och de tidigare systemen
byggdes i ASSEMBLER-språk och då tänkte vi, Rolf förmodligen då igen, att vi skulle gå
upp en nivå, så vi använde ett högnivåspråk97 som egentligen var ett lågnivåspråk98 som
hette BLISS,99 som hade använts av DIGITAL att skriva sina egna kompilatorer och
programvaror med, som också hade utgång till ASSEMBLER-språket direkt. Det blev ett
ganska lyckat projekt, kan man väl säga. När vi sen bildade bolag av det hela, det som
gjorde att företaget kunde leva vidare, var att vi hade en stor försäljning i USA och den
tror jag väl att Mats var med och planterade. Och dessutom gjorde han det i rätt tid. Den
gjordes när förhållandet i kurs mellan krona och dollar inte var så bra, men så fort det var
påskrivet, då växlade kursen åt andra hållet. Så då blev vi ju nästan miljonärer på detta. Så
vi kunde leva ganska bra på det. Det var väl det som fick företaget att leva vidare under
de första åren, det är ju inte så lätt i början. Ja, jag skall väl inte ta upp mera tid nu.

Anna Orrghen: Mats, vill du lägga till någonting här?

Mats Lindquist: Mm, nja, det finns massor, det är så mycket. Men jag kan nog ta och
hålla mig lite så får vi se om vi kommer tillbaka till det i diskussionen sen. Men det var ett
spännande äventyr att knoppa av oss från KTH och köra i egen regi. Och sen också
minska beroendet från de statliga anslagen, så vi hade andra aktiviteter för oss för att få
in pengar. Vi var ute och programmerade COBOL100 för bröd- och smörtillämpningar
och allt möjligt. Allt som gav pengar tills vi så småningom kunde få en tillräcklig intäkts-
ström på informationssökningssystemet, på 3RIP-försäljningarna. Och det var ju ofta rätt
stora försäljningar.

Björn Tell: Australien.

Mats Lindquist: Australien?

Jan Sunnebäck: Australien, dit sålde vi 3RIP-systemet.

Mats Lindquist: Ja det har du rätt i, en DEC 10:a.

96 VAX-datorerna, datorer som konstruerades av DEC. Ceruzzi (1998).
97 Högnivåspråk, programmeringsspråk som gör anspråk på att likna mänskliga sätt att uttrycka sig, t. ex.
ADD A TO B till skillnad från maskininstruktioner.
98 Lågnivåspråk, programmeringsspråk som ligger nära datorns maskininstruktioner.
99 BLISS, ett maskinnära programmeringsspråk som användes av Digital Equipment Corp. för bland annat
DEC-10 och DEC-20 datorer. Användes också för söksystemet 3RIP.
100 COBOL, förkortning för Common Business Oriented Language, ett programspråk för lösning av admi-
nistrativa uppgifter med dator, t. ex. inom personaladministration, orderbehandling eller lagerbokföring.
Det amerikanska försvarsdepartementet samlade i maj 1959 representanter för datortillverkare, användare
och myndigheter i USA i syfte att skapa ett gemensamt affärsspråk. Sammankomsten resulterade i att en
första version av COBOL kom 1960. Samma år deklarerade det amerikanska försvarsdepartementet att det
inte skulle införskaffa eller hyra datorer som inte kunde hantera språket. Det ledde till att COBOL blev ett
av de första programspråken som kunde köras på olika maskiner med samma resultat. COBOL fick stor
spridning och var vid 1960-talets slut samt under 1970-talet ett av de mest använda programspråken. Ce-
ruzzi (1998), 91f.
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Jan Sunnebäck: Det användes i språkforskning i Australien. Både det föregående 3RIP,
och TRIP, är ganska avancerade system och man kan göra mycket med dem. Det här
3RIP-systemet användes med stor framgång i Australien mest för språkforskning.

Mats Lindquist: Ja, och även på QZ hade vi någon tillämpning, alltså på engelska. Vi
lade upp korpusar med texter.

Jan Sunnebäck: Ja det stämmer. Även där var det så.

Mats Lindquist: Men den säkra, den stora marknaden sen för TRIP, den VAX-baserade
produkten, det var ju läkemedelsindustrin i Europa som gav en väldigt bra basintäkt. För
deras krav på dokumentation är väldigt höga. Så som enstaka bransch, om man räknar,
tror jag det var den bästa av dem.

Jan Sunnebäck: Absolut. I dagens läge är det medieindustrin som är våra största kunder.

Anna Orrghen: Apropå det här med att skapa egna system, vi pratade lite om finnarna
tidigare som parasiterade på de svenska, vad var det som gjorde att man i Sverige, på
KTHB som vi har pratat om hittills, inte valde att förhålla sig på samma sätt till något
annat land exempelvis? Vad var det som gjorde att man bestämde sig för att utveckla
egna system?

Mats Lindquist: Mycket var det SINFDOK-rådet och mycket var det Håkansson.101

Björn Tell: Ja dels var det väl det att i Amerika, Amerika var ju ledande, hade man väntat
hela tiden på att antingen skulle NASA göra det eller också skulle Library of Congress102

göra det, och hade inte Library of Congress eller NASA kommit fram med någonting, då
stod de där. Det var egentligen bara engelsmännen och vi som var de som förstod att vi
måste göra lite själva också. Det var det som gjorde att engelsmännen och vi var de enda
som kunde ta emot Chemical Abstracts-banden eller INSPEC-banden. De andra länder-
na var inte mogna för det här, därför att, till skillnad från Amerika som hade oerhörda
resurser, så måste det in statliga pengar åt någonting som man inte visste vad det egentli-
gen var för någonting. För man förstod att man kunde inte konkurrera med Amerika
egentligen. Men å andra sidan, vi tyckte ju att det här skulle väl vi kunna klara upp också,
det var ju det som var OECD:s intention, att genom att släppa ut det här gratis så skulle
man alltså kunna befordra den Europeiska insatsen på programmeringsområdet.

Mats Lindquist: Och så tror jag att vi hade en ganska framåt verksamhet både på
KTHB och på Karolinska. Alltså, en omfattande verksamhet på SDI-tjänster och på
MEDLINE, MEDLARS103 där. Så det fanns alltså en ganska stor mängd kompetens i
landet. Marie berättade ju också om informatikerkompetens och systemkompetens både
ifrån Atomenergi och KTH, och även på Karolinska fanns det ju. Ni hade också en väl-
digt tung systemavdelning. Så det fanns på något sätt en kunskapstradition i det här, och
så var det en klar, i alla fall som jag upplevde det Björn, så var det en klar vilja ifrån

101 Departementsrådet Hans Håkansson var ordförande i SINFDOK då det begav sig; han var även verk-
ställande ledamot i statens rymddelegation och flitig utredningsman.
102 Library of Congress (Washington, DC), Förenta staternas kongressbibliotek; fungerar i vissa avseenden
som nationalbibliotek.
103 MEDLARS, Medical Literature and Retrieval System. NLM:s beteckning på det första reguljära batcho-
rienterade söksystemet. MEDLARS-centraler ordnades i Boston Spa (Storbritannien) och i Stockholm.
Denna version av MEDLARS var utvecklad för Honeywelldatorer.
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SINFDOK att vi skall ta fram ett svenskt system. Det hör till en sådan forskning som vi
ska satsa på.

Jan Sunnebäck: För det fanns ett finskt och norskt system, jag vet inte om de var
kommersiella, MINTTU-systemet i Finland till exempel.

Mats Lindquist: Ja det fanns ju några, och SIFT104 hette någonting också.

Jan Sunnebäck: SIFT, det var det norska, ja just det.

Mats Lindquist: Så det pågick lite grann då.

Marie Wallin: I Norden var de bättre.

Anna Orrghen: Och just på tal om SINFDOK och det här med finansiering, vi har pra-
tat om att ni har sökt pengar och fått pengar. Var det svårt att argumentera för att få fi-
nansiering för den här typen av system?

Björn Tell: De som sysslade med det här, det var jag och Sune Bergström105 på Karo-
linska. Skillnaden var bara den att han hade överlåtit grejerna till någon medicine doktor,
så varje gång hans ansökningar kom upp kunde han sitta kvar därför att det här var inte
han utan det var någon där nere. Men däremot när mina ansökningar kom upp, då var jag
tvungen att gå ut därför att annars skulle jag ha varit jävig, så det var liksom diskrepans
där. Men i stort sett kan man säga att SINFDOK bidrog till att få fram, dels en massa
projekt från olika håll, det kom ju in ansökningar från olika håll och det var en stark scre-
ening av dem. Och samtidigt var det ju det här att databaserna kostade pengar så små-
ningom och då måste SINFDOK in och sen skulle man ha tillbaka detta på grund av
profilerna som man sålde till olika ställen. Och det var negativt för att det kostade mera
körningar och inköp av magnetband, än det vi fick in. Men i någon departementspro-
memoria hade man sagt att man hade velat haft skattelättnader inom industrin, men då
tyckte staten att det var bättre att vi gjorde någonting som hjälpte industrin. Och det här
var ett sätt att göra detta på. Forskningspropositionen 1968 tror jag särskilt betonade
detta, att det här var ett sätt att ge ett understöd till industrin, genom att befordra den här
verksamheten.

Anna Orrghen: Ville du?

Marie Wallin: Nej, jag tänkte att apropå EPOS-VIRA när det blev svårt att få pengar,
och vi var tvungna att höja priserna och det blev dollarkursen -82, det var nästan dödstö-
ten för EPOS-VIRA.

Björn Tell: Men då hade jag lämnat KTHB.

Marie Wallin: För att dessa band som man hyrde, inte köpte, skulle ofta betalas med
dollar. Då hade vi försökt räkna ut, vad sparar Sverige totalt jämfört med att göra samma

104 SIFT, se notis i norska tidskriften Synopsis vol 11, nr 5 (1980) s. 216-217: ”Utvikling av et generellt tekst-
sökesystem (SIFT-projektet)”.
105 Sune Bergström, Nobelpristagare i medicin 1982. Vid den aktuella tiden 1964 chef för kemiinstitutionen
på KI. Se vidare Carl-Eric Elwin, ”MEDLARS / MEDLINE. Reflection on Development and Status in
Scandinavia”, i Elisabet Mickos, Aud Lamvik, Ulla Retlev, Marie Wallin, & Teodora Oker-Blom (red),
Online development in the Nordic countries (2007), http://hdl.handle.net/1975/1490 (senast kontrollerad 28 april
2007).
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sökningar på de olika onlinesystem som redan fanns tillgängliga. Och det var hundratu-
sentals pengar, totalt, som användarna sparade genom att köra det här systemet, istället
för att de skulle söka var och en på sitt håll. Men det fick vara, det spelade ingen roll för
SINFDOK ville inte betala längre och även KTH ville inte stödja det så småningom, för
de var också en del av stödet.106

Anna Orrghen: Hade man samarbete med andra högskolor eller universitet i Sverige,
som också arbetade med liknande verksamhet?

Björn Tell: Nej det var egentligen inte förrän Linköping kom till, som skulle vara ett
systemuniversitet. Annars var de inte inne på det här området direkt vad jag vet, när jag
kom till Lund -72 så fanns inte det här alls, utan det var någonting som vi startade upp.
Roland och jag åkte ner och gjorde ett seminarium i Lund för att rycka upp dem, att det
här var någonting som man kunde använda även i Lund. Sen var det ju det att flera pro-
fessorer ifrån KTH blev professorer i Lund och de var ju vana vid den här servicen de
hade fått vid KTH och då ville de ha samma nere i Lund.

Rolf Lindh: LIBRIS-projektet drog igång ganska tidigt. Och då tror jag nog att man i alla
fall försökte göra någon sorts samarbete, för jag var själv med vid ett antal möten när
man satt med folk ifrån olika ställen som kunde det här med att hantera information i
datorer. Men jag tror inte att LIBRIS-projektet gick igång som det skulle ha gjort egentli-
gen om de hade väntat ett tag till. Så det blev lite dött.

Anna Orrghen: Efter pausen kommer vi att prata mer om verksamheten som var vid
FOA och även vid KI, men jag undrar om ni hade något samarbete sinsemellan?

Marie Wallin: Ja.

Anna Orrghen: Och, vad gjorde ni?

Marie Wallin: Ja, vi hade mycket samarbete med Medicinska informationscentralen.107

Kommer ni att berätta om det?

Göran Falkenberg: Ja.

Anna Orrghen: Du får gärna berätta din version också.

Mats Lindquist: Ge en inledning.

Marie Wallin: Ja, det som jag kommer ihåg bäst av det var att de var först att utnyttja
DIALOG-system,108 tror jag, i Sverige. Och då var det ni som introducerade det för oss
och det var väl egentligen informatikerna som skulle samarbeta mer. Vi hade roliga mö-
ten när vi var tillsammans allihopa och vi lärde varandra om de olika systemen. För att på
KTHB skulle några utnyttja MEDLINE för att göra sökningar i biologi och närliggande

106 Se Mariam Ginman SDI-verksamheten vid IDC-KTHB – en utvärdering (DFI-publikationer 1984:5).
107 Medicinska informationscentralen, MIC. Huvudmannaskapet för BMDC flyttades till KI, 1969. Institu-
tionsnamnet ändrades 1975 till MIC, Medicinska informationscentralen. MIC slogs samman med KI:s
bibliotek 1977 till den gemensamma organisationen KIBIC. MIC:s verksamhet som enhet inom KIBIC
upphörde 1997.
108 DIALOG-system eg. Dialog Information Services Inc., blev 1972, efter att ha varit ett utvecklingspro-
jekt vid Lockheed Aircraft Corp. i Kalifornien, den första kommersiella, allmänt tillgängliga, databasvärden.
Jmf med ESA-IRS till vilket KTHB anslöt sig och representerade i Sverige från 1972.
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ämnen och ni skulle utnyttja ISI109 eller andra databaser eller Chemical Abstracts, som vi
kanske kunde bättre. Så det var ett samarbete åtminstone på den nivån av informatikerna.

Anna Orrghen: Roland Hjerppe.

Roland Hjerppe: SINFDOK tvingade oss delvis in i ett samarbete. Som jag kommer
ihåg det var det så att både på BMDC och på KTH hade vi och betalade för Chemical
Abstracts. Och SINFDOK ville då inte betala två gånger för abonnemang av Chemical
Abstracts. Och det var en av faktorerna som gjorde att det blev ett samarbete mellan oss
två. Tidigare var det väl snarare så att vi var konkurrenter på olika sätt och vi träffades väl
mera utomlands, Göran och jag, än i Sverige.

Malin Edström: Det här hänger också ihop med decentraliseringen. Förutsättningarna
för en decentraliserad verksamhet var ju att vi både på KI och på Teknis hade god kon-
takt med alla platserna ute i landet, både industrier och universitet och högskolor. Så det
satt dokumentalister eller informatiker på Chalmers och i Lund som jobbade mot våra
samlade system.

Anna Orrghen: Göran Falkenberg.

Göran Falkenberg: Ja det är riktigt som Roland och Malin säger här. Jag kom till
BMDC 1972 på hösten, på Medicinsk fysik, den institution där datorerna inom institutet
fanns. Och ett av mina första uppdrag var att vara spion på Kungliga Tekniska Högsko-
lan. Eftersom jag var så grön i min nya roll så var jag okänd för alla teknologer, och
skickades iväg på ett seminarium som handlade om just er uppkoppling till Darmstadt.
Och det var oerhört intressant, mycket av det jag fick höra. Och det satte, tror jag, myror
i kroppen på många på KI, att det här höll på att hända samtidigt som MEDLINE låg i
sin linda hos oss. Det fanns alltså en slags tävlan och konkurrens mellan centralerna på
ett sätt. Jag tror inte det var så blodigt, kanske det var blodigt längre upp i hierarkin.

