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Abstract

The witness seminar ”Lysator” was held at Linköpings uni-
versitet [University of Linköping] on 21 February 2008 and
was led by PhD Lennart Sturesson. Lysator is a student-led
society with a focus on computers which was established at
the University of Linköping in the early 1970’s. The witness
seminar focused on the founding of the society and the
driving forces behind this as well as the first activities that
took place within the organisation. Besides experimenta-
tions with a D21-computer, that was donated by Datasaab,
one of the major projects during the 1970s was the con-
struction of the minicomputer LYS 16. The members of
Lysator even started selling the computer. Besides the con-
struction of the LYS 16, the membership in a technological
orientated organisation that focused on new advancements
in technology, was discussed. Some of the later projects of
the society carried out in the 1980s were also mentioned,
such as RydNet and Projekt Runeberg.
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Förord

Vittnesseminariet ”Lysator” ägde rum vid Linköpings universitet den 21 februari 2008
och arrangerades inom ramen för dokumentationsprojektet ”Från matematikmaskin till
IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid
KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Det spelades in med ljud och bild.
Sofia Lindgren vid Dataföreningen i Sverige har i samråd med deltagarna redigerat tran-
skriptet. Lars Aronsson och Magnus Redin har också bidragit med kommentarer. De re-
daktionella ingreppen har varit varsamma och har skett i syfte att öka tydlighet och läs-
barhet. Vissa strykningar har gjorts. Dessutom har enstaka meningar och bisatser lagts till
efter förslag från seminariedeltagarna i det fall där det varit nödvändigt för att göra reso-
nemang och tankegångar fullständiga Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska
museet i Stockholm. Projektet ”Från matematikmaskin till IT” är finansierat med bidrag
från Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnes-
fond.

Deltagare: Lennart Sturesson (ordförande), Robert Forchheimer, Olov Fahlander, Bo
Kleve, Mats Lenngren, Michael Pääbo, Jan-Erik Stjernvall och Anders Ödmark.

Inbjudna med förhinder: Kjell Ståhlbom.

Övriga närvarande vid seminariet: Lars Aronsson, Linnéa Björk Timm, Peter Eriks-
son, Tord Jöran Hallberg, Sofia Lindgren, Lars Lindholm, Anders Lindman, Karl Mika-
elsson, Patrik Nilsson, Julia Peralta, Andreas Pettersson, Magnus Redin, Henrik Stenholm
och Jonas Wallgren.
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Lysator

Lennart Sturesson:1 Välkomna till seminariet om Lysator2 i Linköping. Jag börjar med
att presentera paneldeltagarna. Längst bort, Michael Pääbo. Kom till Tekniska högskolan
1969.

Michael Pääbo:3 Nej, -70.

Lennart Sturesson: -70 kom du, jag har skrivit det men sedan tyckte jag du sade -69.
Nej -70 var det. Det var alltså andra året som Tekniska högskolan var igång här. Michael
var med i starten av Lysator, hösten, våren 1973, var med och jobbade med datorn, LYS
16.4 Numera egen företagare, bor i Norrköping, men med företaget i Linköping om jag
förstått det rätt. Konsult inom bildbehandling och mediateknik, och undervisar vid Tek-
niska högskolan Linköping, i Norrköping på institutionen som heter ITN, Institutionen
för Teknik …

Michael Pääbo: Teknik och naturvetenskap.

Lennart Sturesson: Teknik och naturvetenskap ja, just det. Och där om distribuering av
media och om byggvisualisering. Nästa man är Robert Forchheimer, kom till Linköping
och Lysator 1973.

Robert Forchheimer:5 -72.

Lennart Sturesson: -72 till Linköping och till Lysator -73 och han är numera inspektor
för Lysator.

Robert Forchheimer: Finaste, finaste titeln!

Bo Kleve: Det är inte Tord Jöran6 längre?

1 Lennart Sturesson, f. 1942, fil.kand. i historia, idéhistoria, matematik och statskunskap Uppsala universi-
tet, 1967. Fil.dr vid Teknik och social förändring, Linköpings universitet (LiU) 2000. Sedan 1990 har Stu-
resson varit engagerad vid Tema teknik och social förändring (Tema T), Linköpings universitet där han
avlade sin doktorsavhandling samt arbetat med olika forskningsprojekt däribland inom området människa-
teknik. Vidare har han även varit verksam vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping 2003-2007.
2 Lysator är en dataförening som bildades av studenter vid LiU 1973 (vid tidpunkten Linköpings högskola)
och är således en av de äldsta dataföreningarna i detta slag i Sverige. Verksamheten kom till en början att
kretsa kring en dator som skänktes från Datasaab. Namnet Lysator kommer utav att Lys står för ”Linkö-
pings Y-teknologers sällskap” och ändelsen -ator kommer av ordet dator.
3 Michael Pääbo, f. 1950, civ.ing. (Y), Linköpings tekniska högskola (LiTH) 1975. Sedan dess fram till 1985
var Pääbo anställd som forskningsassistent och 1:e forskningsingenjör vid ISY och IDA, Linköpings tek-
niska högskola fram till 1985 då Pääbo blev egen företagare. Pääbo har även fortsatt att hålla i undervisning
vid Institutionen för teknik och naturvetenskap vid LiTH. Hans nuvarande företag grundade han 1990,
Pääbo Consulting Group AB (PCG AB).
4 LYS 16 är en typ av minidator som konstruerades och utvecklades av paneldeltagarna. Datorn var tidig
för sin tid och den sattes även i produktion och fanns till försäljning.
5 Robert Forchheimer, f. 1948, civ.ing. KTH 1972 och tekn.dr LiTH/LiU 1979. Sedan 1985 är Forchhei-
mer lektor och forskare i bildkodning vid LiU och sedermera professor. Forchheimer har därtill gästforskat
vid ett antal olika universitet och varit delaktig i grundandet av ett flertal företag, däribland SECTRA AB
och IVP AB.
6 Tord Jöran Hallberg, f. 1937, civ.ing. E, Chalmers tekniska högskola (CTH) 1962. Hallberg arbetade vid
det som senare blev Datasaab 1963–72, mot slutet som projektledare för Saab:s sista stordator, D23. Han
var från 1972 universitetslektor i datorteknik vid LiTH/LiU, där han medverkade till starten av den första
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Lennart Sturesson: Och kom alltså till Linköping och ISY7 som doktorand, hade exa-
men ifrån KTH i Stockholm. Teknologie doktor 1979, numera professor i bildkodning
och var också med och byggde LYS 16. Ja, en massa forskningsprojekt om datorer, som
har handlat om, jag läste på hans hemsida, datasäkerhet, radiotransmission i paket, integ-
rerade kretsar för bildbehandling, bildkodning och organisk elektronik, det allra senaste.
Sedan har vi Jan-Erik Stjernvall, har inte varit Linköping trogen, men kom hit åtminstone
till Lysator -74. Vilket år …?

Jan-Erik Stjernvall:8 Ja, kom till Linköping -70.

Lennart Sturesson: -70, ja. Var med ett antal år där också med LYS 16, ansvarig för
moderkort och minneskort. Doktorerade 1981 och året därpå flyttade han till Ericsson
och har varit Ericsson trogen däremot ända tills nu och arbetar som HR-chef där nu, el-
ler personalchef som vi brukar säga.

Sedan har vi Olov Fahlander9, har också varit Linköpings universitet trogen, och
kom som färdig civilingenjör till Linköping 1974 ifrån Uppsala, för att läsa digitalteknik
som var någonting nytt, stort och bra i Linköping. Du säger att du aldrig var medlem i
Lysator, vi får väl kolla upp medlemsförteckningen och se om den stämmer. Men du ar-
betade med bildkodning och var på ISY och var med i projektet LYS 16 på det sättet.
Var sedan i Norrköping på slutet på institutionen ITN också och undervisade. Lämnade
forskningen i Linköping för enbart undervisning i Norrköping och det var alltså på ITN.
Sedan har vi Mats Lenngren, nästa, och, jag har inte så mycket [om Mats Lenngren] men
jag vet att du var vid Lysator 1975 till 1984, vilket år kom du till högskolan?

Mats Lenngren:10 Jag började där -75.

Lennart Sturesson: -75, du kom till Lysator först och högskolan sedan alltså.

Mats Lenngren: Nej, samtidigt.

Lennart Sturesson: Okej, då säger vi -75 då. Ja, jobbade med D2111, alltså Saab-datorn.
Har eget konsultföretag i Stockholm nu, inriktning mot grafiska branschen, jag kan gissa
att du jobbade en del med bildbehandling också då.

Mats Lenngren: Ja, mest med bildsyntes och grafisk produktion.

Lennart Sturesson: Ja, Bo Kleve, också trogen universitetet, honom har vi stött på någ-
ra gånger när vi haft bekymmer med datorer och mejl. Kom till Lysator 1975 men då

svenska civilingenjörsutbildningen i datateknik. Hallberg har även verkat som journalist samt medverkat till
att bygga upp IT-ceum, Sveriges datamuseum i Linköping.
7 ISY, Institutionen för systemteknik, LiTH.
8 Jan-Erik Stjernvall, f. 1951, civ.ing., LiU/LiTH 1974 och tekn.dr 1981 vid samma lärosäte. Stjernvall har
sedan 1982 arbetat inom Ericsson där han uppburit en mängd olika anställningar. Sedan 2007 är Stjernvall
chef för Human Resources & Organisation vid Group Function Technology.
9 Olov Fahlander, f. 1948, civ.ing., Uppsala tekniska högskola 1973. Tekn.dr LiU/LiTH 1982. Fahlander
har bland annat varit inriktad på bildbehandling, signalprocessorer och DSP-teknik. Sedan 1994 har Fah-
lander i huvudsak varit verksam vid ITN, LiU/LiTH där han främst ägnat sig åt pedagogik.
10 Mats Lenngren, f. 1955, civ.ing., LiU/LiTH 1981. Lenngren läste därefter doktorandkurser vid ISY och
IDA. Är inriktad på grafisk produktion och bedriver egen verksamhet med företaget Aradeo AB.
11 D21, dator som konstruerades av Saabs elektronikavdelning. Konstruktörer var bland annat Viggo
Wentzel och Börje Langefors och det första exemplaret stod klart 1962. Tord Jöran Hallberg IT-gryning:
Svensk datahistoria från 1840- till 1960-talet (Lund, 2007), 315f.



9

hade han varit ett tag här vid universitetet och läste inte civilingenjörsutbildning, utan
filosofiska fakulteten, matematik och teknisk fysik var det väl va?

Bo Kleve:12 Ja, jag vill allt låta det vara osagt, det var så länge sedan.

Lennart Sturesson: Ja, en fråga, är du överliggare alltså?

Bo Kleve: Jag har aldrig fortsatt, jag läste lite grand och tröttnade, de här grabbarna kom
i vägen.

Anders Ödmark: Förstörde en lysande karriär.

Lennart Sturesson: Okej, jobbade i alla fall på ISY och kom därigenom in både i jobbet
med LYS 16 och i klubben Lysator men, klubben Lysator …

Bo Kleve: Fast tvärtom.

Lennart Sturesson: Ja, och sedan datorcentralen, LIDAC som den hette då, UNIT heter
den nu. Jobbar med IT-säkerhet numera.

Lennart Sturesson: Spam och sådant.

Bo Kleve: Usch ja, det är trevligt.

Lennart Sturesson: Ja, och sedan har vi Anders Ödmark slutligen. Gick på Y-linjen -75
till -80, var först vanlig medlem i Lysator och sedan utvecklade du interface till en grafisk
skrivare där. Du var alltså inte med riktigt från början med Lysator när den bildades, eller
med LYS 16?

Anders Ödmark:13 Nej, utan jag kom in senare.

Lennart Sturesson: Dessutom har du varit ordförande i föreningen Lysator. Och var
kvar på IFM14 till 1991 och sedan har du jobbat med chips och sådant och är numera
konstsmed.

Anders Ödmark: Ja.

Lennart Sturesson: Ja, så var det med det. Då vet ni vilka det är som är här och något
om varför. Då skall jag berätta lite om mig själv och varför jag har kommit hit för att vara
ledare av den här diskussionen. Jag kan börja med att jag har varit på Tema teknik och
social förändring, har skrivit en avhandling om distansarbete. Jag ingick i en grupp där
som hette ”Människan informationstekniken samhället”, under ledning av Lars Ingelstam
och Magnus Johansson som en del av er känner och en del känner namnet, han var förs-

12 Bo Kleve, f. 1946, Påbörjade 1966 studier på den Akademiska 2-betygsutbildningen i Linköping. 1967–
1972 timanställd på SAAB för datorarbete. Från 1977 anställd på systemteknik (ISY), LiU. Från 1982 på
datoravdelningen (LIDAC), med ansvar för terminalnätet. Därefter ansvarig för uppbyggnaden av det cen-
trala nätet och på senare år som spambekämpare.
13 Anders Ödmark, f. 1956, civ.ing. (Y) LiU/LiTH 1980. Från 1981 arbetade Ödmark som doktorand och
1:e forskningsingenjör på Institutionen för fysik och mätteknik, LiU/LiTH. 1981–1990. Ödmark arbetade
sedan med konstruktion av integrerade krestsar på Sicon Semiconductor fram till 2006. Därefter arbetar
Ödmark som konstsmed.
14 IFM, Institutionen för fysik och mätteknik.
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te chef på IT-Ceum och satte igång det. Han och jag skulle skriva datahistoria här med
utgångspunkt ifrån Linköpings universitet. Vi startade men vi fick så mycket annat för
oss att vi lade ned det projektet, tyvärr. Det känns nu som om man skulle vilja börja igen
på det. Sedan så har jag en annan anknytning. Det är att jag skrev en bok om TV-
undervisning här i Linköping, den heter ”TV som undervisningsteknologi, exemplet Lin-
köpings tekniska högskola” och, när jag gjorde det här, det var i början på 2000-talet, den
kom ut 2005, då var vi här och tittade. Då satt TV-monitorerna här [i hörsalen], två på
vardera sida. Och så gick jag omkring borta i 30-salarna och 60-salarna här borta, där
fanns, såg man också sådana fästen för TV-monitorer som har tagits bort alltså de senas-
te tre, fyra åren. Om det är modernisering eller om det var för att jag skrev boken och
man skämdes för det, jag vet inte.

Anders Ödmark: Var det svartvita monitorer så klart?

Lennart Sturesson: Ja, det var svartvita, ja. Jaha, det är något om mig, jag har varit ar-
betslivsforskare på ALI15 i Norrköping, nu alltså nedlagd och är numera pensionsmässig
men jobbar ändå lite grand vid Tema teknik och social förändring.

Ja, det var det ja. Då skall vi väl snart kunna börja igen. Om jag säger några ord om
Lysator först, väldigt kort historik här innan vi kommer in på det hela. Alltså Lysator har
valts här av Sofia och Julia16 som sitter här och är så att säga med i det här projektet, det
är ju för att Lysator är en del av svensk datorhistoria. Jag vet inte om man skall säga da-
tahistoria eller datorhistoria i det här fallet men det är väl både och. För det är verkligen
datorer det handlar om. Initiativet togs i oktober 1972, då skrev man till Saab och undra-
de om man inte kunde få en D21 därifrån och när man fick besked om det så utlyste man
konstituerande möte 29 mars 1973. Några av dem som var med från början sitter ju där
borta, dessutom var det en man som hette Kjell Ståhlbom17 som kanske en del av publi-
ken känner också, och alla här pratade mycket om Kjell, han skulle ha varit med här idag
säger de men han har fått nytt jobb och måste ägna sig åt det. Dessutom så var Ingemar
Ingemarsson18 inblandad i begynnelsen, han var med och stiftade och hade diskussioner.
Och Tord Jöran Hallberg som sitter i publiken här var förste inspektor för föreningen.

Det stod i någon inbjudan eller någonstans att det var den första datorföreningen el-
ler dataföreningen i Sverige men det beror på hur man ser det. Det finns Dataföreningen
i Sverige och föregångaren till den och olika föreningar. Däremot är det möjligen den
första studentföreningen som sysslade med datorer men jag är inte riktigt säker på det
heller och det kan vara en sak vi pratar om lite grand här sedan. Ingemar Ingemarsson
sade att han hade stött på fenomenet på andra platser tidigare.

Ja, den har ju jubilerat den här föreningen och då har den ju inte 10-årsjubileum och
25-årsjubileum utan den har 16-årsjubileum och 32-årsjubileum. Så att två jubileum har
hållits, det senaste 2005. Det har hänt mycket i föreningen, nu kommer vi ju att koncent-
rera oss på fram till ungefär 1980 här, eftersom det är det som det här projektet handlar
om, men är det någon som har någonting som går fram utöver det så är det ju bara roligt.

15 ALI, Arbetslivsinstitutet.
16 Sofia Lindgren och Julia Peralta, forskningssekreterare för området universitet och högskola i projektet
”Från matematikmaskin till IT: Insamling, dokumentation, bevarande och tillgängliggörande av källmaterial
om svensk IT-historia”.
17 Kjell Ståhlbom var en av de tidiga grundarna till Lysator när han var student på Y-linjen vid LiU/LiTH.
18 Ingemar Ingemarsson, f. 1938, professor emeritus vid ISY, LiU/LiTH. Ingemarsson är en av grundarna
till företaget Sectra.
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Alltså det kommer att handla om D21 och LYS 16, Projekt Runeberg, vi har Lars
Aronsson19 som var med och startade det, det här, Datornätet i Ryd, finns det någon här
som har jobbat med det? Ja, några stycken [handuppräckning i auditoriet]. Också, Roxen
som det hette, systemet Roxen var en webklient som utvecklades av några som nu har ett
företag som heter Roxen här i Linköping, som är världskänt. Man kan se av den histori-
ken som man kan hitta på hemsidan, www.lysator.liu.se, att första storhetstiden var fram
till 1980 ungefär, sedan var det ett dödläge några år och sedan kom man tillbaka och star-
tade kurser i UNIX20, C-språk och Projekt Runeberg så småningom, och de här andra
sakerna kom sedan. Efter vad jag har sett i historiken så skulle man bli utkörd från en
lokal på ISY och då var det några som sade att nu jäklar anamma, nu får vi göra något
och så fick man ny lokal och verksamheten kom igång igen. Det var kort om Lysator, så
skall det bli mycket mera sedan.

Jag har varit inne på en del om förutsättningarna för seminariet som ingår alltså i
projektet ”Från matematikmaskin till IT”, och det är Dataföreningen i Sverige och det är
KTH genom Avdelningen för teknik och vetenskapshistoria och det är Tekniska Museet
som står bakom. Pengar kommer från Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Markus
och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Syftet med det här projektet är att samla in källma-
terial om svensk IT-historia, och då är vittnesseminarium av den här typen en form, se-
dan är det mycket annat, intervjuer och dokumentinsamling och så vidare. Som jag sade,
man ägnar sig åt perioden 1950 till 1980, så att det är bara en del av Lysators verksamhet
som kommer med. Och det har varit en massa vittnesseminarium, det här skall vara
nummer 28 eller 29 i ordningen av totalt 30 har jag hört, ja, ungefär. Som jag sade, ni är
alltså källor till IT-historien här i Sverige. Och det är inte då bara för att spara tid och ar-
bete att ni är alla på en gång, utan det är också så att minnet är lite bedrägligt. Det har jag
ju hört när jag har pratat med några i telefon att, ja, vilket år var det ni kom till Linköping
och när var ni med i Lysator och så vidare. Det är ju lite vitsen med det här är att ni får
korrigera varandra här och jag hoppas ni blir lite oense, osams behöver ni inte bli men
oense är roligt! Ja, det skall bli någon typ av kollektiv hågkomst. Och det här är ju viktigt
att ta med muntliga berättelser också därför att det är så mycket som försvinner, förr var
man mycket noggrannare med att skriva ned och dokumentera. Nu dokumenterar man
inte så mycket och man har det i datorn och rätt som det är försvinner det utan att det är
utskrivet på papper, utan att man har kopierat det till nästa dator, nästa hårddisk. Ja, det
var lite om projektet och, alltså det finns ju en del då förutom den här boken [håller i bo-
ken TV som undervisningsteknologi: Exemplet Linköpings tekniska högskola] som inte handlar
om Lysator eller någonting om datahistorien i Linköping men den anknyter ju lite, efter-
som många av er har varit utsatta för den här TV-undervisningen.

Michael Pääbo: Absolut.