[Skratt]

Göran Falkenberg: Sen vet jag att när vi så småningom kom att bli nyttjare av ert
EPOS-VIRA-system, precis i logik med vad du nämnde Roland, att SINFDOK önskade
det här samarbetet, då hade jag börjat jobba lite kliniskt samtidigt med min verksamhet
vid BMDC, så jag blev uppringd på röntgenkliniken på Karolinska sjukhuset av en ilsken
Olga, vad hon nu hette, som sade att, ”det vill jag bara tala om, att det är vi som äger
EPOS-VIRA-systemet och det är inte tillåtet för utsocknes att använda det”, eller vad
hon nu kan ha sagt. Ja, jag kunde ju inte avhandla det där ståendes över någon patient så
jag bad att få återkomma. Men det förekom sådana här lite personliga, på båda sidor tror
jag, engagemang för den egna institutionen. Men egentligen så löstes ju det här upp på
bästa sätt tycker jag. Eller vad säger Roland?

Malin Edström: Jag var tillsatt, delegerad, att springa över på Karolinska och en från er
som sprang till oss, och så skulle vi försöka få igång allting, det goda samarbetet. Och ett
antal trevliga fester hade vi också i det sammanhanget.

109 ISI, the Institute for Scientific Information, amerikanskt informationsföretag som lanserade Science
Citation Index. Detta och besläktade produkter blev sedermera tillgängliga på magnetband, och numera
online. Produkten ingår i World-of-Science från Thomson Scientific.
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Anna Orrghen: Fanns det något samarbete mellan KTHB och FOA vad det gäller den
här typen av verksamhet?

Sten-Sture Tersmeden: Ja, det är väl frågan det.

[Skratt]

Sten-Sture Tersmeden: Lars får väl kommentera först. Jag har en liten pusselbit till det
hela.

Lars Högberg: Jag återkommer väl lite till det som redan har framskymtat, det var
mycket revirbevakning och inte minst inom FOA. FOA var ju på den tiden fem avdel-
ningar eller rättare sagt fyra avdelningar och en planeringsbyrå om man ska vara korrekt.
Och var och en hade sitt bibliotek, ganska bestämda personligheter som bibliotekschefer
och sen även konkurrens högre upp i hierarkierna. Men jag vet att FOA 2, som jag till-
hörde på den tiden, och FOA 3:s bibliotek låg vägg i vägg men det var inte ens mycket
samarbete genom den väggen, fast det fanns en dörr. Men vi var på ett antal gemensam-
ma seminarier och annat men det kom ju senare, det var på 70-talet då DEC 10:an hade
kommit till QZ, mycket på FOA:s initiativ, som interaktiv datorbehandling började. Ste-
phan Schwarz var ju med i den miljön från början och så kom han så småningom till
KTH:s bibliotek. Men det var också rätt olika behovsprofiler på sätt och vis och jag träf-
fade väl inte på det direkt så där men det var också det att ett försvarsforskningsinstituts
sökprofiler är ju lite känsliga. Så att FOA ville nog ha en hel del ”in house”, så att säga.
Men vi deltog i gemensamma möten och ett antal konferenser och det var gemensamma
seminarier.

Marie Wallin: Men FOA hade ett utnyttjande av EPOS-VIRA vid sin egen dokumenta-
tionscentral.

Lars Högberg: Vad då?

Marie Wallin: FOA utnyttjade EPOS-VIRA med sin egen informatiker hos sig.

Sten-Sture Tersmeden: När skulle det vara då?

Marie Wallin: Förlåt?

Sten-Sture Tersmeden: Nej det var nog på 80-talet i så fall, för jag slutade -78, -79 och
då hade vi inget EPOS-VIRA på FOA och ingen dokumentationscentral heller.

Marie Wallin: Det var på biblioteket, och vem var det? Det var väl på 80-talet ja.

Lars Högberg: Vad som hände där, nu pratar jag alltså 60-tal och tidigt 70-tal, var att i
slutet på 60-talet kom kraven på att FOA skulle ta ett antal besparingar och det var om-
läggningar av forskningsprogrammet och det blev en rejäl omorganisation av FOA, och
omlokalisering. Och då fick FOA Stockholm ett gemensamt bibliotek så småningom.
Men då hade jag i och för sig lämnat FOA, jag lämnade ju FOA 1980, så utvecklingen var
på väg där och jag tror definitivt att delar av FOA utnyttjade både KTH och Karolinskas
bibliotek. Man kan väl säga att FOA täckte otroligt många områden på den tiden. Och
sen var vi naturligtvis väldigt intresserade av de amerikanska rapportdatabaserna för ame-
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rikanarna var så småningom rätt frikostiga med att lägga ut även sina försvarsforsknings-
rapporter i dem.

Sten-Sture Tersmeden: Min lilla pusselbit var väl att, mot slutet när jag jobbade på
FOA -78, -79, så hjälpte jag faktiskt KTHB:s bibliotek att ta fram en produkt som hette
LISTTEC.110 Men det var ju rapportgeneratorsystemet i CORSAIR,111 som jag skall be-
rätta lite grann om sen.

Marie Wallin: Det var Stephans baby.

Björn Tell: Man kan väl tillägga här att innan vi gjorde nyförvärvslistorna på våra rap-
porter fick vi så småningom med KTH:s alla nyförvärv och vi fick även med Veten-
skapsakademiens, så under en tid hade vi en gemensam nyförvärvslista för dessa biblio-
tek. När det gäller FOA var det en viss konkurrens på programmeringsområdet. Jag vet
att jag lärde mig lite utan FOA, samtidigt var det kanske det som FOA ville komma åt,
det hade vi i vårt ABACUS-system. Och jag vet att Harry Brynielsson, VD för AB
Atomenergi, han var väldigt känslig på den punkten att inte släppa ifrån sig den här lilla
biten till FOA, så det skedde inte.

Lars Högberg: Nej, Aktiebolaget Atomenergi och dåvarande FOA 4 som ju sysslade
med kärntekniken på den tiden, hade väl en speciell relation. Det var ofta mycket gott
samarbete ibland på forskarnivå men det var också mycket konkurrens. Men jag var ju
inte på FOA 4 på den tiden, så det har jag ingen inblick i egentligen.

Anna Orrghen: När ni arbetade med och utvecklade de här systemen, var det någonting
som inte gick som ni hade tänkt?

Björn Tell: Vad menar du?

Anna Orrghen: Ja, om ni kanske hade haft en tanke om hur det skulle utvecklas och om
det sen uppstod tekniska svårigheter eller svårigheter med användarna? Och hur löste
man det?

Roland Hjerppe: Det fanns väl en sak åtminstone som inte gick som det var tänkt.
Tanken var att vi på KTH i Sverige skulle försöka lansera en onlinetjänst. En egen med
TRIP som bas. Men förutsättningarna fanns nog inte. Vi kunde inte konkurrera med de
internationella tjänsterna. Men de tankarna, de ambitionerna, fanns. Och jag minns att
det fanns väldigt många frågeställningar där som visade sig väldigt svåra, till exempel hur
skulle man prissätta en sådan svensk tjänst. Det fanns liksom inte erfarenhet och på den
tiden var datorkraft fortfarande dyr. Man betalade för delar av sekunder, och det lyckades
man inte med.

Lars Högberg: Jag kan ju kommentera, jag gjorde lite överslagsberäkning, Sten-Sture
och andra, Elsa-Karin, får väl korrigera mig om jag har fel, men jag vill minnas att taxan
för FOA:s IBM 7090112 och 360-systemen låg väl kring några 1000 kronor per timma, 3-

110 LISTTEC, en accessionskatalog för tidskrifter på KTH i slutet av 1970-talet som producerades med
CORSAIR.
111 CORSAIR, förkortning av Computer Oriented System for Automatic Information Retrieval. Se vidare
fotnot 121 och 128.
112 IBM 7090, den tredje datorn i IBM 700/7000-serien. En transistorerad dator som stod färdig 1960.
Cortada (1987), 203ff.
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5000 per timma i den tidens penningvärde vilket är nästan tio gånger mer idag. Och det
för en maskin som hade en hundradel av kapaciteten i den laptop vi idag köper för 5000
spänn.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Minnesstorleken, i alla fall på 7090, var 32 000 någon-
ting.113 Nej, inte megabyte.

[Skratt]

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: 32 000 var det, och på den andra var det ju 500 till 1000
beroende på om man räknar helord eller inte. Så vad man fick på 7090 för de pengarna,
det var fantastiskt mycket faktiskt.

Lars Högberg: Ja det tyckte man ju då.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Om jag nu jämför med när ni började med det där på
KTH, så startade man ju arbetet med CORSAIR, antagligen först.

Lars Högberg: CORSAIR startade redan 1963, jag tänkte komma till det.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Just det. Och om det nu skall beskrivas historia, så är det
faktiskt intressant att se till att det kommer fram här också. Och likaså MEDLINE.

Sten-Sture Tersmeden: Vi har ett helt avsnitt efter pausen, så var inte orolig Elsa-Karin.

[Skratt]

Anna Orrghen: Ja, Rolf.

Rolf Lindh: Ja om man nu skall ta någonting som jag saknade i alla fall. När jag hade
gjort mitt söksystem så tyckte jag att det var lite svårt att hantera profilstrukturen på ett
vettigt sätt. Och därför fick jag idéer om att man skulle kunna återföra erfarenhet ifrån
sökningar till sökning. Och på något sätt lägga in det. Men, jag fick aldrig något interak-
tivt system i min hand utan det fanns bara i min drömvärld nästan. Det fanns ju system
som hade interaktivitet men inte så där allmänt så jag hade aldrig tillgång till det, men
hade jag haft det då hade jag kanske gjort lite mera när det gäller att förbättra databasens
värde i söksynpunkt.

Anna Orrghen: En förtydligande fråga där, vad var ett interaktivt system på den tiden?
Vari bestod interaktiviteten?

Rolf Lindh: De flesta interaktiva system, det var ju alltså operatörsbordet, operatörskon-
solen. Sen kom det, -73, -72, -73 när vi köpte en CDC-maskin på Studsvik, då fick vi
terminaler, 300 Baud.114 Och det var alltså inte särskilt hög hastighet men det fanns möj-
lighet att gå upp till skärmen, förbindelserna var så dåliga.

113 32 000 ord om vardera 36 bits.
114 Baud eller Bd, en måttenhet för informationshastighet (symbolhastighet) som används vid signalöverfö-
ring. 1 baud innebär 1 signalelement, symbol, per sekund. En sådan symbol kan innehålla olika mycket
information. Äldre typer av modem överförde en bit per symbol och antalet baud var då exakt samma som
antalet överförda bit per sekund, bps. På grund av detta har baud i dagligt tal kommit att betyda samma sak
som bit per sekund, trots att begreppen egentligen är olika. Enheten är uppkallad efter Émile Baudot (1845
– 1903).
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Jan Sunnebäck: Men det var ju att man kunde ringa upp. Man hade akustisk kopp-
lingsmetod, man ringde vanliga telenätet och hade en akustisk koppling, man kunde alltså
ringa till en terminal och skriva in och få svaren direkt. Antingen på en pappersremsa
eller på en skärm och då förstås med låg hastighetsöverföring, men det fungerade. Och
man fick svaren direkt också, behövde inte vänta på att få svaret nästa dag. Och kunde ju
samtidigt förstås förändra frågan, så om du ställde en fråga och fick ett svar och inte var
riktigt nöjd kunde du hela tiden ändra på din fråga också och pröva på nytt igen. Vilket
var betydligt enklare än tidigare.

Marie Wallin: Om du frågar vad som saknades. Det som jag tyckte att man observerade
var att EPOS-VIRA hade många kompletterande program som tillät att söka statistik på
sökningar, att göra konkordans mellan olika ordlistor. Massor med faciliteter som egent-
ligen inte utnyttjades. Och jag tror att det inte fanns någon forskning i området, som
skulle koppla informationssökning med lingvistik eller sådana saker. Det fanns hos Scrip-
tor, litegrann.

Lars Högberg: Jo, det gjorde det.

Marie Wallin: Men egentligen inte på universitetet och det har inte utnyttjats. För när
man efteråt ser i litteraturen, gjordes det mycket på annat håll. Men här i Sverige har det
inte skett och informationsforskning, det är väl senare som det har kommit i Borås på
Bibliotekshögskolan. Men ingen reell forskning, utom den där tekniska utvecklingen av
system.

Anna Orrghen: Lars.

Lars Högberg: Ja, just på den där frågan du sade, vad var det som inte förverkligades.
Om jag ser tillbaka så tyckte jag att det hänger väldigt mycket samman med att, det var
väl omkring 70-talet så började den tekniska utvecklingen gå så oerhört fort, det har alltid
gått fort men då ökade tillgänglig maskinkapacitet och annat dramatiskt. I slutet på 70-
talet hade jag under några år ansvaret för bland annat FOA 1:s bibliotek och en del all-
mänt om informationssystem. Och han hette väl Licklider115 som var professor på MIT
och pionjär för det här med att sprida ut terminaler i en forskningsmiljö så alla hade till-
gång till det hela. Det var en sådan här formulering från hans sida som fastnade i minnet,
att maskinvaran ligger en generation före mjukvaran och mjukvaran ligger minst en gene-
ration före användarkompetensen och tänkandet, att tänka om, att utnyttja det där. Och
det betyder ju att maskinvaran, i allmänhet med ungefär tre, fyra års generationstid, låg
åtta till tio år före användarna. Och sen när de stora internationella systemen började
komma, ja då var det i olika forskarmiljöer så började man gå direkt på de internationella
databaserna, för det blev ju tydliga möjligheter till uppkoppling mot ARPANET, före-
gångaren till Internet och sådant där, och då är vi framme vid början på 80-talet. Jag läste
något annat sådant där, ”when a program is running it´s obsolete”. Vi drabbades nog lite
av det där.

Anna Orrghen: Vi ska avsluta för kaffepaus här, men jag vill först fråga Mats om det är
någonting som du vill plocka upp av det som har sagts än så länge?

115 Joseph C. R. Licklider, 1915-1990, professor vid MIT, och en pionjär inom interaktiv databehandling.
Chef för ARPA IPO (Information Processing Techniques Office) på 1960-talet. Bland annat formulerade
han grundtankarna till det som blev ARPANET, det som sen utvecklades till Internet. Känd för boken
Libraries of the Future, utgiven på MIT Press 1965.
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Mats Lindquist: Nej, nu tycker jag nog det har plockats upp lite till höger och vänster.
Roland kanske?

Roland Hjerppe: Det finns väl en sak när det gäller miljön vid KTH. Och det är ju det
att SINFDOK hade ett program med stipendiater och många av de stipendiaterna kom
till KTH, till KTHB. Mats, Göran Thorén,116 Mats Löfström, Rolf Larsson, åtminstone.

Marie Wallin: Christer?

Jan Sunnebäck: Inte Christer tror jag.

Roland Hjerppe: Som jag kommer ihåg och som alla bidrog till systemutvecklingen. Det
här stipendiatprogrammet, upplever jag, betydde väldigt mycket och det var ju Björn som
lyckades attrahera dem till KTH:s biblioket.

Björn Tell: Ja, jag skulle hellre vilja ta upp frågan om vilka stipendiater vi körde till ut-
landet. Jag hade varit i San Fransisco och träffat Englebart,117 han som uppfann musen
till exempel, och jag ville placera någon där och vi hade då på förslag Roland Dahl, som
sen blev professor i Göteborg. Men Englebart hade inte lust att ta honom utan han fick
istället plats hos Gerhard Salton118 vid Cornell University. Å andra sidan hade vi stipendi-
ater som kom till oss. Vi hade till exempel Yvette Henry,119 som kom ifrån CNRS, Centre
National de la Recherche Scientifique i Paris och satt ett halvår hos oss på KTH och för-
sökte lära sig, för vi hade ju då det där utbytet med Bulletin Signalétique och det här var
deras möjlighet att få en känsla för vad vi gjorde för att sen implementera detta. Men hon
gifte sig med en kanadensare och for iväg till Kanada senare, så vi fick ingen nytta av den
stipendiaten.