Lennart Sturesson: Sedan finns det en bok till och det är En omväxlande historia: Linkö-
pings tekniska högskola 25 år 1969 till 1999, och den är skriven av Krister Knuthammar,
som har varit bland annat universitetsbibliotekarie här i Linköping plus mycket mer, varit
med och utvecklat Campus Norrköping och så vidare. Nu kommer jag inte ihåg när jag
läste igenom den, jag tror inte Lysator är nämnt här, men alltså i den här finns ju förut-
sättningarna för det som hände runt omkring där. Ja, då skall jag alltså försöka vara ord-

19 Lars Aronsson, f. 1966, påbörjade studier vid 1985 vid LiU/LiTH på linjen för datateknik (D). Arbetar
som egen företagare sedan 1996. Blev medlem i Lysator 1985 och har bland annat startat webb-projekt
såsom Susning.nu och Projekt Runeberg.
20 UNIX, operativsystem som började utvecklas 1969 vid AT&T Bell Laboratories av Ken Thompson och
Dennis Ritchie.
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förande här och ställa frågor till er och få er att berätta framför allt och få er att vara oen-
se, och det, det kan betyda att någon gång kommer jag att avbryta och säga att det där
kan vi återkomma till så fortsätter vi och sedan får ni vifta och hojta här så jag ser att ni
vill komma in, jag skall försöka sätta mig lite längre så jag ser er bättre.

Jag tänkte börja lite kronologiskt, alltså börja med bildandet, D21 och Lys 16, men
sedan är det ett antal teman som jag tror är intressanta och föreningsarbetet tror jag är ett
sådant tema. Lysator, universitetet, olika institutioner, datacentral, administration och så
vidare tror jag är intressant att prata om. Vilka internationella kontakter ni hade. Kontak-
ter med företag, Saab, Luxor, kanske andra. Och kanske vi skall försöka sätta in LYS 16 i
ett datahistoriskt perspektiv på något sätt. Vad var den här LYS 16 om man ser på det
som var före och efter. Jag vet inte, hårdvara, mjukvara, jag tror att de flesta av er är
hårdvarukillar.

Michael Pääbo: Extremt!

Lennart Sturesson: Vi skall höra vad ni säger om mjukvaran också och kanske lite om
livet som teknolog och doktorand. Och om kvinnor, det tror jag vi skall börja med allde-
les strax, så vi inte glömmer bort det. Ja, och här finns mikrofoner så vi hörs sedan när
publiken kommer in, ni får vifta när ni vill, vi skall se till att vi tar ut det mesta möjliga
här men ni får ju ställa frågor, kompletterande och om vi har tid kanske få lite historia
från publiken också, mobiltelefonen har jag sagt till om. Det blir fikarast klockan 15 här
utanför och sedan står det på programmet att vi slutar 17 men vi måste sluta 16:40 för att
ljudteknikerna här skall ha tid att utrymma salen till klockan 17. Jaha, kan vi köra då?

Michael Pääbo: Visst.

Lennart Sturesson: Jo men det första, kvinnor alltså, det är inte så att kvinnorna har
sagt nej till att komma idag, det fanns inga kvinnor att fråga, Sofia21, va? Nej. Var var
kvinnorna 1973 till -76?

Michael Pääbo: Det finns en, min fru.

Lennart Sturesson: Hon var med i projektet alltså?

Michael Pääbo: Eva, nej, hon tejpade 4-K minneskortet till LYS 16 en gång i tiden.

Bo Kleve: Hon drogs in i projektet.

Michael Pääbo: Ja, hon drogs in i projektet.

Robert Forchheimer: Via sin far.

Michael Pääbo: Ja, via sin far, ursprungligen. Mycket lång historia men det finns ju do-
kumenterat på Lysators web där med en föreläsning som jag har haft om det. Men det
fanns inga tjejer med i Lysator vad jag vet från början.

Bo Kleve: Var inte Viiveke med?

Michael Pääbo: Nej, jag tror inte det.

21 Sofia Lindgren, se not 16.
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Lennart Sturesson: Viiveke Fåk22 är det alltså som Bo Kleve associerar till. Ja, när jag
höll på med det här om TV-undervisningen så såg ju jag också det här, att det var väldigt
få kvinnliga teknologer de första åren, de kom ju in framåt slutet av 70-talet. Här fanns ju
varken arkitektur eller kemi, som annars var de, ja inte kvinnodominerade men de ämnen
på tekniska högskolor som kvinnorna först började läsa. Okej, det kan vi inte göra myck-
et åt idag.

Anders Ödmark: Tror det var 10, 15 kvinnor utav 200 när jag började.

Lennart Sturesson: Ja, och det var -75?

Anders Ödmark: Ja, -75 på Y-linjen.

Michael Pääbo: Ja, 1970 tror jag inte det var mer än, ja, kan det ha varit två, tre?

Robert Forchheimer: Det var Viiveke, och sedan var det Irene. Och vi tog ju hand om
dem ganska snabbt.

Lennart Sturesson: Det hade varit dåligt annars. Ja, okej, men om vi börjar med bildan-
det av föreningen, Kjell Ståhlbom är ju inte med här, han var den som tog initiativet, han
skrev brev till Saab om D21 i oktober 1972. Med understöd av Ingemar Ingemarsson. Ni
andra alltså, vad var det som gjorde att föreningen kom till, varför ville ni bilda en datafö-
rening? Skall Robert börja.

Robert Forchheimer: Jag var alltså inte med, vad jag minns, i allra första ögonblicket.
Däremot så har jag en känsla utav att det fanns ett professionellt team som startade upp
de första föreningarna här i Linköping, namnet Hans-Krister Edberg har figurerat, han
var aldrig aktiv i föreningen så vitt jag minns. Det är ungefär som när det kommer gener
från yttre rymden och introducerar liv på döda planeter, så kändes det ungefär som att
det fanns ett professionellt team utav människor som startade upp studentföreningar och
sedan drog när föreningen fick liv och man hade tillsatt ordförande och så där, så drog
man iväg och startade någon ny förening. Det var den känslan jag fick utav de där männi-
skorna som var med första gången och sedan bara försvann va. Jag vet inte om någon
kan intyga att det var på det viset eller, om man tittar på andra föreningar som startades
samtidigt. Om det var samma människor hela tiden, om de i sådana fall var planterade
ifrån en annan intelligens alltså, för det var otroligt, det var ju studenter som vi, men de
var otroligt mogna och visste exakt hur man skulle göra. 23

Lennart Sturesson: Vad intressant, har du någon känsla om de kom härifrån Linköping
eller kom de från KTH i Stockholm och skulle etablera kulturen?

Robert Forchheimer: Nej, de var ju i vår generation, det var ju våra egna. Men det ver-
kade som de visste exakt vad som krävdes och de hade vanan utav att det. Det var liksom

22 Viiveke Fååk, f. 1948. Profesor vid ISY LiU/LiTH och hennes ämnesområden är datasäkerhet och kryp-
tologi. Fåk studerade vid Y-linjen under samma tid som en del av paneldeltagarna. Fåk är en av grundarna
till företaget Sectra.
23 Kommentar till Forchheimers tal om föreningsstartandet: ”Den Akademiska 2-betygsutbildningen hade
kommit till Linköping ca 1965. Från den minns jag att det spirade samma anda av att starta kårer och tid-
ningar. Dessa vill jag minnas i sin tur hade startats av personer som kom från Linköpings Högre Allmänna
Läroverk (numera Katedralskolan).” Kommentar av Bo Kleve i e-post till Sofia Lindgren den 18 maj 2008.
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professionellt uppsatt och man tränades i hur det här med föreningsliv skulle fungera och
det gjordes protokoll och det finns ju protokoll från första mötet, det var ingen utav oss.
Vi var knappt skrivkunniga, så det måste ha varit någon annan som var med då.

Lennart Sturesson: Michael var justeringsman på första?

Michael Pääbo: Ja, jag skrev det i mars då va, -73 tror jag, när vi hade mötet. Ja, alltså,
som jag kommer ihåg det, eller vad jag kommer ihåg mest, det var ju det att vi kom ju hit
och det var fullständig leråker där vi sitter just nu, det fanns inte båda de här A och B-
husen. A fanns det bara, och så höll man på att asbestbespruta de röda balkarna just där
nere i B. I alla fall, då var det så här att vi brann ju för datorer, jag brann ju för att få job-
ba på Datasaab. Jag ville konstruera CPU:er, för det var en enigma för mig hur man kun-
de få ihop så många trådar. Och då körde vi på någon, alltså, vi skulle ju se en stordator
och då fick vi köra på någon jävla kortläsare, ned till Lund, UNIVAC 110824, ”run stream
analysis terminated” slutade det med också på en radskrivarutskrift vanligen. Det var det
vi började med, och för att återkomma till Viiveke, hon körde ju väldigt långa sådana där
grejer, mycket stora program. Men det var ju en dragkraft alltså: ”Kan vi inte fixa en egen
dator också!” och hålla på med datorer, vad kul, va. Men det var ju inte så himla lätt på
något jäkla modem över Televerkets ledningar ned till Lund alltså, sitta med och lämna in
kort genom ett hål i väggen. ”Vi får göra något eget.” Det var nog en drivkraft.

Robert Forchheimer: Men du var bara en bricka i spelet Michael, du utnyttjades utav de
här människorna, de såg att jaha, här är en sådan där person, han kommer säkert att sitta
om 30 år och berätta om den här föreningen.

Lennart Sturesson: Det kan ju vara tvärtom också, att de här data-freaken här, eller nå-
gon av er i gruppen här, hittade den här som är van vid att sätta igång föreningar, vi anli-
tar honom. Men ja, det är intressant att gräva i.

Michael Pääbo: Men det var lite grand så, det fanns ju ingen kår, vi fick ju inte ha någon
kår till exempel, det var ju förbjudet eftersom vi inte var en högskola utan en universitets
filial vid det tillfället.

Jan-Erik Stjernvall: Men kår fanns det väl?

Michael Pääbo: Nej, vi hade ju sektioner, Linköpings Y-teknologers sällskap hade vi,
det var det som var LYS. Vi fick ju inte ha kårverksamhet och nationer finns absolut inte,
det fick inte finnas på kartan.

Bo Kleve: Vi hörde väl till Stockholm vid den tiden?

Michael Pääbo: Ja, det var ju en våg efter -68, det skulle ju liksom plattas till hela orga-
nisationen, ta bort sådana här gamla grejer.

Jan-Erik Stjernvall: Ja, men kår fanns i alla fall.

Michael Pääbo: Ja, kåren fanns ju, det har du rätt i, det är riktigt ja, just det. Det fanns
inte nationer, så var det ja.

24 UNIVAC 1108 introducerades 1964 och var den andra datorn i Sperry Rand Corporations UNIVAC
1100-serie.
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Jan-Erik Stjernvall: Men nationen fanns inte.

Lennart Sturesson: Just det, det var sektionerna som tog den verksamheten, ja.

Michael Pääbo: Vi glödde av lust att starta sådant alltså, då blev det Lysator i stället.

Bo Kleve: Men var det inte någon annan förening som hette Lysator också, någon gym-
nasieförening eller något liknande?

Michael Pääbo: Har jag inget minne av.

Bo Kleve: Eller var det LYS de hette? Det var någonting, jag har svagt minne av någon-
ting, vi lyckades ta namnet ändå. Eller bibehålla namnet.

Michael Pääbo: Alltså LYS, det var ju Linköpings Y-teknologiskt sällskap, ja som vi
ordnade då, och sedan var det ju då, Lysator var ju liksom, föreningen av dator och lys-
kraft.

Lennart Sturesson: När du säger det Bosse så dunkar det i min bakskalle något också
om någon gymnasieförening som hette något liknande i alla fall.

Michael Pääbo: Ja, det har vi förträngt.

Bo Kleve: Ja, jag har inte tillhört den!

Lennart Sturesson: Det här med första föreningen, har ni någon känsla av om det fanns
andra liknande dataföreningar vid andra tekniska högskolor eller på andra ställen?

Robert Forchheimer: Du antyder ju att det kanske kunde finnas det, men jag tror inte
det för, Stacken25 på KTH bildades ju ett antal år efter Lysator. Jag vet att jag var med
och diskuterade detta med, med gamla Stackmedlemmar och de menade att, nej, de var
modellerade efter Lysator och ansåg att de var, så att säga nummer två i stort sett. När du
säger att professor Ingemarsson hade hört talas om det här fenomenet då, det var för-
modligen från utanför landet.

Lennart Sturesson: Ja, det kan ha varit det.

Anders Ödmark: Fast när jag gick i gymnasiet, Solna Gymnasium, eller Vasalundssko-
lan, så hade vi en naturvetenskaplig förening NAVET som hade tre ben. Det var kemisk
halvmikroanalys, det var astronomi och så var det en grupp som arbetade med en stor
bordskalkylator, en HP 9810A den kanske inte kan kallas dator men den gick att pro-
grammera 500 steg och programmen kunde sparas på magnetkort.

Lennart Sturesson: Ja, det hade ju varit egendomligt om det inte hade startats klubbar
runt datorer. Robert, var du engagerad i Radioamatörförening vid KTH?

Robert Forchheimer: Ja, jag var medlem i THR, Tekniska Högskolans Radioklubb26

under hela min studietid. På slutet började det komma in lite digitalteknik, men det var ju

25 Stacken bildades 1978 och är en datorförening för anställda och studerande vid KTH.
http://www.stacken.kth.se/club (senast kontrollerad 16 april 2008).
26 Tekniska högskolans radioklubb (THR) startades i mitten av 50-talet på KTH.
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mestadels radioteknik och hi-fi förstärkare. Kommer ju förmodligen tillbaka till den här
hi-fi förstärkaren så småningom. Alla skulle ju bygga sina egna stereoförstärkare och den
användes, radioklubben på KTH, som en bas för det. Jag tror att när jag kom hit och
blev insyltad i Lysator så såg jag liksom THR som en förebild för hur en förening skulle
fungera.

Bo Kleve: Det är du som är från yttre rymden!

[skratt]

Robert Forchheimer: Ja, jag kom alltså in efteråt tycker jag, känns det som.

Lennart Sturesson: Ja, hur kom du alltså in i Lysators verksamhet eller föreningen, var
du med på det här första årsmötet till exempel?

Robert Forchheimer: Det minns jag inte, apropå det här med att komma ihåg, men det
kanske är någon annan som kommer ihåg om jag var med på det där jag …

Jan-Erik Stjernvall: Var det inte Kjell Stålbom som drog in dig?

Michael Pääbo: Jo, det var det, det var Kjell som drog in dig.

Robert Forchheimer: Det var det nog. För det här med stora datorer det var aldrig min,
jag vurmade aldrig för stora datorer, jag var aldrig riktigt, förtjust i den där D21:an, trots
att jag var nere i Göteborg och hämtade nummer två med min gamla bil, så tyckte jag att
det var ju inget kul med stora datorer utan det skall vara små datorer som man kunde ha
hemma. Det var liksom det jag vurmade för. Ingemarsson var ju min chef, och han hade
ju mycket, han hade en viktig roll att spela, det var ju han som officiellt förhandlade med
Saab om D21:an.

Lennart Sturesson: Jag tror det kan vara intressant att höra om Ingemar Ingemarssons
roll i Lysator här, skall vi haka på det spåret ett ögonblick.

Robert Forchheimer: Ja, men då kan jag ju fortsätta då. Ingemar kom ju hit som pro-
fessor, han var väl en utav de allra tidigaste professorerna, han finns ju med på fotot ock-
så bredvid TV-apparaten27. Professor Ingemarsson, han kom ifrån KTH, han var min ex-
jobbshandledare, när jag gjorde ex-jobbet och när han fick professuren i Linköping, jag
tror det var -71 eller någonting sådant där.

Lennart Sturesson: Ja, installerades i maj -71.

Robert Forchheimer: Ja, just det, men redan på, tidigare på våren när han hade fått reda
på att han blivit professor så gick han runt i exjobbar-labbet på KTH och pekade på ett
par personer, du, du och du följer med till Linköping och då var det ju ingenting annat att
göra då! Sedan så gjorde jag ju lumpen ett år så jag kom inte ned förrän -72. Men han tog
ju aktiv del, han har ju alltid varit intresserad och är fortfarande det med studenterna, allt-
så hur de upplever sin situation och han har alltid varit intresserad av pedagogik till ex-
empel och han engagerade sig starkt i bildandet utav föreningen och att få hit den där
D21:an. De första breven som skrevs till Saab är ju undertecknade utav honom.

27 Forchheimer refererar till ett foto från den första professorsinstallationen 1971, där en teveapparat ”pro-
fessor-TV” finns bland de fyra professorer som installerades.
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Michael Pääbo: Var det inte så också att Ingemar hade varit på Stanford sommaren -72
och sett att de hade startat en datorklubb och kom entusiastiskt tillbaka och berättade att:
”Tusan grabbar alltså, de kör gamla datorer och grejer där!” Alltså att studenterna har
egen datorkraft och vi satt på lina till Lund alltså med hålkort. Där ser ni bakgrunden allt-
så, man blir ju kokt! Jag tror det var mycket den där entusiasmen, han kom med en riktig
entusiasm. Det som är lite förvånande är ju då att den som var professor i elautomatik
och datamaskinteknik, Per-Erik Danielsson28 var ju inte så där väldigt entusiastisk för Ly-
sator tror jag i början, inte deltagande i starten i alla fall.

Lennart Sturesson: Någon mer som vill kommentera, Danielsson eller Ingemarsson?

Robert Forchheimer: Alltså, Danielsson kom ju igen sedan när, om vi kommer in på
LYS 16-projektet.

Lennart Sturesson: Okej, skall vi gå in på, D21, nu säger vi, vi har bildat föreningen här.
D21 var ju liksom en av anledningarna till att den startade då eller, det var liksom när
D21 kom som man kunde bilda föreningen, vilka av er jobbade med D21, var det alla?

Michael Pääbo: Alla har gjort det, tror jag.

Lennart Sturesson: Alla har gjort det?

Michael Pääbo: Mats och Jan-Erik var ju de som kopplade ihop det.

Jan-Erik Stjernvall: Det kanske var så ja.

Michael Pääbo: Han [Jan-Erik Stjernvall] låg tre stycken schemablad före oss alla andra.
Han begrep direkt hur de där schemana var gjorda och ingen jäkel begrep ju de där Saab-
ritningarna, alltså han direkt bara syntes, analys och färdig och kopplade.

Lennart Sturesson: Var det Jan-Erik?

Michael Pääbo: Ja, det var Jan-Erik, ja.

Jan-Erik Stjernvall: Alltså jag kommer egentligen mest ihåg att jag letade i de där stora
kartongerna efter kort som fungerade!

Robert Forchheimer: Det visste inte jag om, att du var engagerad i D21:an.

Jan-Erik Stjernvall: Jag gjorde en del grejer, men inte massor.

Michael Pääbo: Han kopplade ihop jordningarna mellan kabinetten där och den stod ju
på lastpallar när vi fick in den, vi hade ju inget dubbelgolv.

Jan-Erik Stjernvall: Massa dokumentation i tjocka pärmar och allt möjligt där.

28 Per-Erik Danielsson, f. 1936, civ.ing., KTH 1960. Tekn.lic., KTH 1967. Verksam vid Saab 1960–1963,
IBM Nordiska Labb 1964 och FOA 1965–1967. Efter sin lic-avhandling arbetade Danielsson vid Lunds
universitet och arbetet där resulterade bland annat i läroboken Digital teknik (1971). Danielsson har sedan
1971 arbetat vid LiU/LiTH och är inriktad på bildbehandling.
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Michael Pääbo: Stora ritningar, bruna ammoniakdoftande kopior.

Lennart Sturesson: Men vad var finessen med att skaffa D21:an, var det för att ni skulle
få löda och pilla eller var det för att ni skulle få den att fungera?

Jan-Erik Stjernvall: Nej, jag var nog mest intresserad av att sätta ihop den, men man
kunde ju inte göra så mycket med den egentligen.

Michael Pääbo: Nej, man kunde ju, alltså det fanns ju väldigt fantastiska program alltså,
och sedan måste ju Mats berätta om ADM:et29 som var stansat på mylarplast, eftersom
hålremsan tog slut.