Mats Lindquist: Rolf Larsson var ju också i Santa Monica i ett halvår eller någonting
sådant där.

Björn Tell: Ja, han fick också ett stipendium.

Mats Lindquist: Så det var ett utbyte. Och jag var i Nottingham i fyra månader och
jobbade med kemiska informationssystem.

Roland Hjerppe: Mats Löfström också.

116 Göran Thorén, började vid IDC-KTHB, utvecklade KOMPOST (implementerat av Jan Sunnebäck) och
tog sedan fram PROTECT, ett säkerhetssystem för EPOS. Se vidare Roland Hjerppe, ”1EPOS-VIRA,
3RIP and Paralog – prehistory and early stages”, i Elisabet Mickos, Aud Lamvik, Ulla Retlev, Marie Wallin,
& Teodora Oker-Blom (red), Online development in the Nordic countries (2007),
http://hdl.handle.net/1975/1490 (senast kontrollerad 28 april 2007).
117 Douglas Englebart, f. 1925, verksam vid Stanford Research Institute. Han hade uppfunnit datormusen
och sysslade med Human Intellect Augmentation och hypertext, och tagit initiativ till det första nätverket i
världen: ARPANET.
118 Gerard Salton, Cornell University, som utvecklat söksystemet SMART.
119 Yvette Henry, fransk programmerare (informaticienne) som arbetade med användning av EPOS-VIRA
på CNRS för deras egen SDI-tjänst. Hennes detaljerade kunskap av PASCAL-databasen hjälpte de anställ-
da vid IDC vid utnyttjande av den inom deras egen SDI-tjänst.
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Mats Lindquist: Ja, han var i Sheffield. Han gick på Master of Library Science, han och
Carlsson,120 vad hette han?

Jan Sunnebäck: Jan Carlsson hette han.

Mats Lindquist: Jan Carlsson. Så det var väldigt mycket internationellt orienterat utbyte.

Anna Orrghen: Jag tror vi får återkomma till just internationaliseringsfrågan i slutet ock-
så, för det finns mer att säga där. Tack så mycket så här långt så tar vi kaffepaus nu.

–Kaffepaus–

Anna Orrghen: Under pausen har jag fått en fråga kring upplägget som handlar om var-
för ni här längre bort i panelen inte fått säga så mycket. Tanken med upplägget har varit
att fokusera på en miljö i taget, självklart med inlägg från de andra miljöerna, så ni kom-
mer att få berätta era minnen nu. Jag tänkte att vi börjar med att gå tillbaka lite i historien
igen. Vi kommer att bege oss till FOA och jag vill börja med att be Lars Högberg inleda
kring dina erfarenheter därifrån. Jag vet att redan 1962 så började arbetet med CORSAIR
I.121

Lars Högberg: Jag sitter här, lite unikt kanske, med användarperspektiv från forskar-
gruppsperspektiv. För CORSAIR-systemet byggdes verkligen nerifrån och upp utifrån en
forskargrupps behov. Medan det mesta av det andra vi hört är om de stora forsknings-
bibliotekens angreppssätt på det här. Som väl framskymtar lite i diskussionerna, framför-
allt om universitetsforskning, och Uppsala är ju speciellt på sitt sätt naturligtvis, när jag
kom dit som forskarstuderande, så inte var det till Carolina Rediviva man gick för att
följa med i litteraturen, utan varje institution hade sitt bibliotek. Det diskuterades här,
skulle Karolinska Institutet och KTH ha en prenumeration eller flera på Chemical Ab-
stracts. Jag undrar hur många prenumerationer på Chemical Abstracts det fanns bland
kemiinstitutionerna i Uppsala, plus på Carolina Rediviva, universitetsbiblioteket naturligt-
vis. Det var lite om miljön. Men det var inte riktigt så fruktansvärt dyrt på den tiden och
det var framför allt inte så fruktansvärt mycket artiklar som skrevs, även om det var
mycket.

Jag jobbade alltså inom fysik och ett specialområde inom fysik som egentligen i grun-
den var mycket snabba gasurladdningar. Det började med fusionsforskning, alltså väte-
kraft, men sen blev FOA intresserad av vår kunskap om hur man gjorde mycket snabba
gasurladdningar. Så vår grupp sögs upp av FOA, men fortfarande stationerad i Uppsala,
med uppgift att utveckla mycket snabba röntgenblixtar som FOA behövde för att klara
utveckling av riktad sprängverkan, bland annat för pansarbrytande ammunition. Och det
där var en militärt känslig teknik i grunden, stormakterna som kunde det hela delade inte
med sig särskilt mycket. Och lite specifikt för den tekniken var att vi hade ett stort behov
av att följa med i vad som skrevs både på vissa grundforskningsområden och samtidigt
ha en relativt bred teknikbevakning, för det var så oerhört mycket kvalificerad mätteknik
och det hände mycket i utveckling av oscilloskop och allting annat sådant där. Så vi be-
hövde vara smala på vissa områden och breda på vissa. Och gruppen hade väl börjat att

120 Jan Carlsson, SINFDOK-stipendiat. Se vidare Roland Hjerppe, ”1EPOS-VIRA, 3RIP and Paralog –
prehistory and early stages”, i Elisabet Mickos, Aud Lamvik, Ulla Retlev, Marie Wallin, & Teodora Oker-
Blom (red), Online development in the Nordic countries (2007), http://hdl.handle.net/1975/1490 (senast kontrol-
lerad 28 april 2007).
121 CORSAIR I, Computer-Oriented Reference System for Automatic Information Retrieval, utvecklat av
Lars Högberg på 1960-talet för IBM 1620. Ett system för hantering av litteraturreferenser. Se IVA:s tid-
skrift Teknisk Vetenskaplig Forskning (TVF) Nr 2, 1965, sid. 56.
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pröva på det här med nålkort och annat för att hålla reda på det där men det blev väldigt
komplicerat.

Och vad som sen hände samtidigt var att Kaj Siegbahn,122 vår professor, hade ordnat
fram en IBM 1620123 till institutionen som stod på vinden. Ursprungligen var den bara
försedd med hålremsläsare och -stans. Jag kommer inte ihåg exakt när den kom, det var
väl i början på 60-talet någon gång, men bara efter något år så hade den fått ett skivmin-
ne med den enorma kapaciteten 1 megabyte. Jag kan säga att arbetsminnet var på 30 ki-
lobyte och klockfrekvensen var 50 kilohertz. Men i alla fall, vi använde den till en början
för vetenskapliga beräkningar och lärde oss programmera, den vetenskapliga delen gjor-
des i FORTRAN.124 Jag delade väl erfarenheten med Elsa-Karin att jag har lärt mig pro-
grammera en IBM 650125 med trumminne och elektronrör. Och det var en god grund-
kurs, det där. Men i alla fall föddes tanken, när man nu har den här datamaskinen stående
här, och om man hade visat att man kunde programmering så kunde man få tillgång till
en nyckel att boka in sig och köra ett antal timmar nätter och helger och pröva själv. På
dagtid kördes det jobb åt olika forskningsinstitutioner. Kaj Siegbahn hade tittat runt på
institutionen när han hade fått tag i pengar till datorn: Vem kunde någonting om att köra
datorer och det var en viss forskarstuderande som heter Werner Schneider,126 som höll på
med något helt annat egentligen. Men han hade lärt sig något om datorer på ETH127 i
Zürich, så han utsågs raskt till chef för den här verksamheten.

Nåja, vi fick en nyckel av Werner så vi kunde köra själva, kvällar och nätter. Det bör-
jade med vetenskapliga beräkningar, men då föddes tanken, kan man göra något som
hjälper oss att hålla reda på våra litteraturreferenser. Jag ska inte säga att vi började sys-
tematiskt men det blev ett ganska systematiskt tänkande kring det här, ”hur ser våra be-
hov ut?” Ja, vi hade en rutin där det var fördelat i forskargruppen att titta igenom nyckel-
tidskrifterna varje vecka och var det något intressant ville man kunna hålla rätt på det, så
det skulle vara en enkel rutin för det. Och nålkort var inte särskilt bra. Men grunden var
också att man behövde någon form av ämnesklassificering, ämnesordnande system. Och
vi tittade på decimalklassifikation, men som jag sade, vi hade ett väldigt speciellt behov,
brett på vissa områden och väldigt smalt på andra. För de här smala områdena hamnade
man väl lätt i upp till 12 decimaler och skulle man då datorisera det så var det inte ut-
rymmesvänligt, om man säger så.

Hur som helst, vi började fundera på det hela och sade, jo vi försöker någonting. Och
jag fick uppgiften att programmera det. Och det blev alltså CORSAIR I som egentligen
var ett väldigt enkelt system. Vi tog fram en förteckning på ungefär 200 ämnesgrupper
med varierande detaljeringsgrad som precis täckte våra behov. Och försåg dem dessutom
med, jag tror vi kallade dem detaljdeskriptorer, som var lite generella. Hittade man någon
mätutrustning så ville man ju veta vad det var den mätte och vilken bandbredd den hade
och sådana här saker. Så det var alltså lite mer detaljspecifikation. Och så gjorde vi ett
väldigt enkelt system, också av utrymmesskäl, informationen skulle kunna kodas på ett
hålkort, det vill säga 80 positioner. Så det blev en kod för tidskriftnamnet, det blev natur-

122 Kaj Siegbahn, 1918-2007, professor i fysik vid Uppsala universitet. 1981 erhöll Siegbahn Nobelpriset i
fysik.
123 IBM 1620, en av IBM:s tidigare datorer, utvecklades under 1950-talets slut för vetenskapligt bruk och
utannonserades i oktober 1959. Vid slutet av 1963 hade den sålt i över 1 000 exemplar. Cortada, s. 209f.
124 FORTRAN, förkortning för Formula Translation, ett programspråk för teknisk-vetenskaplig databe-
handling som konstruerades av John Backus på IBM och började användas tidigt 1957 för IBM 704.
FORTRAN räknas som det första högnivåspråket och det vann snabbt stor spridning. Ceruzzi, 90f.
125 IBM 650 började säljas 1954 och var en decimalt räknande dator med mycket långsamt roterande
trumminne. Cortada, s. 199f.
126 Werner Schneider, f. 1935, docent i fysik, senare chef före Uppsala universitets datacentral och profes-
sor i informationsvetenskap.
127 ETH, Eidgenössiche Technische Hochschule, Zürich.
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liga siffror för volym och år och sida. Och sen blev det de här deskriptorerna som jag
sade. Ja det fanns utrymme även för signatur om vem som hade fört in det hela. Och det
där var väldigt enkelt när man satt och läste tidskrifter, att fylla i de där delarna, och så
tog vår sekreterare hand om det och stansade hålkort rakt av.

Sen byggde vi upp ett system där korten lästes in och lades i en form av databas på
skivminnet. För vi lyckades till slut skaffa fram en egen skivpacke som vi hade hela sy-
stemet på och där lades det in som en sekventiell databas i tidsordning helt enkelt. Sen
hade man moduler för inläsning och lagring och sen kunde man lägga in sökning på olika
av de här ämnesgrupperna och jag tror så småningom även detaljdeskriptorer, och sorter-
ing och utskrift. Och när man skrev ut så kom ämnesorden och tidskriftsnamnen i klar-
text och inte kodat längre. Syftet var bara att få ett enkelt system att hålla reda på, vi kom
väl upp i ett par tusen referenser till slut. Vi hade alltså inte behov av de här enormt stora
databaserna. Och tanken bakom det hela var också att det här programsystemet produce-
rade både registerkort och man kunde med relativt kort varsel få ut en specifik bibliografi
över delområden och man kunde trycka ut hela databasen ämnessorterad. Resten fick
man göra manuellt. Eftersom vi själva hade gjort inkodningen så var det ganska lätt att
identifiera att, ”ja det här var nog relevant” och så stod det en signatur i slutet, då frågade
man kompisen, varför förde du in den här artikeln. Så datorn var ett enkelt administrativt
hjälpmedel att sköta pappersarbetet på ett bättre sätt än de här traditionella nålkorten, för
att inte tala om att ha en sekreterare som satt och skrev ut registerkort och sorterade in i
all oändlighet. Så det var alltså det hela.

Men det är klart, det var två saker som föregrep kommande utveckling. Det ena var
det här skivminnet som var otroligt, man hade hela litteraturdatabasen med program och
allting på en skivpacke, den var visserligen så här, cirka 4 decimeter, i diameter och så
här, cirka 1 decimeter, hög, men den gick att bära med sig. Och det andra var att man
körde, som vi sade, datorn interaktivt, det var en förmån, lära sig att köra dator direkt
från ett tangentbord redan i början på 60-talet.

Nåja, i mitten på 60-talet så fick vi också möjlighet att fortsätta utvecklingen av det
här systemet för FOA:s stordator och då var det Elsa-Karin Boestad-Nilsson här och
hennes programmerargäng, idag representerat av Sten-Sture Tersmeden som tog över.
För vi slog i taket med begränsade utrymmen, fixa fältlängder till hålkort och allting så-
dant där. Då utvecklade vi en systemstruktur som hade kvar de här modulerna för olika
grundfunktioner i ett sådant här system: läsa in, söka, sortera, trycka ut, men sen gick vi
över till vad vi kallade ett flytande format där antalet fält, typ av fält och så vidare blev
generellt. Så man fick ett program som kunde hantera många olika typer av information
förutom litteraturinformation. Vi körde ett deltagarregister till en konferens som vi an-
ordnade -68 bland annat, för att få ut alla cirkulär och alla adressregister och säga att, ”ja
ditt föredrag är antaget och du ska ha det på onsdag eftermiddag klockan 14” och sådant
där. Man lade in det där och sen skötte programmet den uppsorteringen, det kunde vara
ganska effektivt.

Nåja, för mig var det en oerhört lärorik tid. IBM 1620 var ju i grunden en teckenma-
skin, alltså inte en ordmaskin. Och FORTRAN för 1620 var inte användbart som hjälp-
medel för det där så jag fick programmera det i basspråket för 1620, det fanns någonting
som hette Symbolic Programming System, men det var alltså i princip maskinens basin-
struktioner. Man läste in varje data i registret, jämförde det med något annat och gjorde
sen nästa operation, det enda man hade hjälp med var att man kunde använda namn på
minnespositioner istället för nummer. Och sorteringsrutiner fanns inte, så det var bara att
skriva in det också i maskinspråk, så det var lärorikt.
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Ja, som jag sa, sen i slutet på 60-talet upplöstes gruppen i Uppsala och CORSAIR
II128 kom att leva vidare på FOA ett antal år för olika ändamål, även utanför FOA. -69 till
-72 var jag borta från FOA för då var jag i Försvarsdepartementet som biträdande sekre-
terare i en försvarsforskningsutredning. Sen kom jag tillbaks och hamnade så småningom
på det som då hette FOA 1, alltså gamla Planeringsbyrån med Jacob Palme129 och hans
grupp. Då hade det här med interaktiv databehandling och terminaler utplacerade kom-
mit, FOA var ju väldigt tidigt ute med detta. Så det var lite grann som att komma hem till
tangentbordet, det var inget onaturligt att få en terminal på rummet och igen sätta sig och
köra dator direkt. Det var KOM-systemet130 och mycket annat som var långt framme i
utvecklingen, med det är en annan historia och det har hanterats i andra sammanhang.

Det var väl ungefär vad jag tänkte säga, sen kan Sten-Sture fylla på en hel del med
programutveckling och annat. Men, som sagt var, det intressanta var att komma ihåg, när
man talar om de här andra systemen utifrån vetenskapliga bibliotek, att det här startade
utifrån en forskargrupps behov, som hade behov att hålla ordning på ett i sammanhanget
måttligt stort antal referenser men ändå tillräckligt stort antal för att det blev jobbigt att
göra det rent manuellt. Både att föra in och att sortera och leta. Och syftet var inte att få
ett perfekt system men någonting som gjorde att man mycket snabbt kunde komma fram
till den artikel man sökte och den fanns då på institutionens bibliotek, för det var den
vägen det hade kommit in. Tack.

Anna Orrghen: Tack. Jag hade några förtydligande frågor. Vilka var det mer som du
samarbetade med på FOA kring CORSAIR I?

Lars Högberg: Kring CORSAIR I fanns det inget samarbete med övriga FOA på den
tiden. Vi hade samarbete med FOA på den tiden, det var med dem som skulle använda
röntgenblixtarna ute på forskningsstationen i Grindsjön, men där var det inget datorsam-
arbete. Sen tror jag vi körde de vetenskapliga programmen, en del på IBM 7090 för det
var ju bara FORTRAN-program att flytta över med ganska enkla medel. Det var koppla-
de differentialekvationer som skulle lösas. Så CORSAIR, som jag sa, det växte upp un-
derifrån. Men sen så var det ett intresse att vidareutveckla det.

Anna Orrghen: Och forskarna som blev användarna av det, hur reagerade de på det
här?

Lars Högberg: Det var ju så att vi var ett gäng som gjorde och körde det där tillsam-
mans. Jag tror ytterligare någon forskargrupp på Fysikum anslöt sig med sitt eget system
som de sen körde några år. Men de hade sin egen litteraturdatabas, för de arbetade på ett
helt annat forskningsområde än vad vi gjorde.

Anna Orrghen: Och finansieringen av projektet?

128 CORSAIR II, A general purpose computer program system for file handling, FOA Index Rapport
C0620-10, oktober 1968. CORSAIR II är en vidareutveckling av CORSAIR I för IBM 7090-datorer på
slutet av 1960-talet. I början av 1970-talet utvecklades CORSAIR III. Systemet var en vidareutveckling av
CORSAIR II för IBM 360/75.
129 Jacob Palme, f. 1941, forskare vid FOA 1964–72, därefter QZ, och sen 1984 professor i datavetenskap
vid KTH och Stockholms universitet.
130 KOM, ett konferenssystem vid QZ som startades 1978. KOM utvecklades ursprungligen för FOA, men
kom att få bred användning framför allt inom högskolevärlden i Stockholmsregionen. En svensk föregång-
are till Internet. I systemet skapade användarna även vad vi idag kallar ”bloggar”, till exempel en om
”(Konstiga) fenomen (och deras) förklaring”.
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Lars Högberg: Ja, som sagt var, Kaj Siegbahn hade ordnat pengar till datorn så den var
gratis kvällar och nätter, i alla fall för oss på Fysikum och, ja, vår egen tid det var fritid.
Det var ju inte någon särskilt reglerad arbetstid för forskare på den tiden och är väl fort-
farande inte. Men man ska komma ihåg att vi fick lediga lördagar i Sverige först någon
gång i början på 60-talet. Men Kaj Siegbahn hade tjänstebostad intill institutionen, och
varje lördag och söndag gick han en rond på institutionen för att se vilka det var som var
där och jobbade.

Anna Orrghen: Är det några andra kommentarer kring den här tidiga utvecklingen? Ja,
Björn.

Björn Tell: Jag skulle vilja nämna det att det här som Lars talar om, att varje forskar-
grupp hade sitt lilla bibliotek, det var samma sak på Atomenergi. Och då gjorde vi redan
1962 ett program så att man skulle kunna mata in fem stycken kort, alltså ett för ämnes-
område, ett för författaren, två för titeln och ett för utgivare, ort och år, ja då blev det
fem stycken. Och det programmet skulle då de olika institutionerna använda och sen var
det meningen att man skulle kunna göra listor över deras egna bibliotek, men samtidigt
skulle man få ett sambibliotek och det var ett program som du var med och gjorde som
hette GERD. Kommer du ihåg det?

Rolf Lindh: Nej, det var nog Stanley.

Björn Tell: Jaha. Men det visar att det finns ett behov av små forskargrupper att hålla
reda på sina egna papper, men samtidigt ha kontakt med stora områden. Så att det här
programmet, som jag sa, var fem stycken hålkort och det var så att vi körde med IBM
360/30131 och nästan varje forskargrupp hade en hålstans för att kunna göra de här hål-
korten.

Anna Orrghen: Marie.

Marie Wallin: Behovet som de olika forskargrupperna hade, har vi försökt klara inom
EPOS-VIRA när forskarna hade tillgång till sina egna mikrodatorer. Då kunde de få alla
referenser på diskett i ett ensamt format och vi kallade det för downloading. Och det
satte vi igång 1984 någon gång. Så de kunde göra gemensamma sökningar eller åtminsto-
ne hantera sina resultat vart än de var.

Sten-Sture Tersmeden: En liten fråga till Lars, varje avdelning på FOA hade sitt biblio-
tek och jag har för mig att på FOA 4 så hade man något projekt för att hålla reda på litte-
raturdokument som jag förstår har påverkat CORSAIR på något sätt. Tror du att du kan
belysa det lite kort?

Lars Högberg: Ja, du tänker på Bo Arvéns system?132 Det var nog ungefär ganska paral-
lellt med att vi tog fram CORSAIR I i Uppsala, som var ett ”källarsystem” mer eller
mindre, så hade Bo Arvén, som väl jobbade på FOA 4:s enhet för databehandling tagit
fram ett system ungefär för ett likartat syfte. Eftersom det gjordes för 7090 som var en
maskin med betydligt större kapacitet så hade det inte riktigt samma begränsningar, man
kunde skriva författare och titel och sådant där i fulltext, och sen producera sorterade
listor och göra sökningar. Så småningom fick vi ett ganska bra tekniskt informationsutby-

131 IBM 360/30, den minsta modell i IBM:s 360-serie som annonserades 1964.
132 Beskrivning av den praktiska delen till ett administrativt program för FOA datamaskin IBM 7090. FOA
4 Rapport A 4419-428, April 1965.
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te kring programutveckling,133 men så slutade Bo Arvén på FOA 4, han gick väl till priva-
ta sektorn, till Industrimatematik AB och arbetade med deras dokumentationssystem och
sen blev det väl CORSAIR II som de närmaste åren efter det var det system som utveck-
lades på FOA.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Det fanns ju ett samarbete mellan Atomenergi och FOA
4 och jag undrar om inte de här på Atomenergi kände till de här killarna på FOA 4. FOA
4 var ju avdelningen för atomfysik eller vad man skall kalla det för. Det känner ni inte till?
Det här var på 60-talet förstås.

Rolf Lindh: Ja, jag började ju -61 i Studsvik.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Det gjorde du?

Rolf Lindh: Ja, men det enda jag hade kommit i kontakt med FOA, det var att jag vet att
det fanns någon representant som kom och körde några utbränningsprogram på vår ma-
skin, de kom från ASEA och Vattenfall också. Men det var mest bara tekniker som hade
beräkningsprogram och då i början så hade vi ingen bra maskin förrän vi hade köpt den
här IBM-maskinen. För den gamla maskinen, det var ju en ordmaskin med flytande räk-
ning. Det var alltså en ganska modern maskin för den hade inte flytande division, men
däremot flytande multiplikation. Men när vi fick IBM-maskinen, då var det en teckenma-
skin och där kunde man leka med text på ett helt annat sätt. Så att, nej vi hade inte den
kontakten.

Anna Orrghen: Björn, ville du kommentera det? Nej. Ja, Marie.

Marie Wallin: Det där systemet som Bo Arvén utvecklade på FOA, är det det som är
ursprunget till IMDOK-systemet?134 Tror ni det?

Lars Högberg: Jag kan inte svara på det, jag kan bara säga att Leimdörfer135 började ju
på FOA, om jag minns rätt. Sen när han hade startat sin firma så lockade han över Bo
Arvén så småningom.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Ja och Bo Arvén tog med sig det systemet han hade.

Lars Högberg: Det gjorde han säkert.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Det pratades det lite om.

Marie Wallin: Det intressanta är att IMDOK-systemet egentligen utnyttjades inom bib-
liotek- och informationssökning så småningom av det som nu kallas InfoTorg,136 eller
hur? Förlåt, LIBRIS. Malin vet.

133 Se FOA 4 Rapport C 4420-091, Januari 1966.
134 IMDOK-systemet, ett tidigt interaktivt informationssökningssystem utvecklat av Industrimatematik AB.
Användes länge hos Dafa Data AB för deras Rättsinformationssystem.
135 Martin Leimdörfer, f. 1936, lämnade FOA och grundade Industrimatematik AB 1967.
136 InfoTorg, registrerat varumärke för onlinetjänsterna som erbjuds av det företag som i dag heter Info-
Torg AB. InfoTorg ger tillgång till information om företag, personer, fordon, fastigheter och juridik med
en inloggning. [Dafa Data AB Marknadsavdelning (Sverige) ->Sema InfoData (Frankrike) -> Schlumberger
Sema InfoData (USA) -> Schlumberger InfoData (USA) ->InfoData AB (Sverige) -> Bisnode (Ratos AB
70% och Bonniers AB 30%) delade upp företaget i mindre delar så att de som arbetade med marknadsfö-
ringen av InfoTorg numera heter InfoTorg AB].
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Malin Edström: IMDOK användes ju sen på DAFA i alla år och har använts ända till
för två år sen. Grunden till det var IMDOK, sen har det vidareutvecklats, så det hette
Find It137 mot slutet. IMDOK var ett radorienterat söksystem och det var lite jobbigt när
man arbetade med strukturerade databaser, att söka på rader. Så det gjordes någon fejkad
strukturering av IMDOK, så det kallades för Find It. Och det har använts på det som
ursprungligen var DAFA och sen har hetat INFODATA och numera är det uppdelat i
smådelar till för ungefär två år sen, när det har ersatts av ett hypermodernt system. Ja, jag
var med i den utvecklingen också.

Lars Högberg: Sten-Sture kan väl, hoppas jag, bekräfta att när Bo Arvén och vi hade
börjat träffas såg vi att det fanns mycket gemensamt tänkande kring strukturering av da-
tabaser, ja inte databaser, för det var ju som Sten-Sture påpekade, man tänkte fortfarande,
som du säger, linjärt i rader, magnetbanden såg man framför sig. För CORSAIR II gjor-
des ju för IBM 7090 och det var en magnetbandmaskin, den hade ju inget skivminne tror
jag, eller möjligen för program på slutet. Jag vet inte, hur var det Elsa-Karin?

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Jag minns inte att den hade skivminne.

Lars Högberg: Nej jag kan inte minnas att den hade det heller. Men det fanns ett tek-
niskt utbyte kring programmen. Måste tilläggas att jag tillbringade ungefär en dag i veck-
an uppe på Elsa-Karins korridor med Lena Jönsson,138 Sten-Sture Tersmeden och senare
efterföljare, Hans Göthe139 var där också. Det var ju personligheter. Det var inte bara det
att de mer eller mindre levde för sin programmering, sen på kafferasten skulle man ju
hinna med ett parti blixtschack också, åtminstone några stycken. Som avkoppling från
programmeringen.

Anna Orrghen: Lars Wallin,140 du ville säga något.

Lars Wallin: Ja det är bara en liten detalj, det slog mig när Lars Högberg talade om Bos-
se Arvén och hans program. Det är ett exempel på att informationssökningsprogram inte
bara användes för att hitta litteratur eller artiklar. För jag tror att det programmet sen
användes vid mönstring för att para ihop profiler hos de unga männen och de platser
som man ville besätta i krigsmakt.

Sten-Sture Tersmeden: Jag har en liten rapport här141 som Lars Högberg och Bo Arvén
har skrivit tillsammans, den kommer du säkerligen ihåg. Årtalet kom inte med på den här
kopian, men den hette ”Synpunkter på utformning av system för maskinell behandling av
alfabetisk information, speciellt litteraturinformation”. Så det fanns ett strukturerat tän-
kande på vad som skulle komma efter de system som fanns på olika ställen.

137 Find It, vidareutveckling, modernisering av IMDOK. Användes i flera InfoTorg-tjänster till ca 2005.
138 Lena Jönsson, f. 1936, matematiker och programmerare, verksam vid FOA från 1960 till 2001. Efter
högskolestudier rekryterades hon 1961 till beräkningssektionen vid FOA 2 där hon arbetade med program-
utveckling och tekniska beräkningar. Jönsson var 1967-87 chef för beräkningssektionen vid FOA 3. Efter
1987 har hon i olika befattningar vid FOA i Linköping varit verksam med forskning och utredningar om
hur datafusion kan utnyttjas för militära tillämpningar. Gribbe (red), Att modellera slagfältet (2007).
139 Hans Göthe, programmerare på FOA 2 kring 1967, arbetade med utvecklingen av CORSAIR II. Privat
mycket duktig bridgespelare på olympisk nivå.
140 Lars Wallin, f. 1940, fysiker bl. a. anställd vid FOA.
141 FOA 4 Rapport C 4220-091, januari 1966.
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Anna Orrghen: Vi ska fortsätta med dig Sten-Sture Tersmeden, precis som Lars nämnde
så kom du in när det blev CORSAIR II.

Sten-Sture Tersmeden: Stämmer det ja. Och min bakgrund är att jag har en fil. kand. i
numerisk analys, matematik och matematisk statistik, och så tog man ju lite paus efter
det. -63, nej fel, -67 på sommaren var jag klar och då hade jag fått utbildning uppe på
KTH, för databehandling som ämne fanns ju inte -64 när jag närmade mig det området
utan det var som en delutbildning uppe på KTH. Så jag har sprungit i korridorerna där
uppe och då fick man ju köra på BESK-maskinen,142 så det var till att cykla ner på stan på
Drottninggatan, gamla universitetet, och komma där med sin lilla hålremsa och köra in
den och sen blev det alla de här problemen som var vid utvecklingen med hålremsa och
så vidare. Och när man väl hade kommit så långt så att man fick någon utskrift på sina
beräkningar fick man kämpa med kemister och meteorologer, för de hade ju kört hela
natten och hade enorma utskrifter som skulle komma ut. Så man har en bild av den eran.

Men hur som helst, efter sommarlovet gick jag till arbetsförmedlingen och så sa de,
”jaha i morgon ska du ha in papper till FOA, för de söker någon programmerare”, och så
hade jag att välja mellan FOA och Glassbolaget. Jag valde FOA för FOA hade lite bättre
rykte på den tiden, eller rättare sagt ett förskräckligt bra rykte, så det kunde ju inte vara
bättre, och jag fick det jobbet. Jag var uppe och pratade med Lena Jönsson som är en av
dem som också ligger bakom CORSAIR-tänkandet. Och sen när jag började på riktigt, då
hade Elsa-Karin kommit tillbaka från barnledighet och så fanns det en tredje dam, Birgit-
ta Franzén, på den här programmeringssektionen och sen var det bara killar.

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Margareta Franzén.143

Sten-Sture Tersmeden: Ursäkta, Margareta Franzén, rätt. Jag undrade länge över hur
det kom sig att det var så mycket damer i ledningen där men sen fick jag lite klarhet i det,
och ännu mer klarhet efter att ha läst den här rapporten där ni pratade om att modellera
slagfältet, för där står det mycket om det här.144 Man kan tänka sig att en gång i tiden var
det kvinnor som var beräkningsassistenter och behövde då komma vidare och datorerna
kom och så vidare och vi vet ju, när det här språket ADA145 togs fram, så var det en dam
som det döptes efter som hjälpte till med hålkorten. Så bilden har klarnat.