Mats Lenngren: Jag satt och funderade på det här härom kvällen och precis som An-
ders då så gick jag på gymnasiet mellan -71 och -75 här i Linköping. Vi hade sådan där
bordskalkylator, HP 9100, hette de där, de var så här stora och jättetunga och fulla med
diskreta komponenter och så fanns det en liten display där och så var det en massa knap-
par och så fanns det en termisk skrivare och en magnetkortsläsare och så var det en XY-
plotter. Och den där fick vi använda oss av då när vi hade laborationer, gjorde mätningar,
så vi kunde mata in formler, programmera de där och så kunde man skriva på XY-
skrivaren30 på den där, få ut kurvor, det tyckte vi var jättekul. Man får komma ihåg att det
här med datorer på den tiden, eller datamaskiner, det var ju liksom inte tillgängligt för
vanliga människor, det fanns ju inga datorer helt enkelt. De hörde hemma på datacentra-
lerna, universiteten, högskolorna, på kommunerna och landstingen och stora företag, det
var liksom något abstrakt när man sade ordet dator, det var något som fanns men det
gick inte att ta på det. Så att intresset fanns ju där och den här kalkylatorn var väl ingen
riktig dator men någon programmerbar beräkningsmaskin var det i alla fall. Sedan kom-
mer jag ihåg att de första kalkylatorerna, de här kom ut på marknaden. Sinclair, ett eng-
elskt företag släppte ut den första bärbara fickkalkylatorn 1972, eller om det var -71, eller
-72, någonstans där. Och vi köpte de här byggsatserna, de gjorde nämligen en byggsats på
en maskin som hette Sinclair Cambridge och den köpte vi, mina kompisar på gymnasiet
och så lödde vi ihop den där. Då fick man med lite grejer med batterier och så kunde
man göra fyra räknesätt och så kunde man köra roten ur och så fick man köra någon så-
dan där hemsk iterativ formel som gör att man knappar som fan på den där, i flera minu-
ter och så kunde man slå roten ur 14. Så att intresset fanns ju där i alla fall och sedan så
ville man ju liksom komma i kontakt med någon dator och då var det så att då fanns det
något som hette Föreningen unga forskare i Linköping som bjöd in gymnasister och tek-
nister till någon slags visning och försöka få dem engagerade i det här med forskning och
utveckling och högskolerelaterad verksamhet. Då var vi här, -73, några stycken och då
fick vi se den här nya fantastiska datorn som IFM31 hade köpt in det var en HP, kommer
inte ihåg, 2 eller 300032 hette den i alla fall. BASIC33-interpreterande grej, ett skåp som

29 ”ADM2; ett enkelt grundoperativsystem för D21 som lästes in från pappersremsa.” Kommentar av Mats
Lenngren i brev till Sofia Lindgren den 29 april 2008.
30 Även kallad XY-plotter. En liten (höj- och sänkbar) penna som styrdes i x- och y-led av stegmotorer,
användes mest till att rita kurvor, en del modeller kunde även skriva text.
31 Institutionen för fysik och mätteknik
32 Eg. HP 2000 eller HP3000.
33 BASIC, förkortning för Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code, ett programspråk som ur-
sprungligen utvecklades vid Dartmourth College under det tidiga 1960-talet. Under 1970-talet utvecklade
William Gates och Paul Allen en version av språket för persondatorn Altair, och det ledde till bildandet av
Microsoft Corporation. Paul E. Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 203–205,
232–236.
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stod på golvet och till den där hade de gjort ett litet labb och då fanns det en sex, sju
stycken sådana här teletype writer, 110 baud som lät ”babapp-bapapp-babapp”, och som
hade remsläsare och stans.

Michale Pääbo: Runda tangenter.

Mats Lenngren: Och då fick vi faktiskt inloggningskonton till den där datorn, så vi
sprang här titt som tätt efter plugget och skrev BASIC-program. Vi fick ju inte använda
skivminnet för de där sex megabyten de skulle någon annan ha, utan vi fick ju då stansa
remsor och läsa in remsor och stansa om remsor och så där, men då körde vi lite BASIC-
program istället med våra laborationsmätningar och sådant där. Så att det var egentligen
första kontakten med någon slags dator. Då hade vi hört om det här Lysator så vi gick
och knackade dörr, hos Kjell Ståhlbom 1974, och sade: ”Det här med Lysator, den här
datorn ni har, D21 som jag har hört talas om, är det något som vi kan vara med på?” Och
då sade han att: ”Ja vi har ju fått den här.” Och han babblade ju på, han har alltid varit
väldigt snacksalig Kjell och det är ju trevligt. Sålde in det där men sade det att: ”Vi har
väldigt lite ut-enheter och in-enheter till den här så att det är ett antal skåp, vi har inte fått
de grejerna än från Saab som vi väntar på, men ni får gärna vara med och meka.” Men då
sade jag det att då kanske vi väntar tills vi börjar här 1975, så att vi gick med som med-
lemmar då -75 och då hade man fått en radskrivare och några fler bandstationer och nå-
gon Flexo-writer, den här konsolen, så då började det liksom bli mer ett komplett system.
Då hade det här LYS 16-projektet börjat, var väldigt många som var engagerade där men
då sade de till mig när vi kom in där att, ja, vi har inte så många som håller på med D21,
kan inte du ta dig an det där, så då började jag med D21. Och så var det några stycken
till, vi höll på där. Det var en kille som hette Hans Norberg som började samtidigt som
mig och han och jag höll på mycket med det där och sedan var det ju några av de andra
som hållit på några år som redan hade lite erfarenheter och Bosse var ju med också och
visade hur man kunde läsa remsor och jag tror du hade lite grand i garderoben som du
tog med dig också?

Bo Kleve: Jajemen! Jag har remsor kvar hemma.

Mats Lenngren: Så att på det sättet började vi med D21.

Michael Pääbo: Du har remsan, inte konfettin kvar alltså.

Bo Kleve: Nej, jag körde inte inversen, det var så jobbigt med inversen, remsan.

Lennart Sturesson: Ja, det där fodrar en förklaring Bosse, det är bollen till dig.

Bo Kleve: Ja, inversremsa eller remsa.

Lennart Sturesson: Både och.

Bo Kleve: Okej. Jag kan väl ta min början då hur jag kom in i det här med D21, för jag
tror jag var den utav oss som var tidigast att knappa på en D21:a. Jag började tvåbetygs-
utbildningen här i Linköping ungefär -66 och på hösten eller efter sommaren, när man
hade börjat, -67, stod det en liten lapp, Datasaab söker datoroperatörer. Kan väl vara kul
tyckte jag, det här med datorer låter ju nytt och fint och jag kan väl sitta och titta på den
där maskinen och springa efter någon om det skulle vara något fel. Så att -67 på hösten
så började jag på Saab, på något som hette SAPUC, Saabs provutvärderingscentral som
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gjorde flygprov, analys av flygproven och det måste väl ha varit Viggen då. Där fick jag
köra D21. Det gjorde vi på helger så vi trasslade ju till det, vi var där och störde på hel-
gerna och körde proverna när de ordinarie operatörerna var lediga. Det där pågick ett par
år och jag hade turen att få åka och översätta från D21 till D22 på vissa ställen, konverte-
ringen utav maskiner och lite sådant där kul. Så att när jag kom in i Lysator, jag visste ju
om att de här hade bildats för det hade jag läst i tidningen och jag hade hittat ett rum här
C-korridoren. Bortre blocket, vänster, höger sida ungefär mitt i korridoren, gick man för
långt så kom man in i biblioteket, det var vårt första rum och jag studerade där uppe. Jag
gick förbi där dagligen och tittade, nej, fanns ingen där. Sedan gjorde jag misstaget, att jag
kom tillbaka en kväll, en sen kväll på våren -75, skulle kopiera några papper och bibliote-
ket hade ju det där och då var det öppet och då såg jag underverket! D21, bandstationer,
minnesenhet, aritmetiskt enhet, konsol, 22000121 eller 2200010134, beroende på hur man
skulle starta, 121 det var väl att läsa remsa.

Mats Lenngren: Läsa band, 22000101.

Bo Kleve: Var det läsa bandet? Nej är det initiering?

Mats Lenngren: Nej, 22000216 det var initieringen.

Bo Kleve: Det var initieringen, ja. De där, de där siffrorna sitter i alla fall här inne. Jag
kunde då även nollställa minnet, det var väldigt viktigt, för innan man läste in någonting,
nollställ minnet, nollställ minnet! För det var ju kärnor, och startade man om från början
igen hade programmet tidigare gått åt skogen, så låg ju samma program kvar, så det var
säkrast. In med det, och läs in remsan och töm minnet, in med remsa och sedan kunde
man börja köra in programmet.

Robert Forchheimer: Bosse, jag tror vi måste börja förklara det där med remsa, genera-
tionerna idag de vet inte vad remsor är.

Bo Kleve: Ja, det är remsor vi kommer till nu va. Ja, jag vet inte, remsa, det är alltså pap-
per, en tunn, brett, ungefär så där mycket och så är det hål på den här och ett litet hål
nästan i mitten och så en rad med små hål och så var det lite större vid sidan av [illustre-
rar med ett vikt papper]. Och de där var sådant man tittade på och undrade vad är det
här nu då. Det var lite kod, och det var någon speciell sju bitars-kod. Men det var ju åtta
hål så det var ett paritetshål också så det gällde att ha alla de där rätt, jag kommer inte rik-
tigt ihåg hur koderna såg ut men jag har min manual liggandes någonstans hemma. Det
borde finnas i Lysators papper också, en från Saab. Man stansade alltså, satte in den här
remsan i en maskin och sedan stansade den alla, den gjorde ledhålen, de små hålen som
sedan skulle gå runt ett kugghjul, eller, vad hette det? Kugghjul ja, som skulle driva den
här remsan framåt. Så skulle de [remsläsaren] läsa av de här hålen, oftast var det magne-
tiskt eller optiskt. Gjorde man fel med de där, ja, konfettin alltså, de här bitarna som kom
ned och de var jättevassa så de där skulle man inte använda som konfetti för fick man det
i ögat då var det nog kört ett tag. Om man skrev fel på något ställe så kunde man faktiskt
klippa isär den, skarva in en liten bit till och så började man sätta null-tecken på hela det,
vad blir det, ett F …?

Michael Pääbo: Ja, man stansade extrahål.

34 Siffrorna som nämns är startadresser som knappades in på D21:s kontrollpanel för att starta program på
olika sätt.
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Bo Kleve: Nulls var ingenting där. Så hade man den här remsbiten man förde in och där
stansade man för hand, handstans, trycka hål för hål, jättekul. Många gånger har man rät-
tat band, sådana här som har gått åt helskotta och som Mats sade då, det här var ju inte
något som var hållbart och då finns det, mylarplast, mylarband istället så att de var lite
mer hållbara.

Mats Lenngren: Men statiska, när de åkte på golvet så var de fulla med hår och skit, så
det var nackdelen med plasten.

Bo Kleve: De här [övriga paneldeltagare] har ju inte varit med på sådana här körningar
som jag var med på under D21-tiden då på Saab, för då körde vi något som hette korv-
körningar. Vi körde Essman35, hade sina produktionskörningar på Saab, övervåningen på
Gunnarshuset och Gunnarshuset vet ingen vem fasen, var det är någonstans nu. Men
det, det finns faktiskt rykten om att folk känner till Gunnars fabriker i staden. Så refererar
man till Gunnarshuset så vet folk vad det är, det är mitt emot järnvägsstationen, eller var.
Så där uppe körde vi remsor och de var så här i diameter och då var läsarna snabba, jag
vet inte hur många meter den sprutade ut i sekunden, men man fick läsaren här och kor-
gen att samla upp där borta och det var ju …

Lennart Sturesson: Hur använde ni D21:an på Lysator?

Bo Kleve: Ja, på Lysator så vet jag inte vad vi gjorde, vi körde väl musik i vanlig ordning.

Mats Lenngren: Ja, vi körde medlemsregister på den faktiskt. 36

Bo Kleve: Gjorde vi det?

Mats Lenngren: Ja, det fanns. Jag tänkte gå tillbaka till det här med de här siffrorna som
du nämnde Bosse, för det hör ju kanske till historien också att, man förstår att maskinen
var ju en 24-bitarsmaskin, men den representation som man såg på konsolen och de här
koderna som man matade in som Bosse pratade om, de var ju oktalkodade. Man gruppe-
rade bitarna i trebits-grupper och då blir det alltså noll till sju och då fanns det lampor
som tändes på displayen så man kunde se de här noll till sju siffrorna i varje position. Så
kunde man koppla ihop två register när man gjorde flyttalsberäkningar då fick man 24
plus 23 bitar, för teckenbiten föll bort så det var 47-bitarsaritmetik. Och på det sättet
kunde man då få det här att snurra. Historien kan ju Tord Jöran som var med och jobba-
de på den här tiden mycket bättre, men den första kunden var ju Skandinaviska Allmänna
Elverket i Stockholm som tyckte att den här D2:an37 som var någon förmaskin på Saab,
den kunde man koppla bandstationer på så blev det lite roligare. Då bestämde Saab att
göra en D21 istället så att det blev en maskin. Då fanns det en kille som hette Göran
Sundquist, han hade examinerats 1958 kommer jag ihåg, och sedan var han här i Linkö-
ping och gjorde lumpen och fick kontakt då med Datadivisionen, eller Datasaab. Han
fick anställning där och var med och utvecklade den här första maskinen D21 till den
första kunden som var Skandinaviska Allmänna Elverket, Kammakargatan i Stockholm,
det bytte namn till Kraftdata sedan någon gång på 70-talet. Det fanns ju ingen program-
vara så det fanns ju de här hårdvaruprogrammen och de här enkla laddarna då för att

35 Essman, numera Scan.
36 Detta programmerades i ALGOL-GENIUS.
37 D2 har sitt ursprung i ett robotprojektet vid Saab i början av 60-talet. Den arbetades om för att anpassas
för den civila marknaden men kom aldrig att sättas i produktion. Däremot kom den att utgöra grunden till
det som blev Datasaab och användes till att utforma D21, Hallberg, IT-gryning (2007), 290, 292, 314f.
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administrera avbrottsstegar och lite grejer men det fanns liksom inga programvaror utan
dem fick man ju skriva själv. Så när Göran levererades ihop med maskinen till Kraftdata
eller till Skandinaviska Allmänna Elverket då var han den enda människan i hela världen
som kunde knappa in de här talkoderna och veta vad det betydde så programvaran de
skrev, den kodades alltså direkt på papper och matades in och sedan stansade man rem-
sor på de här, ifrån oktalkoderna. Så jobbade även SMHI och andra som köpte de här
tidiga maskinerna, kompilatorer för assembler och högnivåspråk det fanns inte utan de
första fick helt enkelt knappa in programmen och de där koderna de lärde man sig utan-
till Bosse, eller hur? De sitter fortfarande där.

Bo Kleve: Men jag har tydligen lite minnesluckor här.

Robert Forchheimer: Men då måste jag fråga, jag har bara använt D21:an på ett nyttigt
sätt och det var på, att imponera på min hustru, blivande hustru, ja just det, då spelades
nämligen luciasången. Med bandstationen, ”dunk, dunk, dunk” så där.

Bo Kleve: Du kunde få det med maskin, eller …

Anders Ödmark: Bandstamp.

Bo Kleve: Bandstamp och med radskrivarstamp också om du kopplade in det.

Erik Stjernvall: Kommer du ihåg när det var?

Robert Forchheimer: Det måste ha varit -75.

Erik Stjernvall: Men jag tror det var tidigare som vi körde den här luciasången.

Robert Forchheimer: Jo, för det, alltså, jag visste ju redan att det skulle fungera så att,
jag satsade ju bara på sådant som fungerade. Men då frågade jag mig, vem skrev den
sången, eller programmerade upp datorn för detta, var det någonting som Lysator hade
gjort eller fanns det?

Erik Stjernvall: Gjorde inte du det?

Rober Forchheimer: Nej.

Bo Kleve: Det var Saab, det var väl Göran Sundqvist38 eller?

Mats Lenngren: Ja, Göran Sundqvist gjorde det.

Bo Kleve: Sundqvist som gjorde det. Jag vet inte, de flesta här är för unga för att komma
ihåg, ”Er egen Mozart” på P2 på söndagsmorgonen tror jag det var. Det gjordes nu ett,
om det var Göran då som hade gjort en musiksnutt som slumpade takter eller musik en-
ligt Eine Kleine Würferspiel som Mozart hade gjort då, så här skall man göra musik. Och
den där spelades då på söndagsmorgonen som introduktion för det programmet, så att
datormusik var tidigt. Jag vet att det finns en CD-skiva, eller en LP var det väl vi fick, nej,
EP hette det då. En sådan här liten skiva, en sådan där man sätter med nål som man har

38 Göran Sundqvist arbetade på Saab i slutet av 50-talet, bland annat med D2. Han kom senare även att
arbeta med D21.
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ned på, alltså, ja det var väl en 45-varvare, och där finns det en samling med musik på
den.

Mats Lenngren: Det fanns faktiskt musik redan på D2, alltså, föregångaren till D21:an,
det är ju en, jag kan inte hela historien men Saabs hade gjort en egen dator. En rörbe-
styckad dator i Saab-källaren, Sara-källaren, som kallades Sara39, Saabs Automatiska Räk-
neapparat eller någonting sådant. Och i Sara-källaren så byggde man ju sedan upp datorer
i flera steg, bland annat den här D2:an och den fanns den här, ljudmusiken till det vet jag,
som man sedan konverterade till D21:an, så det fanns ett arv där. Grejen var ju alltså i det
aritmetiska registret, tror det var position nummer två så fanns det en högtalare kopplad
till den, och det gjorde ju egentligen, var egentligen där till att när man kompilerade pro-
gram och körde olika rutiner så skulle man höra då om det gick bra. För operatörerna
både på D21 och sedan på D22 de satte på den där högtalaren på fullt varv och sedan
gick de ut till kafferummet under tiden som programmen gick i datorn och då hörde de
liksom, jaha, nu gick kompileringen och där gick sorteringen av registret och så vidare va,
och så rätt vad det var så ryckte de till, jävlar! Då hördes det fel och så rusade de ut och
så var det något som skulle åtgärdas. Så man lärde sig liksom melodin på de här olika
batch-snurrorna hur det lät då och då kunde man utnyttja den här högtalaren till att spela
musik naturligtvis, det var ju bara att fippla med biten då som den där var kopplad till.

Michael Päbo: Något mer entonigt.

Mats Lenngren: Ja.

Bo Kleve: Ville man ha lite mer musik i det, lite mer ljud, då satte man en radio ovanpå
skåpen och så trimmade man där det inte var någon sändare normalt. Men sedan fick
man ljud.

Mats Lenngren: Sedan fanns det också D/A-omvandlare till D21:an och då kunde man
göra lite mera melodier.

Lennart Sturesson: Jan-Erik hade du några minnen av D21?

Jan-Erik Stjernvall: Nej, men jag kommer ihåg det här, alltså, jag tror det var bland det
första vi gjorde någon gång att vi spelade, man kunde liksom inte få in och ut så mycket
ur det mer än de här tonerna som åkte in och ut att det var musik liksom, jag har för mig
det, att det var rätt tidigt alltså.

Michael Pääbo: ”Upp och hoppa Tor” tror jag var en vi körde, där den slog takten med
Potterssons40, de här armarna, och bandstationerna hoppade nästan av de här pallarna de
stod på.

Lennart Sturesson: Det påminner lite om min kontakt med programmering, jag gick en
datakurs då skulle man lära sig BASIC, så jag kunde få det att skriva på skärmen ”hej
Lennart”, det var det.

Jan-Erik Stjernvall: Men här fanns ju liksom ingen BASIC.

39 SARA, förkortning för Saab:s aritmetiska räkneautomat, BESK-kopia vid Saab i Linköping som var i
bruk årsskiftet 1957/58.
40 ”Potterson var smeknamn på killen som gjort interfacet till D21 och bandaggregaten.” Kommentar av
Michael Pääbo i brev till Sofia Lindgren den 29 april.
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Lennart Sturesson: Var du med i D21:an någonting, Olov?

Olov Fahlander: Nej, det var jag inte utan jag var bara åskådare.

Lennart Sturesson: Ja, Anders?

Anders Ödmark: Jag var med lite grand och felsökte, kopplade in oscilloskop och titta-
de på pulser. Vi eldade väl upp ungefär lika många transistorer som vi kontrollerade för
det var germaniumtransistorer så de tålde ju ingenting.

Michael Pääbo: Ja just det, bussen var ju en emitterkopplad sak, på den där som gick
rakt igenom hela konkarongen alltså så kortslöt man en rackare så åkte alla korten som
låg kopplade till den bitledningen, det kommer jag ihåg, det var mycket. Och så gick os-
cilloskopet på en vagn.

Anders Ödmark: Och så var det fel fasat, du hade ju 120 volt mellan jordarna.

Lennart Sturesson: Ja, kan vi sammanfatta D21 så att det var en rätt trevlig leksak ni
fick där.

Michael Pääbo: Extremt.

Anders Ödmark: Jag tror vi körde ett ALGOL-program41 innan den gick i graven va?