Ja, hur som helst. Jag skulle börja att ta över ett system, för det var en, Hans Göthe,
som slutade och han var väl kvar några veckor och då fick jag en sådan här låda med
kort, ”här är programmet”. Han kunde det där utan och innan så all kommunikation, det
där med programutvecklingen gick till så att man körde in sitt program, så fick man ut en
lista och så fick man titta i den och han staplade dem på bordet och så tog han ett kladd-
papper underifrån och det var konstant höjd på den här, så han visste precis vad han
gjorde. Ja, det här programmet var då ett batchorienterat program för 7090. 7090 hade
funnits några år och innehöll moduler, det var väldigt modulärt, så modulärt så att man

142 BESK, förkortning för binär elektronisk sekvenskalkylator, Sveriges första elektroniska dator. Konstruk-
tionen av BESK skedde vid MMN och leddes av Erik Stemme. BESK togs i drift i december 1953 och
invigdes i januari 1954.
143 Margareta Franzén, gruppchef på FOA 2 beräkningssektion under Elsa-Karin Boestad-Nilsson på 1960-
och 1970-talet.
144 Avser Gribbe (red), Att modellera slagfältet (2007).
145 ADA, ett programspråk vars första version togs fram av det amerikanska försvarsdepartementet 1975–
79. Språket blev ANSI-standard 1983 och är sen 1984 amerikanska försvarets vedertagna programspråk.
ADA är ett starkt strukturerat språk av högnivåtyp och används bl. a. inom realtidsprogrammering. Det
gavs namnet ADA för att hedra Lady Augusta ADA Byron, 1815-1852, hertiginna av Lovelace, och dotter
till poeten Lord Byron. Hon brukar anges som den första programmeraren och en visionär medarbetare till
Charles Babbage.
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också fick bygga upp en styrsekvens när man skulle köra det här programmet. Man kun-
de göra många olika vändor i programmet, men allting var integrerat i ett programsystem
och vi har hört talas om det här flytande formatet, till skillnad från det hålkortsorientera-
de. Och varje fält kunde få ett namn och det här fältet kunde man sen styra i de här styr-
modulerna för att göra vad man nu ville för någonting, söka på eller ja, sortera efter, skri-
va ut. På det sättet var ju tänket alldeles rätt. Och då hade vi några kunder inom sådana
här institutioner där forskarna ville hålla reda på sina rapporter, det var de första använd-
ningsområdena och Lars Högberg pratade om det här att hantera en konferens. De skrev
ut bekräftelsebrev och då undertecknande de det med ”Organizing Computer” så det var
verkligen datoriserat där på alla möjliga sätt. Jag vet inte om ni hade någon sekretare utan
det var väl du som skötte allting då?

Lars Högberg: Nej, vi var ett gäng på dåvarande FOA 2 som skötte sekretariatet och
det är klart, det sparade otroligt massa tid att ha det liggande där, på CORSAIR II.

Sten-Sture Tersmeden: Ja, så småningom kom jag väl in i det här programmet också
och det var, som sagt skrivet i FORTRAN eftersom det var beräkningssystem och
FORTRAN kunde ju inte det här med text speciellt bra, utan det var fyra tecken per ord
och så fick man hantera dem. Och för att kunna köra i systemet bar man ner sin kortlåda
och så fick man köra och så fick man upp ett resultat och det var en dags turnaroundtid
då, på all programutveckling. Nu är det inte så många ungdomar här, men ni kan ju tänka
er vad det innebar av arbete vid skrivbordet för att simulera vad som skulle hända. Och
ibland gick det ju åt skogen och ibland fick man ut, ja de här luntorna här, utskrifter. Och
så skulle man leta fel i det där. Jag jobbade då som anställd på FOA 2, men det fanns en
organisation på FOA som hette FOA Index146 och jag vill minnas att den fanns redan -
67, jag är lite osäker därvidlag.

Lars Högberg: Jo.

Sten-Sture Tersmeden: De fanns då? De hade till uppdrag att hantera detta med infor-
mation och informationssökning, så de hade på ett tidigt stadium börjat titta på sådana
där databand, magnetband ifrån Engineering Index och kört det för dyra pengar hos
IBM, förmodligen på en 1620.

Lars Högberg: Nej 1410- 1420-systemet147 var det nog de använde.

Sten-Sture Tersmeden: Okej, kanske 1420, ja ursäkta.

Lars Högberg: Det var en teckenmaskin också.

Sten-Sture Tersmeden: Väldigt dyra pengar. Sen fick de köra det lite billigare någon
annanstans. Men det var trögt i portgången, de här systemen var komplicerade och så
satte man dem i händerna på några som kanske inte kunde så himla mycket, men de fick
snurr på det där och fick väl grepp på hur man skulle kunna gå vidare. Så att söka på
magnetband blev ju den stora, viktiga saken för CORSAIR under många år och då fick
man in band, framför allt från det som hette NTIS, National Technical Information Ser-

146 FOA Index, enhet inom FOA som arbetade med informationssökning, huvudsakligen med CORSAIR.
147 IBM 1410, en efterföljare till populära IBM 1401 i början av 1960-talet som hade mycket större intern
minnekapacitet. IBM 1420, en utveckling av IBM 1410.
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vice.148 Och de hade några band som hette GRA, Governmental Report Agency.149 Såda-
na projekt i USA som fick statliga eller federalt betalda medel, de skulle rapportera och då
gjordes de här abstracttidskrifterna, som jag nämnde tidigare, som gav fotosättningsban-
den som vi fick. Och då skulle de där dechiffreras och det betydde att man fick läsa en
bättre eller sämre beskrivning och sen skulle man köra igenom det här och översätta det
till CORSAIR:s format. Vi ville ha ett gemensamt format och inte en speciallösning för
varje band, det var väldigt viktigt redan från början. Vi hade flera band som kom in i bil-
den. Det var NAL, National Agricultural Library och det var TRRL, Transport and Road
Research Laboratory i England som också hade sådana här databand och det gjorde att vi
efter ett tag började bli lite varma i kläderna.

Men de som hade levererat dem kanske inte alltid var så varma i kläderna, för rätt vad
det var så sprack det och då visade det sig att, trots en beskrivning av hur dataposterna
skulle se ut, så stämde det inte. Och då gick det inte något bra. Vi var tvungna att stoppa
ner det i CORSAIR:s format på ett exakt sätt. Samtidigt, under de här första åren fram till
-70, -71 så visste vi ju att 7090-maskinen, den var på väg att ersättas och då började vi
fundera på, vad innebar då det för CORSAIR II och vad kunde vi fortsätta med och vad
måste vi göra nytt.

En stor och viktig fråga på den tiden var programmeringsspråk. Vad skulle man välja
för programmeringsspråk när utvecklingen skedde väldigt snabbt. Och IBM lanserade
PL/1150 som skulle kunna klara av både numeriska beräkningar och texthantering. Så det
var en kandidat. Uhlmann151 som jobbade på FOA Index, och jag åkte dit och skulle för-
söka informera oss. Vi var på MIT i Boston och fick väl inte några riktigt självklara svar
att det var PL/1. Nu hör det till saken att MIT var en stor organisation. När jag slutade
på FOA och började jobba på Honeywell Bull152 i januari 1979 så kom vi i kontakt med
det som hette Multics,153 ett operativsystem som, gudbevars, var skrivet i PL/1 och hade
väldigt mycket nytänkande. Nu är det inte sagt att det var PL/1, det fanns versioner av
PL/1 också, jag vet inte om det hette PL/6.154 Men i alla fall, summan av kardemumman,
vi höll kvar vid FORTRAN med ASSEMBLER-rutiner för att göra sökning i strängar
och sådana saker. Det var ju en rätt så stor operation att flytta över det till 360-maskinen.
Och vi ville också utveckla möjligheterna att specificera de här sökfrågorna, att skriva
logiken för dom. De hade väl varit, jag minns inte riktigt i CORSAIR II, men det var ett
enklare sätt att uttrycka sig, nu behövde vi en mer komplett Boolesk logik. Man pratar
vanligen om operatorerna OCH, ELLER och ICKE, men rent definitionsmässigt så
finns det 16 varianter på detta med operatorer och några av dem tyckte vi var intressanta
och de som formulerade frågorna tyckte att det ville vi ha. Så vi införde en generell tolk-

148 NTIS, The National Technical Information Service (USA) utgör en av de största bidragsgivarna för
statsfinansierad vetenskaplig, teknisk, ingenjörs, och företagsekonomiskt relaterad information tillgänglig
idag. Under mer än 60 år har NTIS möjliggjort tillgång för näringslivet, universitet och allmänheten till
närmare 3 miljoner publikationer som spänner över 350 ämnesområden.
149 GRA, Government Report Announcements från NTIS i USA innehåller abstracts över statsfinansierad
forskning (tekniska rapporter, konferensbidrag, dock ej tidskriftsartiklar som i de flesta andra databaserna).
150 PL/I, uttalas Programming Language One, programspråk som utvecklades i början av 1960-talet. Det
baserades på delar av FORTRAN, COBOL och ALGOL. PL/I stöddes av IBM, men nådde ändå aldrig
någon större popularitet. Ceruzzi (1998), 104ff.
151 Wolfram Uhlmann kom till FOA från AB Atomenergi och blev sedermera chef för FOA Index på
1970-talet.
152 Honeywell Bull, världsomspännande fransk datorleverantör, bytte senare namn till enbart Bull.
153 Multics, utvecklingen av Multics (Multiplexed Information and Computing System) började 1965 som
ett forskningsprojekt vid MIT i Boston. Det blev en kommersiell produkt som såldes av Honeywell, och
kom att användas ända fram till år 2000. Multics var ett mycket innovativt system och kom att bli vägle-
dande för t. Ex. UNIX och Linux. Multics var skrivet i ett högnivåspråk, PL/I. Säkerhetstänkande var
ledande komponent i utvecklingen.
154 PL/6, ett högnivåspråk som användes av Honeywell för CP-6 serier av datorer.
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ning av en söklogik, en sökfråga, med alla operatorer och alla parenteser och alla varian-
ter. Och då använde vi det som hette Reversed Polish Notation,155 för att dechiffrera det
här.

Ofta när man nu körde de här banden var man beroende av att kunna göra det
snabbt och det betydde att man kunde göra flera bearbetningar under dagen och då var
man tvungen att hålla sig till QZ:s regler om max 104 Kilobyte för program, dataareaor
och allt annat, så det var ett väldigt pusslande för att få ihop det. Och det där gick lite
grann ut över en begränsning som vi införde och, med tanke på frågan som kom upp om
det var något vi gjorde som vi inte skulle han gjort, vi bestämde att maximala postläng-
den skulle vara 1 000 ord, alltså 4 000 tecken och det kan ju räcka långt. Men sen kom ju
abstracts som var längre. Så där fick vi en svaghet i systemet. Det hände inte så ofta men
det var lite irriterande. Och vi mäktade kanske inte med att göra någon sorts koppling så
man kunde använda större postformat. Sen när man körde de här systemen så var det
frågan om mycket bandhantering innan skivminnena kom och då behövde man optimera
detta, så det var mycket att tänka på i vilken ordning man gjorde allt det här. Vi filade
vidare på sökrutiner för att kunna söka i långa textavsnitt och byggde vidare på detta. Nu
kommer jag inte ihåg alla band som vi jobbade med men jag kan tänka mig en tio, tolv.
På något sätt hade vi också, ni får hjälpa mig ni som sitter här men jag har noterat att
Lockheed156 var inblandad i någon form av sådana här informationssystem.

Marie Wallin: Det är DIALOG.

Sten-Sture Tersmeden: Det är DIALOG, just det. Och det fanns någonting som hette
Lockheed-historien någon gång på 70-talet. Det var amerikansk press och säkerhet och
så vidare, det var någonting där Lockheed figurerade. Journalister har ju en förmåga att
snappa upp saker och ting så jag blev uppringd av någon som frågade, ”vad har FOA
med Lockheed att göra”. Då hade de lyssnat av att detta med Lockheed var någonting
som vi hade och jag fick förklara för dem att det var ganska så oskyldigt egentligen. Men
databaser var ett känsligt område och FOA ville ju också ha tag i hemliga dokument men
det var väl Vietnamkriget och Palme, alltså inte Jacob Palme utan vår statsminister, som
blev inblandad i detta som gjorde att tillförseln av information som FOA ville söka i
stoppades under ett antal år, åtminstone som jag uppfattat det från min position.

När jag jobbade mot QZ var det också en annan faktor som var viktig, förutom att
man ville kunna köra det snabbt flera gånger under dagen, det var att man ville minimera
kostnader. Och QZ, datacentralen, hade ju satt upp en prisformel för vad saker och ting
kostade och det var en formel som, jag vet inte, jag skulle behöva en stor tavla för att visa
den. Det var många komponenter och väldigt, vad ska vi säga, krångligt att förstå hur de
gjorde. Men det vi fick klart för oss var i alla fall att läsa in från band kostade, alltså en
sådan här IO-operation, input- output-operation kostade. Så varje gång man läste skulle

155 Reversed Polish Notation, RNP, gör att en vanlig sökfråga skriven i klartext kunde omvandlas till en
intern kod som tillåter bearbetning från vänster till höger oavsett frågans komplexitet med parenteser och
operatorer av olika prioritet. RNP som metod beskrevs på 1920-talet av en polsk forskare.
156 Lockheed Inc., stor leverantör till USA:s försvar av bland annat flygplan. ”Lockheed-skandalen,
Lockheed, ett gigantiskt amerikanskt flygplansföretag som tillverkade stridsflygplan, avslöjades 1976 som
involverade i en stor, världsomfattande mutskandal. 8 februari 1976 avslöjades att Lockheed gjort betydan-
de utbetalningar till förre västtyske försvarsministern Franz Josef Strauß och hans kristdemokratiska parti
CSU; Strauss var en ivrig förespråkare för att Lockheed F-104 Starfighter skulle bli NATO:s flygplan i
Europa. I början på augusti 1976 skakades Japan av den stora Lockheed-skandalen, 17 personer misstänk-
tes för korruption, bland dem den förre premiärministern Kakuei Tanaka. Den 26 augusti 1976 tvingades
Bernhard av Lippe-Biesterfeld (prins Bernhard av Nederländerna) att avgå från samtliga sina officiella
poster sen det framkommit att han 1974 begärt provision av Lockheed om bolaget sålde ett marint spa-
ningsplan till holländska flottan.” Kommentar från Sten-Sture Tersmeden i e-postmeddelande till Anna
Orrghen den 23 mars 2008.
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man läsa hur mycket som helst för det fanns ingen maximering för det. Men det gick ju
ut över det här minnesutrymmet som man behövde för att köra. Där försökte man ju
optimera.

CORSAIR användes inom FOA och kom sen att användas också av institutioner
utanför FOA och ofta var det väl i och för sig för att hålla reda på biblioteksinformation.
Jag läser här i min lilla lista på någon rapport som jag hittade. FOA:s rapporter finns på
krigsarkivet numera, om ni ska dit och leta. De finns visserligen på FOI också, ute i Kis-
ta. FMV var en kund, deras bibliotek, Ultunabiblioteket, Sveriges Radio för att hålla reda
på och planera musikproduktion för P2, vad de nu hette på den tiden, klassiska musiken.
Sen har vi då VTI, Väg- och Trafikinstitutet och, nu blir jag osäker på vad de heter på
svenska, Swedish Board for Technical Development, är det STU det eller?

Lars Högberg: Det var STU Styrelsen för Teknisk Utveckling, på sin tid, ja.

Sten-Sture Tersmeden: Ja, okej. För de skulle bearbeta sådana här, när de delade ut
pengar, hålla reda på ansökningar och så vidare. Så CORSAIR hade ändå, som ni förstår,
ett ganska flexibelt upplägg för att kunna hantera olika saker utan att programmeras om.
LISTEC fick vi göra på slutet också, som ett exempel på ett litet samarbete i alla fall, vil-
ket glädjer mig. Kanske kunde det ha varit mer under de här åren. Det är väl det som jag
tänker på från själva CORSAIR-delen.