Mats Lenngren: Jag skulle bara säga det att vi fick ju också enheter på resan här under
de här åren -75 till -80, bland annat via Admittansen42 som var en annan förening här i
skolan så fick vi en kontakt med Hersby Gymnasium på Lidingö som hade fått någon
dator av lika sort någonstans ifrån, och de skåpen bytte man på något sätt till sig så vi fick
mera minnesskåp och mera bandstationer. Jag vill minnas också att det fanns någon kon-
takt med Blackebergs Gymnasium som hade startat upp någon dataförening men jag är
lite svag i minnet där faktiskt.

Anders Ödmark: Det kan nog stämma.

Mats Lenngren: Bland annat hade vi fått en Honeywell Bull-maskin ifrån Danfoss i Mo-
tala, en rödlackad historia, med all dokumentation på franska, kommer du ihåg det? Och
den där bytte vi till oss i alla fall på något sätt, ja, de här D21-skåpen, och sedan fick vi
från någonting som hette Språkdatainstitutionen vid Göteborgs Universitet, ett helt jätte-
lass med entumsband som vi var nere och hämtade, ett glatt gäng.

Robert Forchheimer: Vi fick hela maskinen.

Mats Lenngren: Nej, vi fick entumsband.

41 ALGOL, förkortning för Algorithmic Oriented Language, ett av de äldsta högnivåspråken. Det konstru-
erades under 1950-talets senare hälft av en kommitté av europeiska och amerikanska forskare, delvis som
en reaktion på det under 1950-talet utvecklade FORTRAN, och slog igenom med en version från 1960,
ALGOL 60. Se t.ex. ”ALGOL Session”, i History of Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat (New
York, 1981), 75–172.
42 Admittansen http://admittansen.se/ (senast kontrollerad den 16 april 2008).
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Robert Forchheimer: Men vi fick ju en D21:a?

Mats Lenngren: Ja men det var från Göteborgs Medicindata-institution.

Michael Pääbo: Sture Allén43 var det, ja.

Robert Forchheimer: Och den var jag nere och hämtade, det minns jag.

Mats Lenngren: Göteborgs universitets Språkdatainstitution hade gjort någon slags
språkanalys genom att sortera fraser och ord i en oändlig mängd band och de där gjorde
de sig av med, dem fick vi hämta. Sedan vet jag att Bosse Ragnemalm som jobbade på
Saab han hjälpte oss att skaffa fram ett minnes-kablage som gjorde att vi kunde använda
alla de här minnesskåpen som vi hade fått ifrån olika ställen. Sedan så hade vi ju Bosses
eminenta förråd av dokumentation, systemband och pappersremsor, så att vid något till-
fälle hade vi också servicetekniker där vet jag som skruvade på Flexo-writern, det var
dina kontakter.

Bo Kleve: Det måste ha varit det.

Mats Lenngren: Så vi fick ju hjälp från olika håll och Tord Jöran hade väl kontakter och
min pappa hade kontakter och på något sätt så var det folk som ville hjälpa till i alla fall,
att det skulle fungera. Vi programmerade faktiskt det här medlemsregistret och det körde
vi i flera år på den här datorn.

Lennart Sturesson: Hur många medlemmar var ni ungefär på, ja, så att säga, -75 till -80?

Mats Lenngren: Det vet nog Anders bättre, tror jag.

Anders Ödmark: Jag måste koda om det här och se vad jag egentligen hade för nummer
[tittar på sitt gamla medlemskort från föreningen där medlemsnumreringen är utställd
genom binära tal]. 8, 16, 32, plus 8 det är 40 och så fem, så jag hade nummer 45.

Robert Forchheimer: Vi måste ju komma ihåg att när LYS 16-projektet pågick så tving-
ade vi ju alla köpare utav LYS 16-byggsatsen att gå in i Lysator-föreningen, oavsett om de
hade någon annan anknytning till Linköping eller inte. Det var ju en peak där.

Michael: Ja, en dags-peak.

Lennart Sturesson: Men hur många var ni som var aktiva? Alltså, ni känner ju varandra
väl, det ser vi ju här. Var det lika många till, eller fanns det, de här 45, var det så många
aktiva vid den här tiden?

Bo Kleve: Åtta, tio.

Anders Ödmark: Det var ju löpande nummer. Det dubbla, tio, femton kanske … näs-
tan, ja.

Michael Pääbo: Till och från.

43 Sture Allén, f. 1928, professor i språkvetenskaplig databehandling i Göteborg 1972–1993, Ledamot av
Svenska Akademien sedan 1980 och var dess ständige sekreterare mellan 1986–1999.
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Anders Ödmark: Ja, det gick ju i vågor beroende på, vad för burk som dök upp. Det
fanns ju en annan maskin, Varian tror jag den hette.

Michael Pääbo: Varianen ja. Den har ju en mycket intressant historia. Det är ju Roberts
fel. Ja, vi var ju och botaniserade inne i ASG:s eller ASJ44:s gamla förråd och skulle ju
hämta den där mojängen ju. Vi hittade ett kraftaggregat, fem-volts, går ju åt massor. Och
då var det ju ett skåp, ett 19-tumsrack som den satt i det där Oltronix-aggregatet och det
satte du en lapp på, som det stod ”Högskolan” på, för resten av D21-mojängerna skulle
ju köras upp där. Det var bara det att vi kollade aldrig på baksidan av det här skåpet, där
satt det en Varian. Varian var ju då, världsledande på vakuumutrustning och jag tror, jag
vet inte om de heter Varian längre, den här maskinen hade använts av Datasaab för att
studera hur man bygger en minidator, för att man skulle ju krympa ordlängden ifrån 24
till 16 och det hade ju Varianerna gjort redan. Så den kom med och vi fick väl, jag vet
inte, det var väl han, vad heter han, Nyberg, Nygren, vad heter han?

Robert Forchheimer: Anders Nyberg.

Michael Pääbo: Anders ja, han satte igång med den där, för den var komplett död men
det var ju en minidator.

Robert Forchheimer: Mycket skicklig elektronikkonstruktör, Anders Nyberg. Men det
var på KTH jag lärde mig det där med att sätta lappar. Det gjorde vi titt som tätt på ut-
rustning som vi ville ha till föreningen, så satte vi lappar på dem och förr eller senare i
samband med flytt och sådant där så hamnade grejerna hos oss, kunde gå ute på stan och
hitta någon grej man ville ha och så …

Mats Lenngren: Jag har för mig att det kom en D5/3045 prototyp två ungefär på samma
sätt, om ryktet är rätt så var det någon lapp som satt där.

Robert Forchheimer: Det satt en lapp på den ja.

Mats Lenngren: Du satt en lapp på den ja och sedan så när den väl var här så kom folk
från Saab och frågade, har ni fått den här, det var väl inte meningen?!

[skratt]

Michael Pääbo: Det var exemplar nummer två, det stämmer.

Lennart Sturesson: Jaha, vi kanske skall gå över till LYS 16 då, vi skall inte gräva ned
oss för mycket i den därför att det finns ju en hel del dokumenterat på Lysators hemsida
där, men lite grand skall vi ta i alla fall. Det som jag inte riktigt har sett det är varifrån in-
spirationen till att göra den kom och varför det blev en sådan. Ja, på allmän begäran bör-
jar Robert.

Robert Forchheimer: Jag nämnde ju förut att min ambition med att gå in i föreningen
det var ju att driva det här med att man skulle ha egen dator. Som sagt jag brann aldrig

44 ASJ, Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna.
45 D5/30 var en minidator producerad av Datasaab och utvecklades samtidigt som D5/20 och användes
inom banksystem. http://www.datasaab.se/Bildarkiv/D530/d530.htm (senast kontrollerad 9 maj 2008),
Hallberg IT-gryning (2007), 329.
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riktigt för D21 projektet utan det skulle vara egen dator och det hade kommit en artikel i,
Popular Electronics eller någon sådan där amerikansk tidskrift -70 …

Michael Pääbo: -74?

Robert Forchheimer: Nej, det var -73 tror jag redan, där man kunde använda någon
mikroprocessor som Intel hade tagit fram om det var 4004:an eller 8008:an46 och bygga
någonting själv och, Anders Nyberg som vi nämnde om tidigare ja, vi lusläste den där
artikeln upp och ned, upp och ned. Och jag bestämde mig för att, på kul, det där skall vi
köra ett projekt på i Lysator. Så jag ritade ihop en maskin på Intels processor men sedan
tyckte jag att det var ju bara skräp, det där går ju inte att använda till någonting. Så jag
föreslog en annan arkitektur, en 16-bitars arkitektur som jag tyckte hade stuns som skulle
passa för oss här i Linköping, så kunde andra få syssla med annat.

Michael Pääbo: Just, inferior machines.

Robert Forchheimer: Precis. Ett antal år senare, jag var bjuden till National Semicon-
ductor, ett amerikanskt företag på västkusten som tillverkar de här kretsarna, så blev jag
inbjuden utav deras tekniske chef på hans rum och där hade han en världskarta med nålar
i där alla ställen de hade sålt den här komponenten som satt i, som var själva urdelen i
datorn. Och det var lite spridda nålar över hela världen utom i Sverige det var en jätte-
svärm! Så jag var ju VIP när jag kom som ung doktorand då till det här företaget och de
var väldigt intresserade och undrade vad det var som föregick i Sverige, de sålde ju så
fantastiskt mycket utav de här kretsarna. Så att det som var ambitionen var att studenter-
na skulle ha möjlighet att bygga en egen dator och använda den för diverse ändamål, spe-
la musik på till exempel, som jag hade goda erfarenheter utav själv då. Det var inspiratio-
nen, men sedan så hade det ju inte blivit någonting om inte Jan-Erik här hade lyckats läsa
schemana ifrån National Semiconductor.

Jan-Erik Stjernvall: Det var nog egentligen inte riktigt så utan, det var nog också Ro-
berts initiativ på något sätt, jag hade redan gjort ex-jobbet hos Robert och då, kommer
du ihåg vad jag gjorde för ex-jobb? Ja, vi skall inte prata mer om det, men det var en
elektronikkonstruktion i alla fall. Jag tror att Robert insåg att ”nu har jag någon som kan
bygga en del av min dator”, så han engagerade väl mig: ”Skall inte du bygga en dator?”
Men du gjorde mer än så, för du skaffade ju en massa pengar också.

Robert Forchheimer: Ja, och här kommer vi in på kopplingen till Institutionen för sy-
stemteknik, jag insåg ju att det skulle ju kosta pengar att göra det här och dessutom, man
kunde ju köra lite sådana här mullvadsarbete, vad brukar det kallas för i företagssamman-
hang, man kör ett …?

Michael Pääbo: Lobbyism?

Robert Forchheimer: Nja, det är, det finns ett annat ord men vi återkommer till det.
Man kunde köra det lite grand men när man skulle behöva köpa in komponenter och
tillverka kretskort och då gick det inte att dölja längre. Så jag gick till Pelle Danielsson,
tror jag det var, som var professor i datamaskinteknik och sade att ”är det inte dags att vi
bygger en dator på institutionen?” Han var måttligt entusiastisk, men då visade jag rit-
ningarna på den här, kommande LYS 16-maskinen som vi hade suttit och skissat på lite

46 i4004 respektive i8008, är de första mikroprocessorkretsarna. Dessa utvecklades av Intel Corporation i
första hand för att användas i kalkylatorer.
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grand och så skrev jag ihop ett förslag på ansökan till STU47, idag heter det väl Vinnova,
Styrelsen för teknisk utveckling. Pelle var väldigt vänlig, han skrev under den och då sök-
tes …

Jan-Erik Stjernvall: Fast du gjorde allt jobbet, han skrev bara under alltså?

Robert Forchheimer: Ja, han började bli lite tänd på det där tror jag. Och de sökte väl
51 000 kronor eller någonting sådant och det var alltså en formell ansökan ifrån universi-
tet till STU som blev beviljad, sedan vet jag inte vad som hände med de där pengarna det
måste jag erkänna, de åkte väl in i Pelles stora budget då.

Jan-Erik Stjernvall: Jag fick ju tid att syssla med det.

Robert Forchheimer: Ja men då var du ju inte ens anställd utav honom.

Jan-Erik Stjernvall: Nej, men på något sätt så gick ju pengarna, en del, till det här jobbet
jag hade, skruva ihop det, så att jag fick i alla fall tid av institutionen att hålla på med det,
jag fick ju betalt av institutionen och så gjorde jag det här. För jag jobbade halvtid eller
någonting där ja.

Robert Forchheimer: Ja, du var ju doktorand.

Michael Pääbo: Alltså, det var ju inköp av enorma mängder, sådana här Mecanorma-
tejp som gick åt. Man tejpade det här moderkortet. För det var ju där den stora katastro-
fen inträffade för mitt liv, eftersom det blev tejpat med oerhört tunna jordledningar. En
teoretiker, som ju Jan-Erik är briljant på alltså, behöver ju bara ansluta punkt A till punkt
B, rent teoretiskt fungerar det ju alltid. Men det är bara det att de här små 16-beningarna
alltså, de vill ju ha jord.

Robert Forchheimer: Och matningsspänning.

Michael Pääbo: Och matningsspänning ja, och det blir små spikar och det triggar all-
ting, flipp-flopparna går ju fullständigt berzerk alltså. Och den Lysen var ju en best alltså,
att få igång med den tejpningen av Mecanorma som då Jan-Erik hade gjort på sådant här
ljusbord i B-huset, ett lutande ljusbord.

Robert Forchheimer: Jag måste berätta om kretskortet i den. Efter att Jan-Erik hade
tejpat den, det var ju ett kretskort, ett moderkort kallas det idag. Det var ganska stort så
här. Enormt stort. Vi funderade på, vem kan tillverka ett sådant stort kort. Då fanns det
en fabrik i Norrköping som drevs utav Ericsson. Och hur det var så hade vi någon slags
kontakt inne i den fabriken som sade att det där kan ju vi fixa. Och så på något vis så till-
verkades det alltså kretskort i en Ericssonfabrik, det här är säkert preskriberat nu så det
kan vi berätta om. Den är ju nedlagd, och jag tror inte att det var formellt lagd beställ-
ning?

Michael Pääbo: Nej, det kördes vid sidan om. Jag tror det var Jeppe Gade eventuellt, en
barndomskompis som hjälpte till med det där.

Robert Forchheimer: Så vi hade hjälp av svensk industri verkligen.

47 STU, Styrelsen för teknisk utveckling.
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Jan-Erik Stjernvall: De visste inte om det.

Robert Forchheimer: De visste inte om det. Skunkworks, heter det ju, beteckningen när
man drar igång ett projekt, liksom inom ramen för en annan organisation.

Lennart Sturesson: Vad hette det, sade du?

Robert Forchheimer: Skunkworks, mobiltelefoni på Ericsson har ju börjat på det viset
också, delvis.

Michael Pääbo: Ja, det här med kretskort var ju extremt komplicerat att göra vad. Det
var ju en fotolitografisk process och genomplätterade hål var det ju tvunget att vara. Hur
skall man få ned kopparna i de där hålen när man har borrat de rena först, det var ju
svårt.

Rober Forchheimer: Men Ericsson hade resurser.

Lennart Sturesson: Var ni ense om vad det skulle bli för dator?

Rober Forchheimer: Jag hade presenterat projektet på ett Lysatormöte och fått något
slags bifall och formellt godkännande. Att det här skulle vi kunna köra och vi tillsatte
även en arbetsgrupp vid något tillfälle, det var väldigt välorganiserat kommer jag ihåg och
det var inte mitt fel, utan det var säkert uppåt en 15-20 personer som var uppdelade i
grupper. En del som tillverkade nätaggregat och en grupp som tillverkade kretskort och
så småningom så hade vi även administration, alltså inköp utav komponenter, det var när
det blev en byggsats.

Jan-Erik Stjernvall: Jamen det var de senare va?

Rober Forchheimer: Ja, långt senare.

Jan-Erik Stjernvall: Men, var det inte så att du satte ihop i alla fall hur, själva idén med
att man skulle ha de här korten då och att vi skulle ha det här mediakortet eller vad det
nu till TV-anlutningen, att det skulle vara en TV man hade för det skulle vara enkelt och
billigt. Man behövde inte köpa någon särskild skärm till, utan man kunde använda sin TV
som var vanligt, som varje student hade hemma i alla fall. Det var en av idéerna.

Michael Pääbo: Och att det skulle sitta i tangentbordsenheten alltså. Det skulle inte vara
radiofrekvent i själva datorn. Och att bandspelarinterfacet, det fantastiska och fabulösa,
som kom från Uppsala tror jag. Var inte du [Jan-Erik Stjernvall] inblandad i det också,
var det någon annan?

Jan-Erik Stjernvall: Det var Robert tror jag.

Michael Pääbo: Det måste vi ju gå igenom i detalj alltså. Detta val av STX-tecknet 02,
som triggade igång allting och läste in brus från program också.

Robert Forchheimer: Det finns faktiskt ett datorhistoriskt intresse just kopplat till
bandspelarinterfacet, det behövdes ett massminne och på stora datorer har man stora
band, på en liten dator får det vara små band då. Små band, det var de där kassetterna
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som hade blivit väldigt populära, Philipskassetterna. Jag tror att vi körde något examens-
arbete, eller om det var några studenter som vi satte på att utröna om det gick att lagra
data på de här kassettbanden och inte bara musik. Och jag minns den kvällen när det här
demonstrerades för oss. När vi kunde höra de där två tonerna, ettorna och nollorna då.
De kom ut korrekt, samma ettor och nollor som vi hade spelat in, kom också ut korrekt,
och hur vi jublade och insåg att vi hade löst ett principiellt väldigt viktigt problem. Ett
massminne till vår hemdator. Den där konstruktionen, undrar om inte Torbjörn Eriksson
var med och ritade kretskortet, övertogs till stora delar utav Luxor i Motala när de ut-
vecklade ABC 8048 och bandspelarinterfacet ABC 80 tror jag är delvis kopierat ifrån LYS
16.

Michael Pääbo: I minsta detalj, tror jag till och med.

Lennart Sturesson: Men betyder det att Lysator var först med det, för jag vet att den
här australiensiska Microbee49, hade ju också kassettband att mata med.

Robert Forchheimer: Jamen nu pratar vi om långt senare.

Lennart Sturesson: Ja, långt senare, men jag menar, har det kommit härifrån till Luxor
och så vidare?

Robert Forchheimer: Jag tror att den här idén, den fanns ju säkert på många ställen
samtidigt. För det var så självklart, alltså magnetbandet var ju det naturliga sättet att lagra
data på. Så att hade inte vi gjort det så hade det kommit fram lika snabbt, tror jag, på
andra håll. Vi var nog kanske bland de första som verkligen implementerade det.

Jan-Erik Stjernvall: De här små banden.

Robert Forchheimer: Ja, det stämmer.

Michael Pääbo: Men det var klara problem alltså, för att banden svajade och allt, och
liksom ettorna nollor och nollorna ettor och så där, så det blev lite diverse.

Bo Kleve: Vi hade ju problem med olika utsignaler också på linjeutgången. Så att det
gällde att ha rätt bandspelare. Så att man kunde kräma ut det lite extra ur högtalarna.

Robert Forchheimer: Det finns ett underbart inlägg i den här historie-filen på Lysator
om en utav alla dessa byggare som byggde LYS 16. Han skriver ett lite försiktigt brev där
han undrar om han kan få hjälp med sin bandspelare. Ja, vi skall inte komma in på det,
det är senare, det var när det här blev nästan kommersialiserat, kan man säga. Jag tror jag
nämnde för dig [Lennart Sturesson] innan vi började här. När man tittar tillbaks eller go-
oglar på nätet om vad som hände i perioden efter stordatorn, innan PC:n, så finns det en
mycket intressant period där det gjordes en del tappra försök att ta fram persondatorer
eller datorer som privatpersoner kunde ha. Och det kom ju väldigt mycket datorer base-
rade på den här 808050 och Z80. Men de kom faktiskt efter LYS 16, så att LYS 16 täckte
ju upp, så att säga, från -74 till -76 ungefär, eller -73 till -76. Det fanns en period där

48 ABC 80 var en 8-bitars dator, baserad på Z80-processorn från Zilog. Som sådan var den en typisk repre-
sentant för den s.k. CP/M-generation av datorer som kom i slutet av 1970-talet och som förebådade IBM
PC. I övrigt kom ABC 80 att serietillverkas och marknadsföras under varumärket Luxor.
49 Microbee var en hemdator som släpptes 1982.
50 i8080 är tredje generationens microprocessorkrets utvecklad av Intel Corporation.
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LYS 16 var förmodligen det enda riktigt lyckosamma hemdatorprojektet, internationellt
till och med. 1975 så blev jag inbjuden till en konferens i Zürich, tror jag det var, eller
Genève. Zürich ja, du [Michael Pääbo] var med. Där vi presenterade det här projektet
och det väckte enorm uppmärksamhet. -76, ja det kan ha varit -75 också. Sedan så explo-
derade det, då kom alla de här maskinerna som i praktiken konkurrerade ut LYS 16, kan
vi säga, den här som vi nämnde, den här australienska Microbee och alla.

Michael Pääbo: Sinclair, ISMAI.

Robert Forchheimer: ISMAI och allt det här.

Lennart Sturesson: Det där är ju ett intressant ord, ni kallar den för minimaldator, när
ni satte igång. Men ordet minidator fanns väl på den tiden eller?

Bo Kleve: Det var stora maskiner.

Robert Forchheimer: Det var ju fortfarande professionella maskiner.

Jan-Erik Stjernvall: Det var ju dyrt framför allt för studenter gick ju inte att köpa en
sådan där.

Robert Forchheimer: Digital hade ju PDP-851 och PDP-1152 kanske till och existerade
då och Data General hade sina Nova-maskiner. De kallades för minidatorer ja. Men det
var ingenting som privatpersoner ägde.

Jan-Erik Stjernvall: Det var ju alldeles för dyrt, det var ju väldigt dyrt.

Michael Pääbo: Ja, de var ju stationerade i 19 tums rack också, och liksom krävde
strömförsörjning som fick propparna i studentlägenheten att blåsa direkt, det gick inte att
tänka sig något sådant. Det här var ju frågan om en desktop-modell alltså.

Lennart Sturesson: Var ordet desktop uppfunnet då?

Michael Pääbo: Nej.

Robert Forchheimer: Hemdator tror jag användes som begrepp. Minimaldator var
egentligen inte vår egen beteckning, utan det var det namn som användes när vi sökte
pengarna hos STU. Vi kallade den bara för LYS 16, i föreningen.

Lennart Sturesson: Och, alltså för mig som amatör, mikrodator, är det alltså, går det i
kedjan, stordator, minidator, mikrodator? Eller? Man talar om mikroprocessorer också.
För att reda ut begreppen.

Rober Forchheimer: Det kom väl alltså mikrodator tror jag, det var väl när det började
komma hemdatorer baserade på mikroprocessorer, skall vi säga -76, -77, när de började

51 PDP-8 en minidator som introducerades 1965 av Digital Equipment Corporation (DEC) Ceruzzi, A
History of Modern Computing (1998), 129f.
52 PDP-11, en minidator som introducerades 1970 av Digital Equipment Corporation (DEC). Ceruzzi, A
History of Modern Computing (1998), 198.
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komma i stor omfattning, de där åtta-bitars hemdatorerna, från USA mestadels. De kalla-
des ju för mikrodatorer.

Lennart Sturesson: Hur många LYS 16 gick det ut?

Rober Forchheimer: Jag kan berätta om den först serien då, så får du fylla i sedan. Vi
tillverkade ju, vi gick ju ut och erbjöd studenter att köpa den där byggsatsen 1975-76 nå-
gon gång. Och det var väl kanske, jag tror vi satte stopp vid 45 byggsatser ungefär och
sedan orkade vi inte mer. Visste att vi inte skulle orka med mer. Och det var alltså första
serien. Sedan så fick vi väldigt starkt tryck att vi skulle köra en serie till något halvår eller
senare. Och då överlämnade, då kommersialiserades hela projektet och där kanske du kan
berätta mer.

Michael Pääbo: Ja det kan vi göra. Alltså tyvärr, jag var ju i lumpen då under den här
kritiska tiden när Jan-Erik tejpade moderkortet med Mecanorma och kom tillbaka ifrån
Berga Örlogsskolor fräsch och pigg -75 på hösten, det var då byggsatserna gick ut. Den
första. Det var väldigt stor assemblering där av komponenter och det skulle byggas ihop.
Vi höll till i någon sal här borta i B-huset, kom jag ihåg och kröp omkring och lade in
grejer. Men i alla fall, ja, vid den tidpunkten då så hade jag, ja just det, en av köparna var
min blivande svärfar. Gunnar Attebo, som för övrigt var professor i reglerteknik på KTH
ett tag och var reglertekniker och ville ha den därför att han egentligen drev konsultfirma
och ville ha sina räkenskaper på den där. Hans dotter då, gick ju här på I-linjen, Ewa. De
härstammade då ifrån Flen. Det här Flen har ju då en väldig koppling till Lysen sedan.
Det är ju verkligen ödets ironi, kan man säga, eller ödets kopplingar där som kommer in.
I alla fall, Gunnar kom som en riktig reglertekniker, han var ju van att löda sådana här två
tums kopparrör med en sådan där kroksabellödkolv, och det hade han ju byggt ihop sin
dator med hemma. Med en sådan här riktigt ”psscht” som blir lödtenn i form av en tacka
som man lägger ned, inte någon sådan där tråd utan den var riktigt … Som man doppade
i sådan här lödharts. Och det var kortslutning, komplett, överallt, det fanns inget. Det var
nämligen så att Mecanorma-tuttarna där, de var ju väldigt små va och Jan-Erik hade ju
dragit då faktiskt sina Mecanorma-mojänger emellan de här, med det var ju det att tejpen
lossnade ju lite lätt när den blev varmt så där, det hade krupit lite grand nära. Det var
ganska litet avstånd, kort sagt, mellan lödplättarna och trådarna. Kom man då ned med
en sådan här kroksabel på 500 watt så var det ju kört direkt. Och den där funkade inte. Så
att det kom då tillbaka med Gunnar Attebo, och för att hitta rätt till det här labbet en
gång i tiden då, så frågade han sin fagra dotter om hon kunde visa vägen in i B-huset. Där
satt jag och höll på med vad jag forskade på, vilket var laser-scannrar. För att avsyna de
här förbaskade mönsterkorten som Ericsson producerade i Norrköping. Jag hade en liten
egen labb-hörna där. Och då kommer de in där, Eva där. Och det var ju elva plus på ska-
lan helt enkelt.

Robert Forchheimer: Spelade du Luciasången?

Michael Pääbo: Nej, jag gjorde inte det. Utan då tänkte jag liksom ”tusan bananer, jag
måste ju fixa kontakt alltså”. Så att jag satte genast igång att lära henne hexadecimaltal.
Jag tänkte, fasen, det måste ju vara bra att veta det va. För att en blivande LYS-ägare
måste ju kunna assemblera kod i hexkod, i huvudet va. Jag menar, vi var ju tvungna att
räkna FFFE, FFFD och så vidare baklänges för att kunna assemblera hoppen. Det var ju
väldigt bra för att jag är fortfarande gift med Eva.

I alla fall, grejen var då att hon hade, man var tvungen att göra praktik när man läste
på högskolan och hon fick då sommarjobb på ett företag som hette Atew, som låg i Flen.
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Och det här, det var ju väldigt intressant, för att de var ju lite fribrytare, han var ungrare,
som hade det, och var mycket förtjust i segelflygning, bland annat. Och han hade då sam-
lat ihop en massa ingenjörer där som han bodde ihop med eller som de levde ihop med.
De gjorde någonting fantastiskt vid den tiden, de gjorde någonting som hette Loadmas-
ter. Loadmaster var en analog dator med tio-varviga Beckmanpottar, som vi själva hade i
våra labb här kommer jag ihåg, för att lasta supertankers på rätt sätt. Därför att om man
lastar en supertanker för mycket i de olika skotten så bryts skrovet sönder. För att beräk-
na lastfördelning så skruvade man på de här portarna vartefter man fyllde på antingen
vete eller betong eller vad det nu var för någonting, olja. Så att lastfördelningen blev lika.
Det hade man tjänat väldigt mycket pengar på, men, de här grabbarna då, bland annat
han som var chef där, Jerker Oldenburg, hade varit USA och var lite intresserad av dator-
teknik och så där. Då lanserade, då kopplade Eva faktiskt ihop oss med Atew. Vi åkte
upp där och jag kommer inte ihåg vilka det var som var där, du var med [Bo Kleve]. För
att det här företaget var det som skulle satsa på LYS 16, det var klockrent alltså. Det är
ett företag som gör alltså, världens mest sofistikerade laddningsmaskiner för supertan-
kers. Och sedan tillverkar de också utrustning för segelflygplan, höjdmätare eller hastig-
hetsmätare eller vad det var. Och dessutom en flugrulle, för flugfiske. Jag menar, detta
företag, det måste ju vara klockrent för att kunna göra en LYS 16 och satsa på denna
klockrena, stabila produkt med jordplan som inte existerade mellan kretsarna. De tog upp
det här, han tyckte det var jättekul alltså. Det rullade på, faktiskt, och man började med
en kommersialisering av det här. Ja, vad det var, man drog upp riktigt stora planer där.
Jag var med till USA, till den här Wescon-konferensen53 en gång och introducerade det
där.

Jan-Erik Stjernvall: Men, föreningen fick ju in en hel del pengar på det här alltså.

Michael Pääbo: Ja, det blev ju väldigt bra för föreningen alltså. Det var ju, flöde tillbaka
äntligen alltså. Återbetalning av de här grejerna.

Rober Forchheimer: Ja, för det måste sägas att den första satsen gick ju inte ekono-
miskt runt. Nu hade vi ingenting att förlora i föreningen för att vi hade inga pengar från
början. Men de stackars företag Ferner Electronics54, som levererade de här kretsarna, de,
vi hjälpte ju dem väldigt starkt och gå omkull då och den delen. Så att deras konkurs var
ju delvis inspirerad utav LYS 16-projektet. För övrigt så hjälpte LYS 16-projektet ganska
många företag att gå omkull, inklusive Atew. Men det är en annan historia. Men under en
period, när vi precis hade lämnat ifrån oss projektet för att bli riktigt kommersialiserat till
Atew, så fick vi in royaltyavgifter, som gjorde att vi var otroligt rika relativt sett, jämfört
med de blyga medlemsavgifter som vi hade fått in i föreningen. Det var ju vid den tid-
punkten som vi utformade vår egen jubileumsbakelse tror jag, i föreningen, som använ-
des vid åtta års jubileet, eller hur var det?

Lennart Sturesson: Har ni någon uppfattning om, dels hur mycket pengar det rörde sig
om och dels hur många datorer som gick ut ungefär, är det hundratals datorer eller?

53 ”Wescon, West Coast Computer Conf., Anaheim, Los Angeles 1976, årlig datakonferens.” Kommentar
från Michael Pääbo i brev till Sofia Lindgren den 29 april 2008.
54 Ferner Electronics, distributör av elektronikkomponenter. De sålde bland annat de s.k. IMP-16 kretsarna
från National Semiconductor som kom att användes i LYS 16
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Michael Pääbo: Alltså, denna konstruktion som vi gjorde, måste dra upp en del av Lys
här [visar ett kretskort]. Jag sattes ju på att göra den ultimativa grejen, 16K-kortet, vilken
grej alltså, detta är 16K, maskinord.

Robert Forchheimer: Jag har dem.

Michael Pääbo: Du har dem, jag saknar dem faktiskt. Det här är prototypen som jag
satt på mitt studentrum med, så småningom, eller ja, det var inte studentrum, och mätte
och gjorde ihop. Det står Atew på det här kortet också. Grejen var ju det att vi hade för
lite minne i den första Lysen, det var bara 4K, ord, alltså 16 KB då. Och för att fylla hela
minnesutrymmet och kunna få in en vettig kompilator alltså, assembler fick vi in i 4K,
och ordbehandlare också samtidigt. Men att få in en BASIC-tolk eller PL/155, som det
hette faktiskt, hade vi till och med, vi fick tag i den i USA, från de här National Semicon-
ductor-grabbarna.

Lennart Sturesson: Vad är det, PL/1?

Michael Pääbo: Programming Language Number One. Ja, vad var det, C och
PASCAL56 eller, ja FORTRAN57, C-liknande joximox. Lite högnivå-språk alltså. Så be-
hövdes det mera minne och man började komma upp till 64K, så att jag fick i uppdrag då
att bygga ett 16K-minne, som är det här [kretskortet Pääbo håller i]. Och den här levere-
rades i ungefär 100 exemplar, nej mer, 300 exemplar tror jag han beställde korten, eller
om det var strax under. Så att det kan inte ha byggts mycket mer än 100 Lysar.

Rober Forchheimer: Jag vet att det var över 100 LYS.

Michael Pääbo: Var det över 100? Ja. Alla hade ju inte full bestyckning i och för sig
kanske, så att. Någonting sådant.

Jan-Erik Stjernvall: Ett hundratal. Vad hände sedan då?

Michael Pääbo: Ja, sedan försvann …

Lennart Sturesson: Gick i konkurs 1987 har jag läst.

Bo Kleve: Vilken förening ...

Rober Forchheimer: Det påminner mig om en sak, i avtalet med Atew. Jag var djupt
inblandad, jag hade då börjat intressera mig för sådan där amatörjuridik, bland annat ge-
nom diskussionerna med Atew. Där har jag för mig att, i den händelse att företaget inte
skulle kunna sälja maskinerna så skulle rättigheterna gå tillbaka till Lysator-föreningen, så
jag kan meddela dem i Lysator-föreningen att, rättigheterna till LYS 16 är nu att betrakta
som tillbaka i föreningen.

55 PL/1, Programming Language Number One.
56 PASCAL, utvecklades under slutet av 60-talet av Niklaus Wirth vid Eidgenössische Technische Hoch-
schule, Zürich. Språket är baserat bland annat på ALGOL 60.
57 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, A history of
modern Computing (1998), 90f.
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Bo Kleve: Så börja bygg!

Lennart Sturesson: Olov, du hade en roll i LYS 16 som vi inte hört något om än.

Olov Fahlander: Nej, jag kan ta lite grann om det då. Jag kom ju utifrån, jag var ju inte
så involverad i utvecklingen fram till -75, utan det var det år jag kom hit. Och det började
med en annons, tror jag i tidningen, där man sökte personer till det här minimaldatorpro-
jektet då. Jag minns att första gången jag träffade Robert här, det var på ett kafé i Stock-
holm. Jag kommer från Uppsala då och hade en del intressen nere på KTH. Robert sade
att, ja det här är framtiden, det skall du satsa på. Och jag trodde ju honom naturligtvis.
Visst, det var kul alltså, jag var ju väldigt fascinerad av karnaugh-diagram och jag måste
säga att jag hade faktiskt en viss beundran för Per-Erik Danielssons bok i digitalteknik58,
en blå tjock bibel som var banbrytande, kan man väl säga, när det gäller att utveckla digi-
talteknik i Sverige. Jag tyckte det var så fascinerad det här med kombinatorik, så att jag
följde med hit ner till Linköping och jag minns när jag tittade första gången på det här
berömda moderkortet då, Jan-Erik stod här och vinklade och höll upp det här och det
var ju så fascinerande att se de här, det var ju fyra bits-slicar som det heter, alltså, var fyra
stycken vita keramikchip som satt tillsammans, fyra plus, fyra plus, ja, alltså 16 bitar då.
Robert sade att, här behövs det en terminal, vi behöver en ut-enhet så att vi kan visa det
här. Och det var ju det här konceptet då att det skulle visas på TV. Det skulle alltså till-
verkas en videosignal och det där fick jag försöka att lösa då och så blev jag ihopföst med
Michael Pääbo här, jag minns att vi satt och tittade på varandra vid skrivbordet.

Michael Pääbo: Absolut, stint.

Olov Fahlander: Precis! Mittemot varandra en längre tid där. Och satt ute i labbet väl-
digt mycket och jobbade också. Det här blev då ett moderkort, i den här storleken unge-
fär. Och jag kan väl berätta lite grand om den utvecklingen också då, för att som vi har
varit inne på här tidigare så var det ju svårigheter det här med att göra mönsterkort. Det
krävde ju ganska mycket resurser, att få fram ett mönsterkort. Så att jag kom i kontakt då
med ett kontor nere på Saab, alltså mitt nere i centrum, ungefär vid resecentrum här nere
i stan, så fanns ett kontor där en vänligt sinnad man öppnade dörrarna, man fick komma
in i lokalerna och han sade, visade, här kan ni faktiskt få hjälp med den här saken. Så att
jag hade stora ark, det var väl så här en kvadratmeter ungefär, som jag spände upp på ett
stort ritbord och där jag tittade in precis vilket mönster som skulle vara på det här, och så
mätte jag med en sådan här linjal då, kring varenda jädra koordinat på den, var plupparna
skulle gå igenom någonstans. Sedan skrev vi ned det här på en lista som jag sedan cyklade
ned till stan med och de plottade ut alltihop och sedan körde de en liten tillverkning, jag
fick några stycken kort. Och gissa om det var rätt, det var det inte! Utan det var ju massor
med fel, det var ju hundratals fel alltså. Så fick jag göra om det här, redigering, jag gick
upp och mätte med den här linjalen, plastiska linjalen, och ändrade koordinaterna och så
ned till stan igen. Det här kostade naturligtvis pengar. Men, och det är väl också en sådan
här sak som är preskriberad vid det här laget då alltså, att Saab hjälpte oss ju väldigt
mycket, det var många generationer som blev, alltså. Jag tror det var mer än 10 stycken
generationer utav det här moderkortet, som vi gjorde innan det började att bli någorlunda
bug-fritt. Så att det där var en väldigt spännande utveckling. Och vi lyckades ju få till det
där så småningom och det var alltså 1KB-kapslar som satt på det här kortet, 1KB, alltså
1024 bitar i varje kapsel och sedan satt det en lång rad med 16 stycken sådana där överst.

58 Per-Erik Danielsson Digital Teknik (1971, Lund). Boken har tryckts i ett flertal upplagor.
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Så att det var själva moderkortet då i den här som hette Termilys, alltså bildskärms-delen.
Den allra första enheten, den bockade vi till då i sådan här väldigt kraftig aluminiumplåt.

Michael Pääbo: Skottsäker.

Olov Fahlander: Ja, men det blev ju sedan en lite elegantare design när Atew kom in.

Jan-Erik Stjernvall: 25 kilo.

Olov Fahlander: Men sedan behövdes det några delar till, och det var ju det här kom-
munikationskortet som vi bestämde, nu skall vi se.

Michael Pääbo: HF-modulator.

Olov Fahlander: Just det, HF-modulatorn, var det frågan om. Den som gjorde TV-
signalen. Och sedan var det, det här bandspelarinterface, nu minns jag inte, satt den i cen-
tralenheten. Ja just det, för att det var Thorbjörn Eriksson, jobbade ju jag mycket med. Vi
har ju inte nämnt honom här än men Thorbjörn Eriksson var ju en duktig kille som var
med och gjorde mycket utav de här signal-delarna till det hela. Och så var det ett kraftag-
gregat också som vi hade i den här Termilysen då.

Rober Forchheimer: Det var stort K.

Michael Pääbo: Ja, stort K, ja, mycket värmeutveckling.

Olov Fahlander: Jaha, det blev väldigt varmt. Men det funkade, och för min del, för min
personliga del å var ju vidareutvecklingen på så sätt att jag blev intresserad utav bildgra-
fik, därför att inte bara kunde man skriva text, ASCII-text59, utan man kunde också lägga
upp et bit mönster utav nollor och ettor, det var ju binär grafik det handlade om, svart
och vitt. Man kunde göra bit-mönster som var väldigt spännande att tänka på, hur skall
jag nu lägga ut det här bit-mönstret för att jag skall få en vettig bild, om man till exempel,
alltså vid den tiden, då jobbade man väl, eller Per-Erik Danielsson framför allt, jobbade
väldigt mycket med att tillverka cirklar. Man hade en algoritm för att stega sig runt cirklar
med alla möjliga radier då, och göra det här med minsta möjliga fel. Men just den här bi-
ten med grafik blev ju sedan senare då, mitt spår som jag gick vidare med för att sedan
jobbade med bildgrafik då. Men, kan väl sluta där kanske.

Bo Kleve: Du kanske kan ta själva tangentbordet också.

Olov Fahlander: Ja tangentbordet ja, just det. Det var ju ett eget kapitel för sig.

Bo Kleve: Det var två kapitel för sig.

Olov Fahlander: Ja, det kunde vi ju knappast tillverka, för det är så pass komplicerade
saker.

Bo Kleve: Ja det skulle ju tillverkas i Uppsala va? Med ledande plast.

59 ASCII är en förkotning för American Standard Code for Information Interchange. Det är ett kodsystem
för alfanumeriska symboler
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Olov Fahlander: Just ja, ledande plast ja, vi skulle försöka göra någon slags, minsta av-
stånd där, genom att trycka på den här plasten så skulle man få en kontakt. Men det där
gick ju inte så där värst vidare bra, jag minns inte hur det avlöpte det hela.