Sen var jag inblandad lite grann i verkansberäkningarna som Elsa-Karin berättade om
tidigare. En liten rolig grej där. Man sa ju att programmerarna, forskarna, behövde inte
kunna programmering för det var så väldigt lätt, kanske Elsa-Karin kan lägga ut texten
kring det för det var ju inte så väldigt lätt, men man trodde det. Det skulle gå så jättebra
nu, det fanns ju FORTRAN och så vidare. Men kunde man inte sin programmering, då
drev man systemen till vansinne ibland. Jag vet en forskare, han hade 50 parametrar till
en sökrutin, ja subrutin som var det viktigaste i programmet, han fick räkna upp 50 vär-
den som skulle vara input och sen skulle det komma ut svar. Och det där klarade han inte
av så det blev mischmasch i programmet. Och i regel definierar man sådant där på ett
annat sätt i FORTRAN där man strukturerar. Så det är nog bra att det finns programme-
rare och de lär ju finnas kvar fortfarande, eller hur?

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Man kunde känna att, nu har jag gjort något himla bra.
Men, de som skulle ha programmen, eller resultaten, de hade ingen känsla av det. Jag
menar, de förstod inte vad man hade gjort i alla fall så det var ju ingen idé att skryta, man
fick njuta själv.

Anna Orrghen: Lars.

Lars Högberg: En liten kommentar. Jag hade det kanske lite bättre förspänt eftersom
jag hade programmerat själv, så jag hade en viss känsla för vad som låg bakom. Men jag
tror också CORSAIR i sina olika versioner hade förmånen att utvecklas av väldigt dukti-
ga programmerare. För det var ju ett team hela tiden. Men Sten-Sture berättar om det här
att optimera utifrån QZ:s debiteringsrutiner. Jag vet att i gruppen på FOA Index hade
man en mycket duktig programmerare, jag vill minnas att han läste oktala dumpar som vi
läser seriesidorna ungefär. Och var det inte han som var involverad i optimeringen? Jag
hörde historien sen att nere på QZ upptäckte de att vissa tider på dagen stannade alla
andra program mer eller mindre. Och då började de undra, vad är det för program som
kör nu, för det var ju time sharing i form av att man skulle kunna hantera flera program
samtidigt. De identifierade det och jo, det var CORSAIR-programmet. Och vem hade
skrivit det? Han rekryterades sen som systemprogrammerare på QZ.
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Sten-Sture Tersmeden: Ja, man lärde sig ju systemen och maskinerna och den här
gruppen, FOA Index, expanderade lite grann så det var väl en sju, åtta personer. Och en
kille där, han var väldigt djupt inne och jobbade i systemet och han tog även hand om en
grej som jag inte har nämnt än. Vi fick ett samarbete med ILO157 nere i Genève, alltså ett
FN-organ, International Library Organisation. De hade ett mera onlineinriktat system,
ISIS, Integrated Set of Information Systems. Vi gjorde en koppling mellan ISIS och
CORSAIR. Men jag hann sluta innan det där blev riktigt stort.

Marie Wallin: Ange en förklaring om varför det hette CORSAIR.

Sten-Sture Tersmeden: Ja det får Lars säga, det var han som döpte det.

Lars Högberg: Ja, jo, vi lekte med akronymer och det är ju alltid populärt. Det står för
Computer Oriented Reference System for Automatic Information Retrieval. Och sen
betyder det ju sjörövare också.

Anna Orrghen: Jag hade en fråga apropå det här med utbyte mellan system vad det gäll-
er CORSAIR II. När ni fick databand från exempelvis England och USA med abstracts
på, skedde det något utbyte då, att ni lade in information om svensk forskning som de
fick ta del av?

Sten-Sture Tersmeden: Det känner inte jag till i alla fall.

Lars Högberg: Nej, det såg nog FOA som universitetsbibliotekens sak, som hade kon-
takterna åt bibliotekssidan. Men jag vet inte i vilken grad det skedde heller. Jag kan un-
derstryka en sak som Sten-Sture sa. För FOA tror jag det var så att vissa rapportdataba-
ser, inte minst det som du sade, National Technical Information System, GRA, som ame-
rikanarna drev som innehöll alla amerikanska forskningsrapporter som inte var hemlig-
stämplade, det var en rapportdatabas som var av ett väldigt stort intresse. Det skedde en
utveckling under de här åren, speciellt på en hel del tillämpad forskning och sådant där,
det kom inte så mycket i tidskrifter alltid utan det blev olika typer av forskningsrapporter,
från NASA, från alla möjliga, ja de stora statliga forskningslaboratorierna, Livermore,
Berkeley, Brookhaven och så vidare. Det ger också lite bakgrund till att det skedde paral-
lella utvecklingar. Det var nog inte så där förfärligt mycket dubbelarbete i sig, ja på pro-
grammerarsidan, men det var så mycket teknikutveckling så alla prövade sina vägar för att
se vad som bar, så att säga.

Björn Tell: När det gäller de svenska rapporterna, till exempel från Atomenergi så skick-
ades det ut runt världen till stora organisationer. Jag kommer ihåg när det skulle vara frå-
gan om en professur i Umeå för Arne Claesson som var på KTH. Professor Inga Fi-
scher-Hjalmars sa att, jag kan inte godkänna hans forskningsrapporter såsom publikatio-
ner. Och då vet jag att jag tittade i Referativny Zurnal, den ryska referattidskriften, och då
var ett par av hans rapporter citerade där och även ett referat av det. Då frågade Fieschle
Hjalmars, vem har skrivit den där snutten? Ja, sa jag, det har A. N. Nesmeyanov gjort,
han var ju ordförande i den ryska vetenskapsakademien. Då var han tvungen att ge sig.
Men de här forskningsrapporterna, de var liksom officiella organ för Sverige i allmänna
sammanhang, amerikanarna godtog alltså detta såsom vårt bidrag för att vi skulle få deras
rapporter.

157 ILO, International Labour Organisation i Schweiz, ett FN-organ. Utvecklade b. la. ISIS online informa-
tionssökningssystem.
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Anna Orrghen: Ja, Marie.

Marie Wallin: Apropå det där med samarbete med att göra inlägg i databasen. Sverige
gjorde det för NASA-databasen också, genom att skicka sina rapporter till ESRO i Euro-
pa, först i Amerika, sen i Europa. Sen har det varit flera databaser i det som vi körde på
IDC som man fick i utbyte för att man matade in den data som var för Sverige, eller kan-
ske för Norden, om det var flera centraler som matade in i norden. Och man fick utnyttja
databasen, NTIS till exempel, Energy, INIS, AGRIS, det är flera sådana. Chemical Ab-
stracts också i början.

Sten-Sture Tersmeden: Jag kom att tänka på en liten kommentar här. Söksystemen i
CORSAIR kunde ju söka i vilket fält som helst och vissa fält var, kan vi säga, nyckelords-
fält. Det fanns kanske en förteckning om vilka nyckelord man kunde använda i ett visst
fält och sen hade vi abstracten som var fritext, så man kunde kombinera sökfrågor i alla
de här fälten och det pågick väl i början på 70-talet, i slutet på 60-talet, den här diskussio-
nen om fritext kontra tesaurusbunden eller nyckelordsbunden sökning och det var ju en
sådan där het potatis. Jag vet inte om man någonsin kom fram till vilket som skulle ge
bäst sökresultat. Jag tyckte jag hörde på lunchen här att den diskussionen fortfarande
pågår, men den präglade mycket vad som gjordes under den där perioden. Och KTHB
betonade ju mycket fritextsökningsmöjligheterna.

Jan Sunnebäck: Fast vi bibehöll allt annat också, så med TRIP kunde du söka precis vad
du ville, fritext eller per fält, strukturerad text, tesarussökning, vad som helst.

Marie Wallin: Egentligen var den stora skillnaden när man kunde söka fritext i titlarna
eller i abstracts. Och då var det så att inom TRIP och även EPOS-VIRA kunde man välja
att söka fritext bara i titlarna eller i titlarna och abstract eller bara i abstract och det gjorde
att man skulle söka på olika sätt, fast man kunde få mycket mer brus förstås, om texten
var lång.

Anna Orrghen: Lars.

Lars Högberg: Jo, men det var ju också en ständig diskussion som var vettig utifrån att
försöka hitta kvalitetsmått på olika söksystem och sökstrategier och det var väl alltså re-
call, det vill säga fullständighet, att man fick med alla relevanta referenser och precision,
det vill säga att man inte fick med för mycket brus. Men ibland tyckte jag att det där kun-
de gå lite väl långt. Det viktiga var väl egentligen att få med alla relevanta referenser och
om man sen fick två sidor att titta igenom så var det väl inte så farligt om det var 50 pro-
cent brus om bara alla relevanta var med, för den sållningen kunde man mycket väl göra
manuellt. Det var nog lite olika inställningar hos användare där. Men det här var min
personliga syn på det hela.

Marie Wallin: Ja. Men man kan säga att det där förbättrades lite grann när forskarna
kunde vara med när man gjorde en sökning åt dem. Och de såg att listorna skulle bli all-
deles för många, de ville utnyttja vår kunskap om att reducera och få de bästa referenser-
na uppåt i listan. Det fanns väl forskning på det där och man sa att, mer än 20 referenser
läser inte den som har fått listan. Vilket inte alltid är rätt men det kunde stämma med
många.



53

Anna Orrghen: Vi ska gå vidare till KI, men jag vet att Sten-Sture hade en kommentar
att avsluta med.

Sten-Sture Tersmeden: När man körde de här sökfrågorna och lämnade över svaren till
frågeställaren, så ville man givetvis veta, var det här ett bra svar eller ett dåligt svar. Då
införde vi, i alla fall under en period, en liten extra fråga på utvärderingsblanketten:
”Oväntat svar, jag har inte sökt på det här, men här dyker det upp någonting som är in-
tressant. Kontakta mig för en ny fråga”. Det är kanske lite konstigt att fråga på det sättet,
men om det bland de felaktiga träffarna, bruset, fanns träffar som lockade till nya frågor,
så ville vi hjälpa den som ställt frågorna.

Och när det gäller sökfrågor, man söker kanske själv med Google, så finns flera olika
situationer för vad man vill få ut. Ibland är man bara ute efter någon enstaka träff, eller så
vill man ha ett par tre jättebra dokument när man ska lära sig någonting. ”Det här verkar
vara senaste litteraturen, det här är jättebra.” Håller man på att skriva en avhandling så
kanske man vill veta precis allt som finns, för att man ska kunna få fram bra underlag till
en referenslista. Ett sista alternativet, det är väl den frågeställare som letar efter patent.
Ska jag forska på det här, ska jag göra någonting av det här, jag vill inte ha något enda
svar egentligen! Han vill vara jättesäker på att det inte finns något enda svar i hela databa-
sen som han missat. Det här ger lite perspektiv på hur olika det kan vara när man söker
efter något.

Anna Orrghen: Lars, en kort kommentar här.

Lars Högberg: Ja, mycket kort här. Det här som du sade om en ruta, ”kom det upp
något oväntat?” Det är ungefär som när man själv tittar i ett uppslagsverk, typ National-
encyklopedin. Man hittar alltid någonting som var roligt att läsa om vid sidan om själva
uppslagsordet som man vill slå upp. Går man på nätversionen så får man aldrig den där
sidoinformationen och det är ganska tråkigt.

Anna Orrghen: Tack. Vi går vidare till KI, närmare bestämt BMDC. Och jag skulle vilja
be Göran Falkenberg att inleda om dina erfarenheter kring era söksystem.

Göran Falkenberg: Min bakgrund är att jag blev färdig läkare 1965, sen blandade jag
kliniska vikariat och forskning och kom igång med forskning på allvar först 1967 vid
Medicinsk fysik, en institution som har en viss betydelse för datorutvecklingen vid Karo-
linska Institutet, och där disputerade jag -72. Det var samma år som Sune Bergström
lurade över mig till BMDC och dess verksamhet.

Om vi tar den institutionen från början, det här seminariet omfattar åren 1950-80, har
jag sett. Under 1950-talet kände jag inte till att Karolinska Institutet över huvud taget
hade någon datoriserad verksamhet värd namnet. 1960 fyllde Institutet 150 år och Wen-
nergrenstiftelsen var då vänlig att donera en Wegematicdator158 till Institutet. Och en dag
anlände den, dock hade man glömt bort att tala om för institutionen som skulle ta emot
den att den här maskinen anlände så det dök upp en lastbilschaufför på Medicinsk fysik,
och undrade när han skulle leverera lådan. Och vid institutionen hade vi en duktig ingen-
jör som hette Bruno Lundberg159 och han gick ner på gatan och fick se att lådan var fruk-
tansvärt stor, så han kunde ju inte bara låta dem lasta av den, så det blev en stor diskus-

158 Wegematicdator, svenskbyggd dator av Axel Wenner-Gren på 1950-talet.
159 Bruno Lundberg, ingenjör vid Institutionen för medicinsk fysik. Chef för den avdelningen för databe-
handling under hela 1960-talet. Avdelningsdirektör och chef för nyinrättade BMDC 1968-1969. Senare
direktör och säkerhetschef vid Posten.
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sion och så småningom fick man tag på nobelpristagaren Hugo Theorell,160 som samti-
digt hade en fot med i Wennergrenstiftelsen och han hittade ett källarutrymme och där
ställdes lådan och där började Karolinska Institutets datorverksamhet.

Bruno Lundberg, som var utbildad radartekniker eller ingenjör under sin militärtjänst,
satte ihop maskinen, han åkte ut till Handen där Wegematicmaskinerna tillverkades och
lärde sig ytterligare och kom igång med denna rörbestyckade maskin som han brukar
omnämna som, av mindre god kvalitet. För det gick sönder stup i ett. Och den skulle
användas för beräkningar var väl tanken i första hand. Men samme man, Bruno Lund-
berg, han hade ett brett perspektiv på allting som rörde hans område, för han hade upp-
snappat att Euroatom hade en konferens i Italien och att National Library of Medicine161

skulle delta. Han var nyfiken på detta och jag tror att det bara var en ren tillfällighet som
gjorde att han lockades dit. Han hade med sig en läkare som hette Kjell Samuelson162 och
de for iväg dit och träffade den man vid National Library of Medicine som var chef för
utvecklingen av någonting som hette MEDLARS, Medical Literature and Analyzes Retri-
ever System, som var en datoriserad version av Index Medikus, ett i medicinska kretsar
välkänt referensverk sen 1879, och som hade växt lavinartat så när man var framme på
60-talet började det bli problem med att härbärgera volymerna och även att använda
dem. Så tanken att på något sätt använda datamaskiner låg nära till hands och Seymore,163

var ansvarig för detta. De här herrarna fann varandra och väl tillbaka i Sverige gick
Lundberg från ”sound to things”, så han kontaktade sin institutionschef, Arne Eng-
ström,164 som genast hesiterade inför kostnaderna, varvid han larmade Sune Bergström,
en man som inte hesiterar inför kostnader utan han blev väldigt förtjust i att någon var
intresserad av detta med MEDLARS.

Och då hör det till historien att mycket tidigt 60-tal, kanske i slutet på 50-talet så hade
institutet stora forskningsanslag från Amerika, från National Institutes of Health.165 Och
mannen som hade varit över i Sverige för att studera effekten av pengarna, utfallet, hette
dr. Martin Cummings.166 Han blev mycket god vän med forskarna på Institutet och det
sägs att han var tillfreds med de resultat som man hade åstadkommit för de amerikanska
anslagen också. Nu hände det sig så att 1962 var han chef för National Library of Medi-
cine, men hade inte längre hand om de utländska anslagen. Han blev naturligtvis kontak-
tad och jag tror att han och samarbetet med Sune Bergström har påskyndat utvecklingen.