Bo Kleve: Det dog sotdöden eller något sådant där.

Olov Fahlander: Ja, just det. Utan vad vi istället gjorde, det var att vi köpte en stor batch
med avlagda tangentbord ifrån någon källarfirma någonstans.

Bo Kleve: Silent-tangentbord.

Olov Fahlander: Ja, just det, så att vi åtminstone kunde leverera de här byggsatserna så
småningom. Och det räddade väl ansiktet på oss. För att det där var nog en akilleshäl tror
jag. Men, ja så var det med den saken.

Bo Kleve: Robert, du var ju en del där med grafikfunktionen och kraftverk.

Robert Forchheimer: Ja, vi fick ju en förfrågan ifrån något kraftverk, jag kommer inte
ihåg, i Sverige.

Bo Kleve: Var det Svenska kraftnätverk?

Robert Forchheimer: Ja, de undrade om man kunde använda den här LYS 16, för att få
en bild över elnätsystemet i landet och var alla kraftstationer finns och kunna simulera
om man stänger av ett kraftverk och hur mycket belastning får man på andra ställen. Det
blev ett uppdrag som kom in till institutionen. Vi kanske kommer till det så småningom,
men relationen mellan det här hobbyprojektet och institutionen, det är en egen berättelse.
Det här var ett utav många uppdrag och en kompis till mig som också var doktorand,
Rolf Blom, han tog på sig det uppdraget och då utnyttjades den här möjligheten att man
kunde definiera egna symboler, så att vi bytte ut alla bokstäver mot små kraftverksområ-
den. De har ju sådana här trianglar och konstigheter och pilar och Rolf skrev ett jättetju-
sigt program som ritade väldigt vackra schemor på skärmen. Så det, vi hade riktigt kul
med den där maskinen faktiskt.

Bo Kleve: Du ville väl simulera då också, om jag kommer ihåg rätt. Frågade om man då
skulle, om man gör fel, skall det börja brinna då eller?

Robert Forchheimer: Ja, det blev för stor belastning på vissa kablar och kraftledningar
och så där. Jag var inte så djupt inne, jag hjälpe Rolf med just de här symbolerna, för de
låg ju i ett sådant här ROM-minne, i din konstruktion och jag tror fortfarande att jag har
kvar ett par sådana här kretsar hemma, just de som låg inprogrammerade. Men själva
uppgiften i sig gjorde Rolf Blom själv, på egen hand, i den utredningen.

Michael Pääbo: Ja, så kom det, jag har ett svagt minne nu att, kom det inte tackbrev
ifrån Svenska Kraftnät, -85 eller -86, det var något jättestort strömavbrott i Sverige. Nå-
got stort ställverk uppe i, uppåt norrland brann upp. Det var, halva Sverige var strömlöst
och då kom man med ett tackbrev efteråt för de sade, hade vi inte tränat på den här LYS
16-maskinen så hade vi aldrig kunnat reparera det här och fått tillbaka stamnätet så
snabbt. Så det var väl den mest seriösa användningen av LYS 16 som någon hade haft.

Robert Forchheimer: Oh nej, det fanns ju, det fanns mycket andra!
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Mats Lenngren: I så fall vill jag nämna att vi faktiskt kopplade in Termilysen på D21
också. Det gick nämligen att konvertera den här negativa logiken där noll volt var en etta
och minus sex volt var en nolla, till att funka med Termilysen som remsstans. Så på det
sättet kunde man stansa ut bokstäver på den här teleskärmen. Sedan så kopplade vi in
DEC 2060 också, som remsläsare. Det fanns en förbindelse där under golvet på något
hemligt sätt. Det gjorde att man kunde editera källtexten på DEC 20 och så kunde man
föra in den i D21 och det gjorde att, Lasse Dahlberg, han konverterade en LISP61-
interpretator ifrån Motorola till D21:an, så att på det sättet kunde vi köra LISP på den
här Termilysen via D21:an. Och det tycker jag var väldigt seriöst.

Lennart Sturesson: Alltså, vi skall höra med Anders, du var också inne på LYS 16, kom
in lite senare.

Anders Ödmark: Det var sommaren -76. Då jag fick i uppdrag att göra ett parallell in-
terface-kort för att ansluta till någon grafisk skrivare. Det var någon stor låda och så
längst upp då så matades det ut ett illaluktande papper då, med olika svärtning på. Versa-
tec62, så var det ja. Och den skulle ha ett åttabitars. Det var ungefär Centronics interface
motsvarar idag, typ vanlig skrivare. Så vi gjorde också ett kort i den där storleken. Men
för att undgå det här med busar, så fanns det då, ja det var som en metallremsa med ben
då för plus fem volt och jord då som skötte om den här avkopplingen internt. Och det
här finansierades av Pelle då på ISY, så jag fick en liten blygsam lön i några månader.
Även jag tejpade sådana här kretskort med Mecanorma-tejp och symbolbibliotek som
fanns då, man kunde gnugga dit en 16-bitars kapsel i ett svep.

Bo Kleve: Jag såg två sådana idag, jag tittade i en låda. Vill du ha en?

Anders Ödmark: Du säger det? Det vore rätt trevligt att sätta på väggen faktiskt.

Lennart Sturesson: Hur länge fortsatte utvecklingen av LYS 16 sedan, alltså den kom-
pletterades med lite olika produkter?

Anders Ödmark: Det var väl det sista man gjorde?

Bo Kleve: Ja, vi fick ett skivminne också.

Michael Pääbo: Ja just det, det gjorde vi.

Bo Kleve: Av en kille som anställdes på ISY, Benke ja. Vad som nu hände med honom.
Men han blev så inne i det här att han började, hans tid började bli lite underlig för han
började jobba på nätterna, han började bli en riktig Lysator-medlem. Så att istället för att
komma till institutionen och jobba på dagtid, så började han komma in vid fem-, sex-
tiden och gå vid åtta, nio på morgonen istället. Och det där projektet, han var lite, han
kom lite ur fas där, han kom väldigt mycket ur fas. Han kom så mycket ur fas att han

60 DEC 20 är en vidareutveckling av DEC 10 (PDP-11) av Digital Equipment Corporation.
61 LISP, förkortning av List Processing Language, ett funktionellt programspråk som började utvecklas
under senare delen av 1950-talet vid MIT av matematikern John McCarthy. Det har bl.a. använts inom
fältet artificiell intelligens (AI). ”LISP Session”, i History of Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat
(New York, 1981), 173–197.
62 Versatec var en typ av elektrostatisk skrivare.
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bara försvann, ett tag. Sedan var han i, någonstans, jag vet inte om vi hittade honom i
England eller vad var det? Vi hörde liv ifrån honom.

Robert Forchheimer: Alltså Benke drev ett litet företag i Stockholm som hette Digi-
light, som sysslade med teaterbelysning. Det gjorde han tillsammans med någon kompis.
Och när vi skulle lämna ifrån oss LYS 16, när vi inte orkade köra den längre med Lysa-
tor, då var Digilight en konkurrent till Atew, att få ta över byggsatsen och få göra någon-
ting kommersiellt. Men vi vågade inte, vi tyckte Digilight var för svag organisation. Vi
hade också en viss erfarenhet utav Benke som person. Han var ju väldigt devoted som
det heter och så, det var inget fel i det, men vi litade inte på att de skulle kunna hålla i en
sådan här organisation som det innebar, Atew kändes ju tryggare. Nu vet jag inte om Di-
gilight också gick i konkurs. Det var i alla fall inte med vår hjälp. Men, som svar på din
fråga, det kom väldigt mycket, det byggdes tillsatser det skrevs programvaror, mycket av
det föll utanför Lysator. Det var alltså folk som hade köpt de här maskinerna, Institutio-
nen för systemteknik, var mycket engagerad i olika projekt. Återigen i det historiska ma-
terialet som finns på webben, så kan man se beställningar mellan olika institutioner,
IDA63 köper en maskin och så vidare. Jag var själv insyltad i ett, det var nog Atew som
beställde en I/O-enhet, en extraburk för att man skulle kunna lägga in många fler kort.
Som inte fick plats i grundlådan, en förlängning helt enkelt i bussen. Och där ritade jag
ett kort också.

Michael Pääbo: Expansion.

Robert Forchheimer: Och jag hade ju inte heller lärt mig det här med jord och så här,
så det fungerade ju ganska hoppigt. Men det kom uppdrag ifrån Atew och ifrån olika stäl-
len.

Michael Pääbo: Från deras kunder också, jag har för mig att det gjordes ett komplett
bokföringssystem som jag tror till och med Atew lanserade. Ekonomi eller något sådant
hette det.

Lennart Sturesson: Tog Atew ansvar för de datorer de hade sålt, även efter konkursen?

Michael Pääbo: Ja, efter konkursen vet jag inte riktigt hur det var. Det är möjligt. Jag
tror att han, Jerker Oldenburg, som var vd då efter konkursen, hade väl lite ansvar eller
kände lite ansvar för det där. Men inte speciellt mycket, jag har inga stora minnen av det.

Olov Fahlander: Det togs fram en åtta tums hårddisk också och sådana här flexifloppy.

Michael Pääbo: Ja, det gjorde det.

Bo Kleve: Det var ju det som Benke började med då. Skojigaste minne jag hade av Ben-
ke, det är att han kom en morgon och hade jäkligt ont i huvudet. Han hade nämligen
drömt att han var ett minne med ett bit-fel i och han lyckades inte under natten fixa det
här bit-felet. Men han försvann bara och då tittade folk nästan uppfordrande på mig eller
om de tittade sig omkring och skulle ha någonting och jag hade ju synts i ISY:s lokaler ett
tag då, dagtid som kvällstid och tidig natt. Det var så jag halkade in på universitetet och
fick en anställning. Skulle fixa den här skivenheten åt IDA då. Det gjordes väl några
stycken.

63 IDA, Institutionen för datavetenskap, LiU/LiTH.
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Michael Pääbo: Den användes väl i ett forskningsprojekt, nej det kanske var Termily-
sen, som Erik Sandewall hade, med sådan här kalligrafisk display eller där man liksom
kunde skriva, vad hette det här, TeX64, eller vad var det för något?

Bo Kleve: Ja TeX. Det var ett interface mellan LYS, eller den skulle omvandla så att man
kunde skriva ut TeX på den här Versatec-skrivaren. Så att jag hörde, jag pratade med lite
IDA-folk där att, ja, Leif Finmo hade ju varit med om den där sidan också. Han kom in
och där stod fyra stycken på höjd, utav sådana här apparater, med skal i.

Robert Forchheimer: IDA lade väl faktiskt en beställning, tror jag, på tio LYS 16, på
Lysator.

Bo Kleve: Ja, jag gjorde de flesta av dem där, byggde jag ihop.

Robert Forchheimer: Du byggde ihop dem.

Bo Kleve: Ja, jag tror jag fick dem att fungera också, de flesta.

Michael Pääbo: Alltså, var inte problemet att det var svårt att skriva tentor eller doku-
ment med integraltecken i alltså, man fick rita till det efteråt har jag för mig. Man fick
skriva på en sådan här IBM Selectric-skrivmaskin, när sekreterarna skrev ut tentorna så
var det oändlighetstecken och noll och så var det, intergral-mojen var svåra att göra. Då
kom Versatecen in.

Anders Ödmark: Jo, jag minns lite utvecklingen av det här kortet, då var det en kille
som hette Anders Ström, som då var mjukvaruorienterad och sedermera doktorand på
IDA. Så han satt och skrev drivrutiner då på ena sidan bordet och jag satt och lödde och
kopplade på andra sidan. Och då frågade han: ”Den där signalen, kan du inte invertera
den, för då kan jag spara fem rader kod här.” Så då kopplade jag in en inverterare på den
där tråden och så fortsatte vi vidare då natten igenom. På den tiden var ju datorminne
dyrt, så att varenda byte man sparade var ju en ren vinst.

Lennart Sturesson: Vi har ju varit inne en del nu på ISY och Lysator. Skall vi fortsätta
på det spåret lite grann. Fanns det någon gräns emellan eller var det helt flytande, vad
som var Lysator och vad som var ISY?

Robert Forchheimer: ISY hade någon slags hatkärleksrelation till den här föreningen.
Från början när D21:an kom och Ingmarsson var engagerad, då var ISY, det var väldigt
starkt engagerat och det var då som vi fick det här labbet som låg granne med biblioteket
som jag tror Bosse nämnde, som låg väldigt centralt på ISY, och det lades ett sådant här
datagolv och allt var förberett.

Bo Kleve: Nej, vi hade inte det rummet. Sedan flyttade vi till mellan B- och C-
korridoren. Så vi hade tillgång till fiket.

Robert Forchheimer: Just det, så var det. Vi blev i alla fall väldigt väl hanterade av ISY.
Så småningom så svalnade den här relationen och Lysator blev nästan utslängd. Och vid
något tillfälle huserade man i en skrubb nere i kulverten här nere, granne med ett lager,

64 TeX uttalas ”TECH” och är ett system för typsättning.
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som sekreterarna på institutionen vågade inte ens gå ned till, för det såg så läbbigt ut där,
fick jag höra.

Michael Pääbo: Det var ju råttor där nere.

Robert Forchheimer: Och Lysator-medlemmar. Sedan såg det väl lite bättre ut ett tag.
Nu har ju Lysator en lokal, i alla fall på gatuplanet, igen. Vid institutionen, eller B-huset
åtminstone. Men det intressantaste är kanske de informella samarbeten som skedde. Vi
pratade om att den här språkhistorien nere i Göteborg, och alla de där banden, användes
utav dig Anders, i ditt ex-jobb. Körde du på Lysators D21 också, var det så?

Anders Lindman:65 Nej det gjorde jag inte. Men banden var tvungna att konverteras till
D-22:an, det var D21 men så konverterades det till D21:an och sen konverterades det till
remsa …

Robert Forchheimer: Jag vet inte om det var så att vi lånade ut D21 för stora forsk-
ningsändamål någonsin?

Mats Lenngren D22, som vi kom in på senare då, den användes av Lasse Wanhammar,
med hans doktorsavhandling. Han hade ju en massa sådana här digitala filter som han
höll på med och han hade någon, jag vet inte, skum kanske man kan kalla det för, men
det var i alla fall, lösningsmetoden var iterativ, för att söka lösningar och han hade bränt
ett antal CPU-timmar på DEC-20, så blev han portad därifrån. Kom då och knackade
dörr hos Lysator och tyckte att, de här FORTRAN-programmen, kan inte ni köra dem,
och då gjorde vi det och den tuggade i flera veckor för den var inte lika snabb som den
här DEC-20 men det kom ut lösningar på radskrivaren och Lasse var jätteglad. Så att när
han skrev sin avhandling sedan under ”Gratitude” så fick faktiskt Lysator ett omnäm-
nande där. Men det var lite senare, det var nog kanske runt, det var nog efter -80 faktiskt.
-81 kanske. Men däremot så kan man väl nämna att ISY var ju faktiskt kund hos Saab
också, i och med att man hade den här D5/30 då, det var ju Peter Landgren, han var ju
också, figurerade i de här sammanhangen, någonstans som understödjande till Lysator.

Rober Forchheimer: Han jobbade ju på ISY som …

Bo Kleve: Teknisk chef va?

Michael Pääbo: Förste FOI.66

Mats Lenngren: Jag tror att den D5/30-anläggningen som ISY hade, var den största
Saab hade levererat någonsin, med bestyckningar. För det var ju egentligen ett banksy-
stem, alltså man skulle ju då ta fram ett bankkoncept där man hade en central dator och
sedan hade man kassaterminaler och där var ju D5/30 centralt och D5/20 då som skulle
styra flera kassor. Jag tror att den här VARIAN 520 som den hette, som vi nämnde förut
här, att den var någon slags förlaga till Saabs utveckling av den här D5/20. Och där fanns
en sådan med också på institutionen, gjordes något luffarschackspel till den där som stod
i ... var det Per Rova som gjorde det? Så att Per var ju med, när vi fick D5/30 så var ju
han med och hjälpte till och genererade operativsystem 53 bland annat, vilket var jäkligt

65 Anders Lindman var med och grundande Lysator när han var student 1973 vid högskolan, men var inte
delaktig i föreningen i så stor utsträckning efter att han gjorde avbrott i sina studier för att göra militär-
tjänstgöring.
66 FOI, Forskningsingenjör.
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primitivt. Man hade sådana där Olivetti-terminaler och sedan var det en massa frågor
man skulle svara på om minnen och grejer och diskar och allt vad det var, under genere-
ringen och det fanns ingen delete-knapp som fungerade utan man var tvungen att skriva
exakt rätt hexadecimalkoder och allting och gjorde man fel, då var det bara att börja om
från början. Peter han kunde det där så att han genererade operativsystem för vår proto-
typ 2 då. Så att han hjälpte ju till med det faktiskt.

Robert Forchheimer: Det påminner mig om när vi gjorde BASIC till LYS 16, kommer
du ihåg det Michael? Den skrevs ju med papper och penna.

Michael Pääbo: Ja då. Du skrev och jag knappade ju in en massa där. Hand-
assemblerade det du skrev. Men det gjorde ju, nu kommer jag ihåg en riktig grej, kommer
ni ihåg när vi översatte ett FORTRAN-program för Mått-Johan i Eskilstuna på en Cor-
dimet-maskin, alltså en kugelkoordinatmaskin67? Det var ditt projekt, du tog hem det på
något sätt.

Robert Forchheimer: Nej, så här var det, det hade kommit ut en förfrågan till Atew tror
jag. Där Mått-Johan i Eskilstuna skulle köpa en ny dator och då testade de sina möjliga
offertleverantörer genom att skicka ett FORTRAN-program och be dem att implemente-
ra det FORTRAN-programmet och tala om vad de fick för prestanda. Det var alltså ett
program som de använde där.

Michael Pääbo: Det är som klippt och skuret för en LYS.

Robert Forchheimer: Ja, vi fick ned det här programmet ifrån Atew och med en förfrå-
gan: ”Kan vi göra någonting med det?” Vi tyckte att, vi hade ingen FORTRAN-
kompilator. Att kompilera manuellt var vi ju jätteduktiga på. Så vi översatte snabbt och
enkelt det programmet till assembler-kod och så passade vi på och optimera det en smula
också. Det gick utmärkt, vi hade ju fått data utav dem som vi skulle köra på, inklusive
facit, för de ville att det skulle stämma. Och vi fick precis rätt data och vi skickade upp,
jag kommer ihåg ett brev jag skrev till Jerk Oldenburg där jag sade att, se hur bra och en-
kelt det går. Och det här måste väl verkligen intressera kunden då, när vi visade att vi
hade suttit i en vecka nästan och hand-assemblerat det där.

Michael Pääbo: Ja, vi var väl en tre, fyra man som satt där.

Rober Forchheimer: Men, jag förstod inte, sedan köpte de inte LYS.

Michael Pääbo: Nej, vi förstod ju aldrig det alltså, denna stabila produkt.

Robert Forchheimer: Men, det gjorde Apoteksbolaget. Jag var ju i kontakt med den
personen som skötte Apoteksbolagets drift utav LYS 16. Användes i något slags admi-
nistrativt sammanhang i många, många år. Jag fick också ett, du pratade om tackbrev för-
ut, och jag fick ett tackbrev ifrån ett labb för inte mer än 15 år sedan, tror jag. Då hade de
alltså kört det här i 15 år, maskinen. Och den användes för att styra en sådan provrörshi-
storia, där provrören sitter i en karusell och så där. Och det är små pipetter som går ned
automatiskt. Och det hade stått och gått i 10 år i sträck och det var en LYS 16! Det var ju
fascinerande.

67 En koordinatmätmaskin för x, y, z, för uppmätning av mekaniska detaljer.
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Jan-Erik Stjernvall: Måste ha varit ett måndagsexemplar.

Michael Pääbo: Alltså, vi måste ju berätta om hur man avlusade programmen. Jag vet
inte, jag tror inte tjommarna idag som sitter och klipper och klistrar från Internet begri-
per alltså hur man gjorde. Alltså, man skrev kod rakt in i minnet på de här och sedan lik-
som kollade man på HALT-lampan, när man körde igång programmet och startade den,
om den lyste eller inte. Det var liksom ”de bugging”-verktyget. Den gick i HALT alltså,
spårat ur. Då var det fel i programmet, då var det verkligen bara att sätta igång att verkli-
gen råanalysera varje instruktion och se vad som hade hänt. Enkelt.