Inom OECD:s ram erbjöd amerikanarna genom National Library of Medicine
MEDLARS till Europa och tanken var att öppna en central någonstans, en för hela Eu-
ropa. Man tog in bud på det och de enda bud, eller förslag på hur man ville organisera en
sådan tjänst, som godtogs var det från Storbritannien och det från Sverige. När det väl

160 Hugo Theorell, professor i biokemi vid Karolinska Institutet. Nobelpristagare 1955 i medicin. Ordfö-
rande i styrelsen för Wallenberglaboratoriet, där KI:s första dator, Wegematic, ställdes upp i en källarlokal.
161 National Library of Medicine, NLM, världens största medicinska bibliotek, vid National Institutes of
Health, NIH, Bethesda, Maryland, U.S.A.
162 Kjell Samuelson, leg. läkare, med. dr. Verksam vid Institutionen för medicinsk fysik och BMDC under
1960-talet. Därefter forskare inom informatik vid Stockholms universitet, med stort antal internationella
uppdrag.
163 Charles Seymor, datachef för MEDLARS vid NLM under 1960-talet.
164 Arne Engström, professor och prefekt för Institutionen för medicinsk fysik vid Karolinska Institutet.
Under 1970- och 1980-talen generaldirektör för Livsmedelsverket.
165 National Institutes of Health, NIH, organiserar den federala amerikanska satsningen på biomedicinsk
forskning. NIH har rollen som anslagsgivare (forskningsråd) samtidigt som de egna instituten bedriver en
mycket omfattande aktiv forskning. NIH engagerar över 15 000 forskare.
166 Dr Martin Cummings, med. dr, ansvarig för NIH:s utlandstöd. Från början av 1960-talet Director of
NLM där MEDLARS utvecklats. NLM driver stor forskning och utveckling inom informatik och kommu-
nikation. För detta ändamål inrättades 1980 Lister Hill Center for Biomedical Communications.
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hade hänt hade man stöd i att professor Rexed167 hade varit i Amerika och han hade
skickat hem information till vissa medicinska kanaler om att det här var en väldigt viktig
service. Man började skicka över frågor till Amerika, redan 1963, tror jag det var, hade
man över 3 000 sökfrågor som processerades i Amerika för svensk räkning, på databasen
MEDLARS. Man hade alltså bekantat sig med den även om man inte hade den tillgänglig
på egen maskin. Medicinska Forskningsrådet168 gick in med liv och lust för detta, det be-
traktades som en nationellt viktig sak att satsa på, bra informationsservice för vården och
för den medicinska forskningen. Det skrivs väldigt mycket artiklar inom det medicinska,
eller biomedicinska fältet och det är ganska svåröverskådligt så det var någonting tack-
nämligt att förbättra informationsservicen för den här gruppen av användare. Och det låg
naturligtvis inom det revir som Medicinska Forskningsrådet hade att backa upp.

Vad som hände var att MFR och KI tillsammans anhöll om medel för att få köpa en
maskin, en datamaskin. Wegematicen hade man nämligen prövat för informationssök-
ning på databand som kom från ett läkemedelsföretag i Schweiz som hette Hoffmann la
Roche169 och ett i England som hade kemisk information som hette Derwenter, eller
något liknande. Men Wegematicen var en maskin av inte högsta klass. Den klarade inte
av det här helt enkelt. Man måste uppenbarligen ha regeringsbeslut för att köpa en data-
maskin på den tiden, så Statskontoret föreslog och det kom en proposition 1964:69170

som tillät institutet eller MFR att köpa en IBM 1401.171 Då tror man ju att, nu är det goda
tider och nu ska vi börja söka MEDLARS i Sverige. Men den hade inte tillräcklig kapaci-
tet, tyvärr. Så när man väl kom igång med sökningar vid Karolinska Institutet, för det var
där MFR hade förlagt den här verksamheten, behövde man faktiskt tre olika IBM-
maskiner för att genomföra det hela. Man gjorde inmatningen på 1401:an, av sökfrågor,
och sökfrågor var ju någonting som hade fyllts i, i form av formulär av användarna eller
deras ombud, informatikerna, bibliotekarierna. Och för att få det rätt gjort hade BMDC,
som det kom att heta något senare, haft kurser i hur man bar sig åt för att fylla i detta.
Nåväl, 1401:an användes samt Statskontorets maskin, en 360/40 som fanns på någonting
som hette KARDAK,172 som var en filial av Statskontoret som låg på Karolinska sjukhu-
set. Det var en maskin som var tänkt att användas för rent vårdadministrativa ändamål
vad jag kan förstå. De kunde också ombesörja inmatning. Sen fick vi vända oss till, jag
trodde det var FOA, men det kanske var QZ, jag vet inte vem som ägde den här IBM
7090 från början.

Lars Högberg: 7090 var FOA:s. Det var 360/75:an173 som blev QZ:s.

Göran Falkenberg: Ja, för 7090 användes för själva sökningen de här första åren. Sen
fick man ta ut band och åka över till KARDAK för att printa ut resultatet. Så det var, kan

167 Bror Rexed, 1914-2002, läkare och ämbetsman, professor i anatomi i Uppsala 1953-67, generaldirektör i
Medicinalstyrelsen 1967-68 och i Socialstyrelsen 1968-78.
168 Medicinska Forskningsrådet, MFR, finansiär och huvudansvarig för BMDC de första verksamhetsåren.
Under många år svarade MFR för de ekonomiska anslagen till BMDC, enligt regeringens beslut pga. verk-
samhetens nationella betydelse. MFR bildade en datorkommitté med representanter för KI och universite-
ten. Kommittén hade tillsynen över BMDC.
169 Hoffmann la Roche erbjöd KI sitt databand 1964. Vid KI försökte man utveckla systemet på Wegema-
ticen utan framgångsrikt resultat. Margareta Almling, MIC. En tillbakablick, 1992.
170 Proposition 1964:69. Detta är en i raden av propositioner som under BMDC:s och MIC:s första år
markerade statsmakternas initiativ och styrning av datorutvecklingen i Sverige. Just denna proposition
gällde medel till hyra av en IBM 1401 från 1965 placerad på BMDC.
171 IBM 1401, dator annonserad 1959, en riktig arbetshäst under många år.
172 KARDAK, Statskontorets datacentral på Karolinska sjukhuset. Under en period utnyttjade BMDC
deras IBM 360/40.
173 360/75, den snabbaste av IBMs ursprungliga 360-serie och länge den kraftfullaste datorn i Sverige i
början på 1970-talet.
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man säga, en hel del fysisk verksamhet som gick åt för att åstadkomma sökresultat som
sen skulle skickas fysiskt postledes tillbaka till användarna. Omloppstiden för en sökning
var egentligen aldrig under 30 dagar. Detta kunde man ju ha synpunkter på. Framför allt
som vi har hört här tidigare, ville man ändra i en fråga, om det hade blivit fel, tog det
ytterligare en runda om 30 dagar, minst, innan man hade kunnat korrigera det.

Vad ska jag säga mer om detta? Jo, det var ju så att samarbetet med National Library
of Medicine och samarbetet med Medicinska Forskningsrådet, organiserades ganska
snart. Dels på det viset att Medicinska Forskningsrådet betalade för resor av personal för
att utbilda sig i Amerika, i både sökning och en annan viktig del, indexering. För att få
deras tejpar kostnadsfritt ingick man ett så kallat Quit pro quo-avtal. Man kvittade tjänst
mot tjänst. Och indexering av den nordiska medicinska litteraturen som ingick i MED-
LARS-databasen skulle då institutionen, som kom att heta BMDC från 1969 tror jag det
var, ta över från MFR att driva verksamheten. Samma lokaler med samma människor,
men formellt hade man bytt huvudman. MFR stod fortfarande för datorkostnaden, KI
fick stå för lokalkostnader, lönekostnader i stor utsträckning för den databashantering
som gällde MEDLARS-systemet. Och så fanns det särskilda anslag vid universiteten för
så kallad datortid. Det fick man ansöka högtidligt om och då fick BMDC sina särskilda
medel, också via KI, för detta.

Man skapade också en kommitté vid Institutet för att hantera den här verksamheten.
MFR skapade en kommitté för att den medicinska forskningen vid alla universitet skulle
ha ett inflytande över verksamheten, alltså en Medicinska Forskningsrådet underställd
kommitté, där alla var representerade. Ordförande var förstås Sune Bergström. Och han
drev ju på detta.

Då ska vi se, vi har strukturen klar för oss nu. Det här var en verksamhet som möj-
ligtvis var liten och blygsam till en början men som växte alltmera och, som jag sa, un-
dervisningen som skedde i BMDC:s regi innebar att det etablerades datorcentraler eller
datorverksamhet, inte huvudmannaskapsmässigt utan relationsmässigt med bibliotekarier
och andra ute i landet som tog hand om de här formulären. Sökningarna var långsamma
och man sökte en ny och starkare maskin. Man ansökte om detta och fick oupphörligen
nej av regeringen, trots att de ansåg att det var av nationell betydelse att ha en sådan här
verksamhet. Lösningen som kom till stånd var att QZ skaffade en större maskin, en
360/75, tror jag den hette. Den hade dock en brist, den hade inte skivminneskapacitet så
det räckte för den där databasen. Då ingrep Sune Bergström igen och då advocerades
medel för att införskaffa skivminneskapacitet på KI-medel för att kunna göra det här.
Databasen hade ju växt, den var uppe i 900 000 referenser eller någonting sådant, och
svällande.

Under tiden hade programutvecklingen vid National Library of Medicine gått över
från, programmen kallades för ELHILL.174 Det var nämligen så att en amerikansk senator
som hade varit National Library of Medicine synnerligen välbevågen, hette Lister Hill, ”L
HILL” och hans namn kom då att sättas på den här programvaran. Den utvecklades ett
steg till och då skapades MEDLARS II175 som hade bättre precision än tidigare. Den väx-

174 ELHILL utvecklades vid Lister Hill Center som en tribut till senator Lister Hill. ELHILL är en fonetisk
version av ”L. HILL” som ursprungligen skrevs 1970 av programmerarna vid SDC (System Development
Corporation) för att köras på mindre IBM-maskiner. Syftet med detta var att programmet skulle kunna
installeras vid National Library of Medicine (NLM) och utländska medicinska center. Charles P. Bourne &
Trudi Bellardo Hahn, A Hisory of Online Information Services 1963-1976 (Cambridge & London: The MIT
Press, 2003), 213. Systems Development Corporation, SDC. Amerikanskt programvaruföretag som gjorde
omfattande utvecklingsarbeten på NLM:s uppdrag med bl.a. MEDLINE. Från SDC:s ORBIT system tog
man fram en modifierad version kallad ELHILL för användning på IBM-datorer. Initialt för detta använ-
des vid NLM en IBM 370/155.
175 MEDLARS II, modernare mer avancerad version av MEDLARS utvecklad för IBMdatorer. Systemets
sökprecision var väsentligt förbättrad men också kravet på minneskapacitet hade höjts radikalt. Förbätt-
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te med en rasande fart och på något sätt, om man läser historien för BMDC:s verksamhet
så var det en ständig kamp mot bättre prestanda, ökande kostnader, större datorer. Man
undrar hur det var tänkt att det skulle sluta.

Vi hade, som jag sa tidigare, de här långa omloppstiderna med 30 dagar. Vid MED-
LARS-centret i England hade man allokerat en speciell maskin för all litteratursökning på
MEDLARS. De klarade allt det här på en vecka. Och då uppstod ju faktiskt en konkur-
rens. Svenska användare insåg att, hellre betalar jag några kronor mer och skickar sök-
ningarna till England. Men vi är nu nästan framme vid det som sen löser problemet. Och
det ska Gunvor tala om. Innan dess ska jag bara nämna att vi hade andra databaser också.
MEDLARS är en medicinsk databas. Vi hade kemiska databaser, biologiska databaser
och för psykologi. Men vi tar det en annan gång. Då ber jag Gunvor tala om det som
kom efter MEDLARS II, eller parallellt.

Gunvor Svartz-Malmberg: Här har en rad matematiskt begåvade personer berättat om
sina erfarenheter. Jag kom till den här verksamheten sent; jag är alltså läkare och jag har
arbetat som bakteriolog och som klinisk virolog och också på Smittskyddsinstitutets fö-
regångare som var den epidemiologiska avdelningen på Statens Bakteriologiska Laborato-
rium. Och det var där jag kom i kontakt med mer mekaniserad informationssökning.
Själv är jag en företrädare för en typ av människor som är dyskalkyliker. För mig betyder
faktiskt siffror och kurvor och diagram inte alls vad de betyder för er. Däremot betyder
ord och de associationer orden innebär för mig väldigt mycket mera än för många andra
människor. Ett och samma ord kan ge mig väldigt många associationer, som kanske den
som är matematiskt precis tycker är lite ”slarviga”, men det kan vara denna associations-
förmåga som gör en person till en bra sökinformatiker.

Min utbildning började alltså vid hålkortsmaskinen på Epidemiologiska avdelningen,
där allehanda epidemirapporter framställdes till exempel om infekterade brunnar i Sveri-
ge. Under samma period gick jag på SINFDOK:s kurs i informationssökning som hölls
på deltid vintern 1970-71. Då ringde professor Sune Bergström, portalfiguren för MED-
LARS-MEDLINE i Sverige och de andra nordiska länderna och frågade om jag ville
flytta över och ägna mig åt informatikerverksamhet. Och det ville jag väldigt gärna. Jag
gick sen en del specifika kurser och det som blev den stora upplevelsen i min tillvaro var
att få vara med om installationen av MEDLARS online, alltså MEDLINE. Där kom då
en man som hörde till Systems Development Corporation på Stillahavskusten någonstans
utanför Los Angeles. Han kom i sidenkostym från det varma Kalifornien och det var
januari i Stockholm så det var hårda tider för honom. Dessutom fick vi inte använda da-
torn på dagtid så arbetstiden var någon gång från åtta på kvällen till sju på morgonen.
Denne Robert C. Burket är en skicklig man så han lyckades få in ett MEDLARS online
och sen skulle vi börja ringa upp det här systemet på datorn. Gissa vad som hände: han
ringde fel nummer och det var klockan fyra på morgonen och han väckte en väldigt arg
svensk som inte var någon dator. Men det mesta gick ju verkligen väldigt bra och jag
tycker att jag skall nämna namnet Rune Isaksson176 som var systemchef på BMDC och
som vi faktiskt inte riktigt vet var han arbetar nu. Men som hade både utbildningen och
en naturbegåvning för att arbeta på det här sättet med datorer.

Sen gick det hela igång och alltfler terminaler anknöts och jag blev något slags rese-
kolportör. Jag var i alla de nordiska länderna på universitetsbiblioteken och särskilt min-
nesvärt var Reykjavik, därför att då ringde vi ju ändå upp en amerikansk dator. Men på
något sätt gick det på den tiden inte att ringa upp USA från Island med det från Sverige
medhavda mycket stora modemet. Så då kallades det in en sjökapten från Atlanten. Han

ringar som orsakade krav på ytterligare datorresurser för fortsatt verksamhet vid BMDC.
176 Rune Isaksson, systemchef vid BMDC och MIC senare delen av 1960-talet – 1976, då han lämnade KI
för tjänst vid svenska IBM.
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förde in sitt fartyg till Reykjavik och lyckades koppla upp oss åtminstone för en demon-
stration.

Sen vet ju alla hur det här har utvecklats till att den enskilde forskaren kan söka från
sin egen dator hemmavid, på kliniken eller var han är.

Jag har ändå några synpunkter på att informatikerrollen som lärare i hur man söker
ändå är en viktig roll som vi inte får glömma bort, för det går väldigt mycket tid för en
ovan sökare att ringa in ett specifikt problem, både tillräckligt specifikt och tillräckligt
brett. Och det är där jag tycker att vi som kommer in med en större ordbegåvning, ibland
kan hjälpa till på ett sätt som, förefaller det mig, ibland är nödvändigt för att få ut det
man vill ha. Några till utom jag är väl pensionärer här och att ha informationssökning
som pensionärsarbete tycker jag är något helt fantastiskt.

Jag vet inte om Göran Falkenberg vill lägga till något ytterligare om MEDLINE, ef-
tersom jag tyvärr infekterades av en fästing och fick lov att sjukskriva mig och försvann
från yrkesverksamheten. Jag fick alltså borrelios.