Lennart Sturesson: Var det på de här hålremsorna som Bosse …

Michael Pääbo: Nej, hålremsor hade vi nog aldrig emot Lysen utan det var bara de här
magnetkassetterna då. Ja, hålremsa möjligen då via den här Mats Lenngren-superduper-
kopplingarna som i D21. Utan det var ju kassetter och problemet med kassetterna var ju
att det startade ju lite tidigt ibland och det spårade ur, det var inte helt säkert.

Mats Lenngren: Jag har för mig att det fanns något som hette Kansas City interface i
det där sammanhanget, bandspelar-interface.

Robert Forchheimer: Ja, det var våra amerikanska vänner som byggde, deras bandspe-
larinterface kallades för Kansas City interface, det var utvecklat där någonstans.

Bo Kleve: Varför döpte vi det inte till Linköping City?

Robert Forchheimer: Linköping City Interface. Vi visste inte att det fanns, att man kun-
de bygga varumärken kring det här över huvud taget.

Michael Pääbo: Vi begrep nog aldrig hur tidiga vi var egentligen över huvud taget, nå-
gon av oss.

Bo Kleve: Men hur var det, vi fick väl klagomål också från Digital-försäljare i Sverige, att
vi konkurrerade med dem. De var inte glada åt oss i alla fall.

Robert Forchheimer: Vi glömde ju att lägga på, alltså vi tog ju betalt för komponentpri-
set rakt av, och vi glömde alla andra kostnader.

Lennart Sturesson: Det var ju hobby det.

Rober Forchheimer: Det var väl inte korrekt mot våra kollegor i branschen, om man så
säger.

Michael Pääbo: Vad kostade en LYS 16, jag kommer inte ihåg.

Robert Forchheimer: 4 500 kronor.

Michael Pääbo: Det var fyra–fem tusen då. Det var 1975 alltså. Det var en hel del peng-
ar. Jag vet inte vad det skulle motsvara idag. 25 000?

Robert Forchheimer: Nej, det är nog inte så mycket …
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Lennart Sturesson: Tio åtminstone.

Anders Ödmark: 15 kanske.

Lennart Sturesson: Men det betyder alltså att, hade LYS 16 en sådan kapacitet så den
kunde konkurrera med de här minidatorerna?

Robert Forccheimer: Ja, det var ju en 16-bitarsmaskin, så den hade ju, den användes ju
utav, så att säga, de modernaste kretsar som fanns som hade kommit fram precis då, vid
den tiden. Så i den meningen låg vi ju väl i linje med det bästa som gjordes alltså.

Anders Ödmark: Vad var det för klockfrekvens på den?

Michael Pääbo: 4 MHz klocka som delades ned till två för att få 50 procent cykel-tid.
Var det inte det? En Jan-Erik-konstruktion. Med två återkopplade 04 S, med en kristall
emellan. Hemlig koppling, vi begrep aldrig varför den svängde så bra men det gjorde den.

Lennart Sturesson: ISY var ju den institutionen som ni var kopplade till, så var det nå-
gon som nämnde IDA här, alltså Institutionen för datavetenskap, heter det ja. Och, alltså
början till den var 1975 när Erik Sandewall68 kom hit som professor. Men institutionen
fanns ju inte förrän 1982 eller -83. Var Erik Sandewall på ISY också sedan eller? Var
fanns han?

Jan-Erik Stjernvall: Han fanns på matte.

Michael Pääbo: Han var på matteinstitutionen då åt en programmerings- eller program-
varudel som man höll på med, programvaruutveckling då.

Robert Forchheimer: Jag kommer ihåg, Erik kom ju direkt ifrån Stanford. Han hade ju
gjort sin postdoc, eller han hade till och med jobbat ett par år där. Han hade fått profes-
suren precis i Linköping och han kom ned med sitt följe, det var ett antal doktorander
som följde med honom, ifrån Uppsala, för han hade handlett doktorander i Uppsala och
de flyttade ned också till Linköping och de kom ned mangrant och skulle titta på den där
minimaldatorn som de hade hört talas om. Erik hade visioner av att det här skulle kunna
vara någonting som skulle kunnat legat som grund för en hel del forskningsprojekt hos
honom. Och han hade otroliga visioner om att man skulle kunna använda fonter som
inte låg nedkodade i hårdvara utan, mjukvarudefinierade fonter. Så man skulle kunna
skriva integraltecken till och med, vet jag att vi pratade om.

Michael Pääbo: Ja, tänkbart.

Robert Forchheimer: Och han såg LYS 16 som ett verktyg, det var ju så den här be-
ställningen på 10 maskiner kom till så småningom. Så han hade verkligen ambitioner. Det
här med mus existerade inte på den tiden. Men han berättade för mig att han hade sett
någonting i USA som han ville att vi skulle bygga. Att man skulle kunna använda någon,
antingen en pedal med handen eller med foten för att styra var någonstans på skärmen
man skulle skriva. Och den med foten kommer jag ihåg att jag tog fasta för, det tyckte

68 Erik Sandewall, f. 1945, fil.kand. 1964, fil.lic. 1966 och fil.dr 1969 docent 1970, Uppsala universitet. 1975
blev Sandewall professor i informationsbehandling särskilt datalogi vid Linköpings universitet och arbeta-
de, bland annat, inom ramen för den då nyligen instiftade D-linjen som var den första av sitt slag i Sverige.
Sandewall har sedan dess fortsatt vara verksam vid Linköpings universitet.
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jag, det lät som, det är framtid, för händerna var ju upptagna när man skriver på tangent-
bordet, man kunde ju inte använda händerna till någonting annat. Så det var självklart att
det var foten man skulle ha! Jag kommer ihåg att jag började rita på en fotmus då. Lyck-
ligtvis så blev det ju ingenting. Men han hade väldiga visioner som han förverkligade
mycket av också.

Lennart Sturesson: Fortsatte de här goda relationerna sedan med IDA, när den institu-
tionen bildades?

Robert Forchheimer: Ja, det kan man säga. IDA hjälpte oss att utveckla en mer seriös
BASIC-tolk som så småningom levererades…

Michael Pääbo: Ja, det var Atew som ville ha flyttals BASIC och det var ju Kent Eriks-
son69 som skrev den. Det var Erik70 som tillät det. För att vi fick inget gehör hos Pelle vid
den här tiden på ISY va. Att utveckla mjukvara var ju inte hans grej.

Robert Forchheimer: Det tyckte han inte behövdes.

Michael Pääbo: Nej, det behövdes över huvud taget inte. Man bygger en maskin och
sedan analyserar man världen och fingeravtrycken och alltihopa är klart, ”zap” säger det
bara, och man gör inte fel alltså, för hårdvara, det är en deterministisk maskin. Den gör ju
rätt varje gång. Det var Pelles71 lag. Nej men, du pratade ju med Erik, som ju var mycket
snällare eller mycket mera intresserad, han förstod att det stora som Atew stöp på, som
alla sådana här hobbyprojekt har stupat på, det är att mjukvara inte finns. Och det ser
man idag liksom, 90 procent av Ericsson jobbar med mjukvarutveckling och 10 procent
med hårdvara eller något sådant. Det var ju lika sant då som nu. Han satte ju igång det
här. Det var du som initierade eller pratade med honom tror jag.

Robert Forchheimer: Han var väldigt vänlig ja. Så att han satte ju två doktorander, Kent
Eriksson och Jerker Willander eller någon annan, för att utveckla den där BASIC-tolken.
Så vi fick en riktig BASIC till LYS 16. För den som du och jag hade skrivit, den klarade
bara heltal. Tyvärr. Så den var ju bra för ekonomen, kan man säga. Men inte för någon
annan.

Michael Pääbo: Sedan kunde vi inte redigera programmet heller, var det inte så eller?

Robert Forchheimer: Vi orkade inte.

Michael Pääbo: Man kunde inte skjuta in en ny sats.

Robert Forchheimer: Jo, men den blev riktigt bra sedan.

Michael Pääbo: Ja, nej man skriver rätt från början alltså, om man är programmerare.
Det var ju tidens lag ju. Men det var en kraftig grej som Kent och de gjorde alltså, jag
kommer ihåg det, han kom med en lunta så här, han fick implementera ett flyttals-paket,
det fanns inga flyttals-instruktioner i Lysen. Så att för att kunna göra en BASIC-
interpretator eller en kompilator för högnivåspråk så måste man ju kunna skriva 1.35 +

69
Kenth Ericson var vid denna tid doktorand och hade Erik Sandewall som handledare. Senare kom han

att grunda företagen Softlab AB och O.P.I.C. AB.
70 Erik Sandewall, se not 68.
71 Per-Erik Danielsson, se not 28.
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2.17 alltså. Och bara att implementera det var en saftig sak. Jag tror jag har den där list-
ningen någonstans kvar. Den kan man ju skänka till IT-ceum kanske. Ren assembler.

Robert Forchheimer: Men vi fick alltså väldigt mycket hjälp utav flera institutioner. Ma-
skin-ID som inte finns kvar längre, som kallas för IKP72, det heter IPI73 numera. Maskin-
sektionen köpte LYS 16 och beställde den, tror jag, ifrån ISY. Men det gick rätt över hu-
vudet på oss i Lysatorföreningen. Jag förstår inte hur ISY lyckades få fram den maskinen.
Eller om det var någon medlem som sålde av sin maskin och gjorde en god affär kanske.
Det kanske är han, han som lödde med de här klossarna. Men det var väldigt. Det var
någon slags gemensam resurs som fanns på de här institutionerna. Den här lilla datorn,
som man liksom ägde i någon mening och kände att man kunde utnyttja en del projekt.
Man behövde inte gå till, vad heter det, Utrustningsnämnden74 om man skulle köpa da-
tor, det var ju väldigt stort. Man skulle ha tillstånd från Utrustningsnämnden. Men det
behövde liksom inte för LYS 16, utan det var ju liksom bara en elektronikkonstruktion.

Michael Pääbo: En mojäng.

Lennart Sturesson: Ja, hör ni, det är intressant och det är kaffedags. Jag tänkte släppa in
publiken här men det gör vi med detsamma efter kaffet och så tar vi några frågor och
kommentarer från er och så fortsätter vi här. Vi har en massa trådar, tycker jag, som är
intressanta.

–Kaffepaus–

Lennart Sturesson: Okej, hoppas att kaffet har smakat gott och det har ju blivit någon
liten pratstund tycker jag mig ha märkt, samtidigt. Vi sade nu att vi släpper in några ur
publiken med frågor och jag vet åtminstone två som har något att fråga om. Jag tror, jag
når nog dit med de här, skall vi börja med Lars Aronsson.

Lars Aronsson: Hejsan, jag heter Lars Aronsson och började studera här -85 och blev
ordförande i Lysator -87, så att det är ju lite efter den här tidsperioden som vi pratar om
nu. Lysator började med en D21 från Datasaab, alltså en skrotdator.

Någon i panelen: Nej, nej, nej, nej.

Lars Aronsson: Nåja, hur som helst, och tog sedan steget över till att bygga den egna
LYS 16 då. Där hade man en massa nya problem, så här kretskortskonstruktion, band-
spelarinterface och det ena med det andra. Men samtidigt så tog ju Datasaab steget till att
bygga D5 eller hade kanske gjort några år tidigare redan, som var en mycket liten dator
för sin tid, som faktiskt hade bandspelar-inteface och en massa sådana problem som ver-
kar gemensamma med LYS 16. Fanns det ingen kontakt där, för det har ni inte nämnt
någonting om, mellan D5-utvecklingen och Lysators LYS 16? Det var den frågan.

Lennart Sturesson: Jaha, vem vill svara på det?

72 IKP, Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik.
73 IPI, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
74 Utrustningsnämnden för universitet och högskolor, UUH.
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Robert Forchheimer: Nej, jag känner inte till några sådana kontakter. Den enda vi hör-
de, var ju Olov berättade att vi fick hjälp med kretskortstillverkning, utav Saab. Men, jag
känner inte till, jag visste inte ens om att de hade bandspelar-interface till D5.

Lennart Sturesson: Tord Jöran med nästa fråga, han får svara först.

Tord Jöran Hallberg: Tord Jöran Hallberg heter jag, och jag börjar med att svara på
den här frågan. Det är rätt, du är mest påläst här. Det är ju så att, för det första vill jag
göra den rättelsen att Varian var ingen förlaga, visserligen hade Datasaab agenturen på
den, men jag vet ju alldeles bestämt hur D5 kom till eftersom jag var ordförande i kom-
mittén som tog fram arkitekturen. Vi läste på praktiskt taget alla amerikanska maskiner
och är den influerad av någon enskild minidator så är det DEC PDP-11. Som var rätt
upp och ner en 16-bitsdator. Men det stod en stor fight inom Saab om vi skulle ha en 8-
bits, i stil med, skall vi säga, MOTOROLA 6800, som hade uppfunnits av en som hette
Bengt Asker, eller om vi skulle ta den här 16-bitaren. Men övervägande majoriteten i den
kommittén bestämde plötsligt slutligen då att vi skulle ta 16-bitars. Och det gjordes ett
kassettbands-interface i den som satt i alla bankerna. Den var inte tänkt för banker från
början utan medan vi höll på att ta fram konceptet så råkade en kille som heter Bertil
Knutsson och en försäljare vid namn Skoghall, de lyckas med de fantastiska sakerna, sälja
in den här bankdatorn på Sparbankerna i Norden och det är möjligt att det en tid var
världens största datanät över huvud taget, räknat i antal terminaler. Det handlade om
1 000 datorer om året som de fick göra. Hela Datasaab vändes upp och ned från att ha
varit en stordatortillverkare till en minidatortillverkare, på några år då alldeles i början av
70-talet. Men där fanns, som sagt, ett bandspelarinterface.

Sedan när det gäller den här frågan om mini kontra mikro, som du [Lennart Stures-
son] frågade efter innan. Så ser alla, vi hårdvarumänniskor i alla fall, det som ren teknolo-
gi. Så när transistorn kommer med de första enkla chipen så började vi kalla det minida-
tor, för man fick in det in ett litet rack i stället för en massa skåp och sedan när det gick
in i en låda så, så kallades det mikrodata och då byggde det på att det var ett chip då som
hela processorn satt på. Sedan har det då blivit en viss förvirring där, så att eftersom det
grundlade persondatorn så blandade man ibland ihop mikrodatorn med persondatorn. I
var fall ur ett hårdvaruperspektiv så är det skilda saker. Mikrodatorer användes dessutom
vid processtyrning.

Vad hade jag mer ... Det som jag tycker är den riktigt stora grejen med Lysator, det är
att den var ju samtida med de amerikanska första hobbydatorerna och byggsatsdatorerna,
och man kan säga att det var Sveriges första hobbydator. Och föregångare då till Luxors
ABC och så vidare, det är det jag tycker är den stora grejen med Lysator. Inte, kanske de
enskilda uppfinningarna, de fanns nog på annat håll, med TV och bandspelare och så-
dant.

Slutligen håller jag med Aronsson här om att, visst var det [D21] en skrothög, jag
menar D21 var ju rätt så föråldrad och började bytas ut mot D22, det var ju därför ni fick
den. Men samtidigt så hade vi på labbet ju mikrodator, vi hade D5/20 så att det var ju lite
grand det som gjorde Danielsson skeptisk till Lysator, de satt och hackade med en, också
lätt dator, som hette D21 medan vi sysslade med minidatorer så att säga. Att han sedan
blev lite skeptisk till minimaldatorprojektet, det är lite konstigare tycker jag. Jag vill inte
framhäva mig själv men jag var något mindre skeptisk. [skratt] Därför skrev jag på pappe-
ret också.

Sedan när det gällde musik så, det skulle skrivas en riktig utredning om det, för det är
rätt kul att höra hur många människor som inte vet när de faktiskt började med det. Och
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det var jädrigt tidigt, de började på BESK75 nämligen, det fanns en transistor i BESK och
det var den som drev den högtalaren, bara man inte skulle få ström i kroppen när man
satt vid manöverbordet. Jag vet att de spelade Marseljäsen på Facit EDB76 1957, när den
invigdes. Men jag skulle inte bli förvånad om de redan hade börjat lite innan. De pro-
grammen ni talar om på D21, de skrevs av Sven Yngvell. Och de var mer kvalificerade.
Om de började dunka då, det vet jag inte, men det skulle vara kul att se den allmänna ut-
redningen om hur det här själva kompet kom in. Tack.

Lennart Sturesson: Vart det någon mera fråga ifrån åhörarna här?

Mats Lenngren: Får jag kommentera det här med BESK? Jag vet inte om alla känner till
det men det var ju så att svenska marinen beställde ju en dator 1953, tror jag det var. Nu
kan ju Tord Jöran redan historien innan och utan. Men man sökte statsanslag för det där
och det gick väl upp till någon utredning på IVA, tror jag, ingenjörs- och vetenskapsaka-
demin, som tillstyrkte det där att om man satsade pengar i det där så skulle man ha en
dator som klarade all beräkningskapacitet som behövdes de närmsta 30 åren. Och då fick
man anslaget. Ja, läs Tord Jörans bok.

Lennart Sturesson: Okej, men det passar väl bra, eftersom ni pratar om datorerna och
Lysator och universitet, alltså försvann behovet av LYS 16 här på universitetet, här fanns
ju ett behov, ISY klarade sin datorkraft tack vare Lysator, så det var ju väl investerade
pengar att hjälpa föreningen. Och matematiska också då med Erik Sandewall. Kanske
ytterligare några? Jag menar, institutionerna hjälpte Lysator att jobba med det här, för-
svann det intresset efter LYS 16?

Robert Forchheimer: Det skedde ju en viss avdramatisering i och med att det började
komma billigare datorer på mitten, slutet på 70-talet. Jag minns ju fortfarande när vi skul-
le köpa in vår dator till ISY, vår minidator, vi ville ju ha Digital Equipments PDP-11 eller
någonting sådant, som var ett flaggskepp verkligen. Men det fick vi ju inte köpa för Ut-
rustningsnämnden för det skulle ju köpas svenskt och det fanns en svensk dator, en
D5/30, tillverkades dessutom i Linköping. Så det var ju väldigt, det fanns en otrolig pre-
stige kopplad till det här med datorer och inköp utav datorer men det började släppa när
priserna föll och man kan säga att när det verkligen lossnade, när de här mikrodatorerna
kom, som till och med vände sig till privatpersoner i slutet på 70-talet, då hade ju institu-
tionerna här inte längre ett behov av att samarbeta på samma sätt med Lysator. För då
kunde man ju köpa datorer ute på stan.

Michael Pääbo: Lite grand kommer jag ihåg att man tvingades som institution också att
köpa ute på stan, därför att vi hade någonting som hette universitetsdatacentraler. Och
det kom jag ihåg, Erik Sandewall var ju väldigt skeptisk emot UDAC77 denna koloss som
hade monopol på allting. Och han var ju fribrytare och köpte då en DEC 2020 var det ja,
Mini-DEC. Vi hade ju DEC 10 på UDAC då, när vi väl hade klippt ledningarna till den
här förbaskade UNIVAC 1108 i Lund. Sedan köpte ju institutionerna för egen forskning
minidatorer, ECLIPSE till exempel, kommer jag ihåg användes för olikformig sampling
och allt vad det var för någonting. Spännande projekt på ISY. Och vi hade väl D5/30 då

75 BESK, förkortning för binär elektronisk sekvens-kalkylator, Sveriges första elektroniska dator. Konstruk-
tionen av BESK skedde vid MMN (Matematikmaskinsnämnden) och leddes av Erik Stemme. BESK togs i
drift i december 1953 och invigdes i januari 1954.
76 Facit EDB, BESK-kopia som tillverkades av Elektronikavdelningen vid AB Åtvidabergs Industrier/Facit
Electronics AB under åren 1957–62.
77 UDAC, Uppsala datacentral.
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för bildbehandling på Pelles78 sida och så vidare. Så att det fanns plötsligt datorer att
köpa.

Mats Lenngren: Vi kan knyta an till det här som Aronsson tog upp, det här med kas-
settspelare. Det var ju så att den här D5/20 då, som man kopplade i banksammanhang,
den hade den här kassettbandspelaren, det hette väl Nordiska terminalprojektet79 det där
har jag för mig, när man skulle sälja 1000-tals terminaler till Nordiska Sparbanker. Och
det skulle styras då, den här D5/30, centralt. Men när det var service på den och den gick
ned, så skulle ändå kassan kunna fungera, och jag har för mig att den där kassettbandspe-
laren, som hette CTS, att den var till för att lagra off-line-transaktioner under tiden som
centralsystemet var nere. Men det var ju alltså fyrkantmagnetiskt material i sådana här
datakassetter. Medan på hemmaplan så ville man ju inte betala för dyra datakassetter utan
då ville man ju använda vanliga analoga kassetter som hade en mjuk hystereskurva så det
var ju en helt annan teknik att spela in på, med mycket lägre kapacitet också.