Göran Falkenberg: Ja, tack Gunvor. Det man ska säga är väl att MEDLINE i Sverige så
småningom kom att härbärgeras på en dator som tillhörde BMDC, eller som det kom att
heta, Medicinska Informationscentralen, så sent som 1989. Vi som var kvar ”to the bitter
end”, kan man säga, fick ju se den bäras ut 1997, därför då togs hela den här verksamhe-
ten över av National Library of Medicine, så man kör alltihop direkt på amerikanska da-
torer över nätet idag.

Anna Orrghen: Är det några andra synpunkter eller kommentarer kring verksamheten
på KI som ni har reflekterat över?

Mats Lindquist: Jag har en fråga. Ni var väl aktiva också när det gällde inmatning av
MEDLARS och sådant i Polen. Några program runt Östersjön eller vad det var?

Göran Falkenberg: Ja, inte inmatning, utan vi fick amerikanarnas tillstånd att öppna en
terminal i Warszawa. Och Gunvor och jag, kommer du ihåg det, vi höll presskonferens
på Sheraton Hotel, det arrangerades av en datortillverkare som inte finns längre som het-
te Singer.177 De hade väl slutat med symaskiner och så skulle de bli stora i datorer istället.
Och det var väl -73 eller -74. Och det lyckades. Vi fick igång den terminalen och utbilda-
de personer som arbetade vid den i Warszawa och det var en mycket färgstark professor
som var bas där som hette Widiwirskij,178 som hade kämpat med Röda Armén mot tys-
karna under kriget. Och Moskva gillade inte den där terminalen, de trodde det var något
skumt, så de frågade: ”Vad är det ni talar med Sverige om?”, ”About love”. Och det gick
tydligen hem i Moskva så de fick fortsätta. Men sen kom det en östtysk terminal också
och de hade väldigt stor betydelse för det här var faktiskt fönster mot väst. Till exempel
så gjorde man i Östberlin så att man sparade på alla abstracts man kunde ta ut och arki-
verade och kopierade dem, för man hade aldrig möjlighet till de här tidskrifterna i fulltext
så det man fick nöja sig med var att skåda in i abstracten.

177 Singer, amerikansk datortillverkare, Singer Business Machines. Företaget hade tillstånd att sälja och
marknadsföra datorterminaler i Polen. Installationen i Warszawa för anslutning till MEDLINE i Stockholm
var på sin tid ett uppmärksammat ”genombrott” i järnridån.
178 Felix Widiwirskij, professor och chef för medicinska centralbiblioteket i Warszawa. En färgstark, dyna-
misk, bullrande, lätt despotisk person men inte utan viss charm. Han hade uppenbarligen mycket goda
politiska förbindelser och lyckades därför genomföra och under flera år driva uppkopplingen mellan Polen
och Sverige. Vid MIC utbildades personal från Warszawa i MEDLINE-sökning.
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Anna Orrghen: Tack. Vi närmar oss slutet mot seminariet. Jag vill först och främst tacka
hemskt mycket för alla inlägg. Men innan vi avslutar helt så har jag bett Mats att summe-
ra vad som har sagts och försöka dra lite linjer och paralleller eller eventuella utblickar.

Mats Lindquist: Ja, jag tänkte nästan be om hjälp med det faktiskt. För vi har ju hört
väldigt mycket, det har varit övergång ifrån mekaniserat sökande, vi har hört ord som
Peek-a-boo och nålkort och KWIC179 och KWOC, som ju var början till datorisering av
sökningarna. Och sen har det varit väldigt mycket en fråga om att hitta utrustning och att
få pengar till det och att utnyttja utrustningen och även om då, jag tror det var Sten-Sture
som sa att den ligger tre, ja några år före förmågan att tänka, så är det nog så att tanke-
förmågan var nog ganska snabb i en del fall när det gällde att utnyttja tekniken och dato-
rerna. Och programvarumässigt så har det ju varit lite olika. Både FOA och KTH och
Atomenergi hade ju in-house-utveckling av söksystem och Karolinska har väl mera litat
på grundprogram ifrån Amerika, men ni hade ju en omfattande systemavdelning också på
KI.

Göran Falkenberg: Ja, det var så att den första MEDLARS-programvaran, den var för
en Honeywell-maskin180 och i Sverige hade vi IBM-maskiner så att hela IBM-
programmeringen gjordes här i Sverige. Och den demonstrerades 1968, tror jag, på Har-
vard, som blev mycket förtjusta därför att de flesta amerikanska universitet hade också
bara IBM-maskiner. Programvaran vi utvecklat såldes sen till tyskarna och till Australien.

Mats Lindquist: Nu har vi alltså pratat om en tid som är från sent 60-tal och kanske
hela 70-talet i huvudsak, och sen lite utblickar, sista årtalet jag hörde nämnas var -97, det
var Göran som sa att det definitivt var slutpunkten för någonting, eller då tog NLM över
det. Och mycket annat hände också. Det jag tänkte få hjälp med av panelen är att jag
skulle vilja be, åtminstone en ifrån varje av de här ställena, om ni tittar tillbaka på 70-talet
och säger, vad är det för bidrag, ”contribution”, som man säger på amerikanska, som ni
känner igen i dagens situation. Är det någonting som ni kan säga, ”ja det där, det var vik-
tigt för oss och det har levat kvar”, och då är det förmodligen kanske inte maskinerna
utan någonting annat. Den verksamheten ni sysslade med 1970, vad är det för bidrag till
dagens verksamhet?

Jan Sunnebäck: Ja för mig är det ju ganska klart.

Mats Lindquist: Ja, vi kan börja med dig eftersom det är enklast.

Jan Sunnebäck: Eftersom det system som jag var med och utvecklade, det större syste-
met om man bortser från de tidigare, EPOS-VIRA och KOMPOST, är ju det som heter
TRIP som fortfarande idag lever under namnet TRIP som är tredje generationen och
bygger på erfarenheterna från de två tidigare systemen. TRIP är ju ett kommersiellt sy-
stem. Det är möjligt att det var några anslag i början men jag är lite osäker på det. Men
det kanske du känner till också?

179 KWIC-teknik, keyword in context. Tekniken innebär att titeln återges som en ordsträng som snos runt
så de olika orden i titeln kommer i uppslagsställning och sorteras alfabetiskt. Björn Tell, ”De moderna
pionjärerna”, Ikoner. Vision och tradition 6 (2004).
180 Honeywell-maskin, tillverkades i flera olika serier i USA. Marknadsfördes senare av Honeywell Bull i
Europa som senare tog namnet Bull, och som fortfarande finns kvar.



60

Mats Lindquist: Jag försöker komma ihåg nu. Det kan ha vart några, nej förresten, inte
det. Jag tror att vi var ur anslagsberoendet då faktiskt. Investeringsbanken gick ju in med
kapital, men det var inte samma. De var ju inne som ägare då.

Jan Sunnebäck: Så det är klart att den erfarenhet som man fick från de tidigare syste-
men som finansierades av SINFDOK, var ju förstås ovärderlig.

Mats Lindquist: Marie.

Marie Wallin: För min del tror jag att hela den här utvecklingen med datoriserad infor-
mation har fört biblioteken mycket närmare forskarna igen. Och egentligen har forskarna
nu kommit igen i att de gör sakerna själva. Men jag hoppas att de själva har en insikt av
att hela det där med informationsförsörjningen egentligen är ett större problem än att
söka på Internet och leta de senaste referenserna. Att det kräver en organisation av den
här vetenskapliga informationen och också arkivering. Och det hoppas jag att forskarna
har fått via utnyttjande av dessa system, en större medvetenhet om det.

Mats Lindquist: Lars.

Lars Högberg: Jag tror nog att det skapades en massa kunskap kring uppbyggnaden av
datorprogram som har varit nyttiga sen. Men det är andra mer lämpade att säga något
om. Men jag skulle igen vilja återgå till användarperspektivet, det som var rätt användar-
nära, direkt tillgång för forskarna, individualisering. Jag har upptäckt nu, jag forskar ju
inte längre, men ibland när man vill gå tillbaks till någon tidigare referens, man kan sitta
hemma och det mesta ligger i PDF-filer för de stora tidskrifterna. Jag vet inte hur långt
tillbaka Phys Rev181 och andra, som Reviews of Modern Physics182 går, men de går bra långt
tillbaka, ända till 50-talet i alla fall. Men samtidigt säger det mig, jaha, någonstans där går
en gräns. Det kommer att krävas traditionella bibliotek och traditionella bibliotekarier,
för jag tror inte Annalen der Physik183 från 1905 eller vad det var där Einstein publicerade
sin fotoelektriska effekt, att just den artikeln kommer vi att hitta. Men det var den som
var starten till all laserteknik som vi ser idag. Ibland har jag sagt att Einsteins bidrag till
utvecklingen, var nog väl så mycket lasertekniken som kärnenergi. Och jag tar det just för
att belysa att man måste kunna både veta att det finns och hur man ska nå en del av den
här tidiga informationen.

Mats Lindquist: Vill Rolf säga något?

Rolf Lindh: Ja, jag kan väl säga det att det som jag gjorde i början på 60-talet, nej förlåt, i
mitten på 60-talet var det, det har ju inte jag spritt vidare, men jag har upptäckt att de
problem som jag löste med hjälp av en sorteringsalgoritm, den är inbyggd i praktiskt taget
varenda tillämpning i en PC idag. Så att användaren behöver inte tänka på att konvertera
till gemener och sådana där grejer. Det finns mycket sådant där som är gjort. Så det är
flera som har tänkt på samma sak men nu har det gått så långt så nu har de byggt in det i
operativet.

181 Phys Rev, Physical Review (vanligtvis förkortad Phys. Rev.) är en av de äldsta och mest respekterade veten-
skapliga tidskrifter som publicerar forskning om fysik. Physical Review utges av the American Physical Soci-
ety (APS).
182 Reviews of Modern Physics, en tidskrift som utges av the American Physical Society. Reviews of Modern
Physics startade i pappersformat. Samtliga volymer finns även via prenumeration att tillgå online. Nummer
1, Volume 1 innehöll en recension av Raymond T. Birge (1929) ”Probable Values of the General Physical
Constants”, Reviews of Modern Physics.
183 Annalen der Physik, ledande tysk fysisktidskrift grundad 1790.
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Mats Lindquist: Sten-Sture, ser du något spår av historien i dagens verklighet?

Sten-Sture Tersmeden: Nej, utan jag ser det väl mer som ett led i det totala informa-
tionssamhället där man sitter och har allt för händer och fötter. Att man har varit med
och sett början, och frågan är om det är slutet. Det skulle vara kul att fantisera om, hur
kan det se ut om det blir bättre. För alla vi som har hållit på med sådana här system, vi
vill ju hela tiden göra bättre. Vare sig det nu var konkurrens på något sätt, som inte var
för hård, men den fanns ju runt hörnet och då ville man göra bättre, så jag funderar på,
vad är det som kan bli bättre. Jag håller på med släktforskning och då har jag köpt några
sådana där CD-skivor och DVD-skivor och så har man hela Sveriges befolkning, 1890,
1880, 1900 och kan söka dem. Men nu helt plötsligt har det blivit stopp, för nu vill man
inte lämna ut sådana här uppgifter. Har vi en informationsstrypning nu som vi har kom-
mit in i? Har det blivit för mycket information som finns så att den är farlig på något
sätt? Bara några korta funderingar.

Mats Lindquist: Något från KI? Känner ni igen något här? Gunvor eller Göran.

Gunvor Svartz-Malmberg: Ja, jag återkommer till det här användarproblemet som vi
hela tiden måste, tror jag, ha uppmärksamheten på. Man kanske till och med kunde ha
lite datoriserad användarutbildning som var tillgänglig för allmänheten. För det är nog i
alla fall vi som har varit professionella sökare här, vi vet att när vi blir ombedda att hjälpa
till, så är vi ju oftast faktiskt duktigare än allmänheten. Och det borde vi kunna göra nå-
got åt via dator.

Mats Lindquist: Göran, ser du?

Göran Falkenberg: Nej.

Mats Lindquist: Du ser ingenting som du gjorde då som du kan känna igen nu, är det
så?

Göran Falkenberg: Det är klart vi känner igen oss. Jag menar, allting har ju blivit till det
bättre så man måste ju vara väldigt nöjd. Men jag håller med Sten-Sture om att man und-
rar vart det här tar vägen. Vi var väldigt länge intresserade av att få se fulltextdatabaser,
alltså med hela artiklar men det har ju faktiskt förverkligats.

Mats Lindquist: Nu har Lars viftat och sen Sten-Sture och sen tänkte jag be Björn.

Björn Tell: Vadå?

Mats Lindquist: Jag återkommer med en fråga till dig på slutet. Men vi får höra från
Lars och Sten-Sture först.

Lars Högberg: En liten avslutande filosofisk iakttagelse. Allt det vi gjorde och allt vi
håller på med idag är ju att få fram de värdefulla signalerna ur bruset. Nu tänker jag på en
upplevelse jag hade för några år sen när jag hade förmånen att gå på Tokyo National Mu-
seum of Art, där de har de här klassiska japanska, oerhört vackra handritade poesirullar-
na. När de skulle ha sin teceremoni gick de och tittade på rullarna och tog fram någon
meter längd184 vackra skrivtecken, tusch, absolut perfekt signal/brusförhållande och lag-

184 Lars Högberg visar med händerna.
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ringsbeständighet. Och vi lämnar ju efter oss petabits till petabits av brus och hur ska vi
klara att sålla ut ädelstenarna ur det bruset.

Mats Lindquist: Framtidens söksystem kanske?

Lars Högberg: Det är det som är hjärtat i utmaningen.

Sten-Sture Tersmeden: Bara kort då, Gunvor pratade om det här med utbildning och
datoriserad utbildning och koppla ihop det med informationssökning på de här släktda-
tabaserna. Jag är utbildad i släktforskning och det här med online och databaser är väldigt
intressant för släktforskarna och vilka är släktforskarna? Ungefär i vår ålder nu, en del har
väldigt mycket datakunskap med sig, andra har det inte. Och så sätter de sig och söker
farfars far, ”jamen, han måste ju finnas, men jag hittar honom inte”, och är man då trä-
nad eller har lärt ut ordentligt så säger man, ”du skulle ha gjort så här eller titta där”, och
sen glädjen att se en person som hittar en anhörig, det är ju lyckan också för den som
utbildar. Så se till att vi fortsättningsvis kan utbilda, på olika ställen, olika nivåer, olika
system, vi som har varit med och som vet vad som döljer sig bakom de här bits och bytes
i databaserna.

Mats Lindquist: Ja, den här panelen började ju med ett inlägg av Björn Tell så jag tänkte
fråga dig Björn, vad ser du som det viktigaste? Dagens yrkesverksamma, vad ska de vara
mest tacksamma för ifrån 70-talet?

Björn Tell: Ja, dels är det naturlig textsökning, alltså sökning i naturlig text. Och det har
ju blivit lättare och lättare att göra genom de hjälpmedel som vi har. Men dels är det det
att det fanns kvar mycket tänkande på indexeringsområdet som nu byggs in i Google. Vi
tror att vi söker direkt i den naturliga texten, men det finns redan inbyggda element från
indexeringstiden, och dess metoder kommer hela tiden att förfinas och ligga så att säga i
bakgrunden så att nyttjarna inte kommer att se att de finns där, i alla fall. Dels är det att
mer och mer kommer att översättas också. Vi har inte berört det här med maskinöver-
sättning på något sätt och här kommer många program fram som ger möjligheten att
nästan strunta i vilket språk vi rör oss med. Så jag kan se den utvecklingen, men den
kommer att ske utan att utnyttjarna direkt märker det för det sker inne i de här stora sy-
stemen som Google och AltaVista och andra system.

Mats Lindquist: Ja, det var allt från panelen.

Anna Orrghen: Tack. Jag vet att vi har kommentarer i publiken, men jag har också för-
stått att museet har stängts. Därför måste vi tyvärr avsluta här. Men jag tackar er alla så
hemskt mycket för er medverkan. Och även åhörarna som har varit här, och Mats. Tack.