Robert Forchheimer: Man ville dessutom inte riva i sin kassettbandspelare, för det skul-
le nog inte föräldrarna tycka om.

Lennart Sturesson: Datacentral ja, det är ju ett centralt ämne, och jag vet det finns vitt-
nesseminarium som handlar om datacentraler också, ett kommande. Och jag läste lite
grand i papper om det och det var en massa utredningar om datacentraler vid de fem
universiteten, och långt in på, ja, det var inte universitet här förrän -75, men alltså, det
fanns ju ändå teknisk högskola och det fanns behov av datacentral här, men det syns ing-
enting i de handlingarna, det som jag läste där. Varför var det så, kom ni in sent, Bosse,
eller?

Bo Kleve: Nej, jag tror att samtliga universitetscentraler kom igång i stort sett samtidigt.
Jag skulle misstänka att QZ80 var den första och att de var ett bra tag före de andra. Pro-
blemet var ju att de här skulle, och som vi hör här då, man kunde köpa på stan och man
tvingades att köpa, tvingades gå igenom Datorstyrelsen81. Och de här var ju fristående
från universitet, så att det var ju inte universitet som styrde över det. Beroende på chef så
var man olika motståndare till att andra skulle få ha datorkraft. Jag kommer ihåg att jag
var ju en avfällning, för jag gick ifrån ISY till LIDAC, jag kände blickarna i nacken och
liksom, hade de varit dödande så, hade jag åtminstone blivit jäkligt sjuk. Jag hade legat
och kravlat där, men det var en kollision mellan institutionerna. För man ville köpa själva
och en del gick ut och köpte på vanlig internorder eller externorder och det började väl
mjukas upp i stort sett när jag kom över då. Den chef jag hade då slutade, han var väldigt
hård. Det blev väl vilda skrik i något möte de hade haft, om jag kommer ihåg historien
rätt, ungefär -82. Att det skälldes på varandra som: ”Så här fick man inte göra och vi vill
minsann göra det här själva.”

78 Per-Erik Danielsson se not 28.
79 Nordiska terminalprojektet, NTP (Nordic Terminal Project). Ett projekt om ett banksystem. Saab AB
och Facit tecknade tillsammans ett kontrakt i slutet av 60-talet om leverans av banksystem till De nordiska
sparbankerna. 6000 terminaler med 2300 D5/20-system levererades. D5/30 styrde kassaterminalerna som
baserade sig på D5/20-maskiner. Det centrala banksystemet byggdes med D220-maskiner dit D5/30:na
kopplades från varje individuellt bankkontor.
80 Eg. Datorcentralen för högre utbildning och forskning i Stockholm (QZ), en gemensam datorcentral för
FOA och högskolorna i Stockholm som inrättades 1967. Den fungerade som en servicebyrå med stora
datorsystem.
81 Datorstyrelsen, Ett lokalt samverksorgan som hanterade inköp av datorutrustning och tjänster.
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Robert Forchheimer: Det har ju kommit tillbaks nu, den synen. Alltså centraliseringen,
det går ju i vågor det där ju.

Michael Pääbo: Det heter Google nu va?

Robert Forchheimer: Ja men även på institutions- eller universitetsnivå. Så att nu pågår
det stora centraliseringssträvanden att få ihop det här med IT-systemen, som man kallar
det för. Jag förmodar att de väntar bara ut att sådana som vi skall liksom pensionera oss
så att de kan få skrota våra Mac:ar och sådant som ligger lite grand utanför …

Mats Lenngren: Men jag tror att skedde ju också ett skifte mera mot fokus på mjukvara
under den här perioden. Därför att från början var det ju så att det var så fantastiskt att
man fick något över huvud taget att snurra i en sådan här liten burk. Det blev ett fokus
på att hårdvaran fanns, så blev det mer fokus på mjukvaran och från början var det ju
inte alls någon standard, det fanns ju hur mycket programmeringssystem och språk som
helst va. Helst skulle man ju ha sitt eget också. Jag vet att Saab experimenterade med oli-
ka system, när vi fick den här D5/30, P2:an82 så fanns det trumminne till den här, och när
man sökte igenom spåren så hittade man ett och annat på det där trumminnet. Bland an-
nat så fanns det en interpretator för något som hette LAX83. Och det var något språk, om
jag minns rätt, som någon på KTH hade uppfunnit. Det var fullständigt obegripligt och
bestod av tecken, utropstecken, parenteser och kolon och sådant där, så det var ren
smörja om man tittade på det. Också hade man skrivit något högnivåspråk ovanpå det
som hette DPL84, som grundar sig på LAX-kod. Vilket Staffan Cronström på ISY var
oerhört förtjust i, han brukade dyka upp i tid och otid och knappa på den där Olivetti-
terminalen. Sedan var det ALGOL-GENIUS85 då som var D21 och D22:s språk där man
hade tagit ALGOL och sedan kompletterat med ett generellt in- och ut-system där man
tagit delar från COBOL86 och RPG287 och lite annat och gjort en in- och utmatningsen-
het till det. Som också var ett eget hopknåp från Saab. Så att det fanns liksom inte någon
standard, det här med BASIC började ju på något sätt att bli en vedertagen standard, det

82 P2 står för prototyp II (i det här fallet av D5/30). Två Lystaormedlemmar som arbetade mycket med D
5/30 PII var Tomas Magnusson och Thomas Petersson.
83 LAX togs fram av Lars-Erik Thorelli, professor på KTH.
84 DPL. Ett procedurellt BASIC-liknande språk.
85 ALGOL-GENIUS, ett derivat av programspråket ALGOL 60 med inslag av COBOL. Idégivare till
ALGOL-GENIUS var Börje Langefors som utvecklade programvaran till Saabs dator D21. Han föreslog
att ALGOL bl.a. kompletterades med ett generellt in/utsystem (GENIUS) modellerat efter COBOL. Ut-
ifrån Ingemar Dahlstrands implementering av ALGOL 60 för Facit EDB utvecklade Langefors grupp där-
efter ALGOL-GENIUS, och den första versionen presenterades 1964. ALGOL-GENIUS användes för
Saabs datorer D21 och D22 samt UNIVAC 1100. Bengt Asker, ”ALGOL-GENIUS: An Early Success for
High-level Languages”, i History of Nordic Computing: IFIP WG9.7 First Working Conference on the History of
Nordic Computing (HiNC1), June 16–18, 2003, Trondheim, Norway, eds. Janis Bubenko, Jr, John Impagliazzo &
Arne Sølvberg (New York, 2005), 251–260.
86 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 är känd som
CODASYL och resulterade i att en första version av COBOL kom 1960. Samma år deklarerade det ameri-
kanska försvarsdepartementet att det inte skulle införskaffa eller hyra datorer som inte kunde hantera språ-
ket. Som ett resultat blev COBOL ett av de första programspråken som kunde köras på olika maskiner
med samma resultat. COBOL fick stor spridning och var vid 1960-talets slut och under 1970-talet ett av de
mest använda programspråken. Ceruzzi, A History of Modern Computing (1998), 91f.
87 RPG, Report Program Generator. Beskrivs av Ceruzzi som något som var emellan assemblers och
COBOL. RPG var ett system för IBM-datorer och systemet definieras inte direkt som ett programmerings-
språk även om det på vissa sätt verkade på en högre nivå än COBOL när det användes i dessa system. Ce-
ruzzi, A History of Modern Computing (1998), 95.
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skulle man liksom ha på sin dator, man kunde börja byta program mellan datorer vilket
var ju omöjligt innan. Och sedan började det här med PASCAL88 och sådant dyka upp
och FORTRAN var lite grand på tillbakagång så att jag tyckte det blev ett större fokus på
mjukvaran liksom, det var det som var viktigare än hårdvaran, den fanns på något sätt
redan.

Lennart Sturesson: Pratar du om inom Lysator eller över huvudtaget då, hur påverkade
det Lysator annars? För ni var ju hårdvarukillar hela bunten.

Mats Lenngren: Runt 1980 när ABC 80 och så vidare kom, då blev det ett större fokus i
föreningen också på mjukvarorna till den.

Bo Kleve: ABC 80, var ju rätt kul också. De sade ju, vad var det de hette som gjorde ko-
den, Metric eller någonting sådant där?

Michael Pääbo: Scandia Metric AB?

Bo Kleve: Nej, det kanske var PDP. Ja, de sade ju att det här, det är ju maskinkod, det
här kan ju ingen läsa, det är ju väldigt hemligt. Vad triggar en Lysator-medlem? Någon-
ting är omöjligt. Så inom ett par dagar hade vi desassemblerad BASIC från ABC 80:n och
kunde se vad de hade gjort för några dumheter. Sedan gick man väl upp och visade det
för dem och de bleknade lite grann.

Robert Forchheimer: Om jag får komma tillbaks till din fråga om det här med Lysator
och hård- och mjukvara. Om man tittar på vilka nya projekt som drogs igång i Lysator-
föreningen efter LYS 16. Så var det i och för sig något hårdvaruprojekt till baserat på den
där Texas-processorn89. Men det blev aldrig, det fick inte den magnituden, men sedan var
det mjukvaruprojekt, väsentligen. Som drogs igång.

Lennart Sturesson: Ja, det du själv berättade om förut, det var ju rätt mycket mjukvaror
för svenska kraftnät och …

Robert Forchheimer: Ja, fast det var inte i Lysator-föreningens regi, det var inte den
typen av projekt som vi pratar om, det var frivilligbasis.

Bo Kleve: Det jag tror hände, det var ju att det började komma utrustningar. Det vi
drömde om på den tiden, det var ju, stod ju bara i en bok eller i någon tidning eller någon
hade gjort en skiss på någonting och vi försökte göra det här. Se vad kan vi utnyttja, sätta
sensorer här och känna att det står någon här mitt i rummet. Det kom ju allting det här,
det fanns ju, när vi hade tänkt färdigt så började vi fundera på en prototyp och då fanns
det redan utrustning som gjorde det här, det var bara att köpa. Och jag tror att det tog
lusten ur allting det här. I/O-kort och allting, det var ju bara …

Michael Pääbo: Floppydisketterna sänkte oss helt enkelt. Vi hade aldrig det. Jag glöm-
mer aldrig när jag var i USA på en sådan här stor mässa -82 eller -83 alltså, och jag fick se
en sådan här första PC, de hade två stycken fem och en fjärdedel tums floppy diskettsta-
tioner.

88 PASCAL, utvecklades under slutet av 60-talet av Niklaus Wirth vid Eidgenössische Technische Hoch-
schule, Zürich. Språket är baserat bland annat på ALGOL 60.
89 TMS9900 är en mikroprocessorkrets av märket Texas Instruments.
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Robert Forchheimer: Nej, det var ju Apple-datorn då.

Michael Pääbo: Ja just det, det var det. I alla fall, det fanns två stycken stationer. Jag har
för mig att vi hade bara en här med en alltså. Jag var djupt avundsjuk, för man insåg ju
snabbt vad nedladdning eller överladdning och kopiering kunde innebära där, vilka en-
kelheter att fixa program. Men vi hade aldrig det så att det gjorde ju aldrig att, liksom vi
kom aldrig vidare med att bygga sådana här datorer, på samma sätt.

Robert Forchheimer: Det var väl så att energin, det gick ju åt så otroligt mycket energi i
föreningen, att köra det här spåret, speciellt när vi sålde maskiner till utomstående. Så att
jag tror att hela den generationen som jobbade med LYS 16, liksom tackade för sig unge-
fär. Vi lämnade över då, vi var ju så tacksamma att Atew tog över alltihopa. Det var inte
läge, det smittade nog av sig på nästa generations studenter som kom in i Lysator. Man
vågade inte riktigt att köra igång något nytt stort hårdvaruprojekt.

Lennart Sturesson: Vi skall komma in på det, men innan jag glömmer bort det här, da-
torcentral, när, vilken tid rör det sig om det du berättar om, när flyttade du över från
ISY?

Bo Kleve: Jag flyttade över ungefär -82.

Lennart Sturesson: Och då hade den funnits ett tag?

Bo Kleve: Då hade den funnits ett antal år innan, jag vet inte hur länge.

Lennart Sturesson: Fanns det några relationer mellan datorcentralen och Lysator?

Bo Kleve: Nej, inte mer än att jag var där och jag insåg väl att vara medlem och, ja, det
var ungefär som man tappade behovet av att lirka vid det tillfället. Man fick jobba istället.
Och då föll man ju ur. Det fanns ju relationer, såg ju till att det fanns ansvar och vi visste
att Lysator skötte det där. Både säkerhetsmässigt och allting när vi sedan blev uppkopp-
lade och hela den där sidan. Det fanns ju förståelse där att, ja det är någonting som skall
finnas. Jag kommer inte ihåg om vi skötte utrustning också, jag försökte väl dirigera un-
dan lite grand när det var möjligt.

Lennart Sturesson: Hamnade någon lapp på det då kanske?

Bo Kleve: Jag hade inga lappar, jag tror man bara sköt ut det i någon korridor någon-
stans och så försvann det där med automatik. Det var bara att säga ryktet på något sätt så
gick det väl iväg en del utrustning. Jag kommer inte riktigt ihåg vad. Vi hade kopplingar
när det första nätverket kom, när vi kom ut i världen inom första SUNET90 med X25-
kopplingar91 och grejer. Jag har fått mig berättat men jag kan inte komma ihåg denna
burk. Det var någon burk som skulle vara grön, tror jag det var, Kent92 har sagt till mig,

90 SUNET, Swedish University Computer Network, ett datanät för den svenska universitets- och högsko-
levärlden. Togs i drift 1980 och utnyttjade tidigt Internettekniken.
91 ”X25 är ett sätt att koppla upp och överföra datatrafik. Man kunde med hjälp av det koppla upp mot
databaser runt om i världen för artikelsökning. För SUNETs del användes de redan befintliga X25 utrust-
ningarna för att fast koppla ihop universiteten, först med hjälp av DECnet och senare TCP/IP i en svind-
lande hastighet av maximalt 9600 tecken per sekund.” Kommentar av Bo Kleve i e-post till Sofia Lindgren
den 18 maj 2008.
92 Kenth Engström, Lysator-medlem.
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det var koppling till Lysator. Men jag har aldrig sett någon bild och jag kan inte komma
på det, jag vet vilket skåp det handlade om och var det stod. Men, det fanns en koppling i
alla fall så att, det sågs välvilligt på den sidan.

Lennart Sturesson: Skall vi slänga ut en fråga i publiken här, är det helt slut med hård-
varor i Lysator nu, eller på eran …? Alltså ingen på den nivån. Men finns det någon an-
nan nivå av hårdvara? Lars.

Lars Aronsson: Jag började ju, som sagt, här -85 och det vi insåg i andra hälften av 80-
talet, det var att UNIX var det operativsystem som var så mycket roligare än TOPS 2093

och alla andra operativsystem som också fanns och att det här var något som man då inte
kunde köra på en hemdator. Och den dröm som började då, det var att få en hemdator
som kunde köra ett UNIX-operativsystem och det såg man att, det kunde man inte köpa
sig en vanlig PC AT med 286:a94, för det dög inte till det. Det var ju det här som Linus
Torvalds95 började med, det här MINIX-systemet96, var ju på 286-dator alltså, i slutet av
80-talet. Och då hade Chalmers dataförening byggt en byggsats i slutet på 80-talet som
hette CD 3200, som var en 32-bits National Semiconductor-dator. Och då började några
personer här att fundera på att bygga en byggsats i kanske Lysators regi, som jag tror jag
skrev en artikel i LiTHanian97 1989 om, som skulle heta ”Isabella-projektet”. Men det
rann ut i sanden sedan. Och det var kanske sista sådana riktiga hårdvaruförsöket som var
en dröm då. Sedan kan man ju kalla RydNet98 ett hårdvaruprojekt, men det var ju inte det
att man satt och lödde några egna kretskort.

Peter Eriksson: Ja, jag heter Peter Eriksson och jag kom med i Lysator 1989. Och har
varit med sedan dess. Ja det finns ju ett litet projekt som skedde lite senare, och är det
närmaste man kan likna när de byggde ett kodlås till huset som Lysator härbärgerade i ett
tag. Kodlåset Emma, tror jag det kallades. Som byggdes, man kunde logga in med sitt
namn och lösenord utanför dörren och bli insläppt i huset. Det är väl det närmaste egent-
ligen som rena hårdvaruprojekt som har skett den senaste tiden.

Robert Forchheimer: Men jag måste fråga en sak där, jag tappade ju näst intill kontak-
ten med Lysator efter att jag hade doktorerat -79 och -80. Men visst var det Lysator som
låg bakom att vi blev nätuppkopplade, RydNet och det här, var det Lysator-initiativ? För
det kan väl nästan räknas som ett hårdvaruprojekt utav magnituden.

Lennart Sturesson: Är det någon som vill berätta lite kort om RydNet? För det är ju en
av de, tror jag, de större grejerna på senare år.

Magnus Redin:99 Jag heter Magnus Redin. Det var jag och Kjell Ehnblom som drog
igång RydNet-projektet.

Lennart Sturesson: Vilket år?

93 Tops 20 var ett operativsystem för DECSYSTEM-20.
94 286-processor.
95 Linus Torvald har bland annat skapat operativsystemet LINUX.
96 MINIX, är ett nästan UNIX-liknande operativsystem utvecklat av Andrew Tanenbaum. Se vidare: An-
drew S. Tanenbaum Operating systems: Design and implementation’ (Englewood Cliff, 1987)
97 LiTHanian, Linköpings teknologers kårtidning.
98 RydNet var ett nätverk med Internet-uppkoppling i ett bostadsområde.
99 Magnus Redin. Medlem i Lysator och var delaktig i skapandet av RydNet.
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Magnus Redin: Oj, vilket år var det? -91, -92 borde det väl ha varit. Ungefär. Jag kom
tillbaka från lumpen och hade, det kliade i fingrarna att göra någonting. Och det hade
pratats om att man borde ju ha något form av nätverk i Ryd100. Och det hade dragits ett
par serietrådar mellan ett par hus och de där trådarna hängde ut under de pålagda extra-
våningarna i några år. Men då drogs projektet igång lite mera kommersiellt tänkt, för att
de tidigare projekten, eller idéerna som flöt omkring hade det inte blivit någonting av. Så
jag övertygade ett gäng lysiter101 om att betala pengar i förskott, så att vi skulle kunna byg-
ga ett nät. Jag kommer tyvärr inte ihåg den exakta summan, det var ganska mycket, 1 500
var det nog, 1 500 per person. Och sedan så gick jag till Stångåsstadens102 lokala chef och
fick ett generellt tillstånd att borra hål för att bygga RydNet och då fanns liksom grun-
derna för att göra nätverket. Vi fick borra hål i husen, och sedan så hade vi lite pengar.
Sedan så drogs det kabel med Ethernet-teknik103, RG58-kabel och då hade partvinnad
kabel börjat dyka upp i företagen, så det började finnas lite överskottsutrustning och bil-
lig utrustning för, ja runt enkel 10-megabits Ethernet. Och då drogs det in, det måste va-
rit flera kilometer kabel i husen. Och det borrades hundratals och åter hundratals hål och
drogs plastlister och sattes upp sladd och vi var väl ett par hundra anslutna som mest.
Kommunikationen till universitetet ordnades med hjälp av en radiolänk, en 2-megabits
radiolänk ifrån Lysekil, som vi fick donerad till oss och ena mottagaren sattes upp på
Amatörradioföreningens mast på B-huset och den andra mottagaren uppe på ett tak i
Ryd. Det var lite problem med att hitta vem som skulle ge tillstånd för att sätta upp den
här radiolänken på masten på B-huset. Men det löstes genom att bygga ett ordentligt
mastfäste och så langa upp det på skrivbordet på alla som eventuellt skulle kunna be-
stämma över det och frågade ifall det här var kraftigt nog så det skulle hålla, och alla var
så chockade så ingen sade nej. Sedan så skruvade vi upp radiolänken och kopplade in den
på Lysators befintliga nätverksanslutning. Och sedan så, ja, det kördes mycket Lys-
KOM104, det kördes TELNET-uppkopplingar105, och det började surfas lite för webben
hittades ju på i den vevan.

Bo Kleve: Jag har för mig att det sågs lite från, skall jag säga, från vår sida då, lite ”hm”.

Michael Pääbo: Från datorcentralen.

Bo Kleve: Från datacentralen. Ja det är helt riktigt, jag skall säga så. Ja. Såsom varande
ansvarig vid det här tillfället, eller den tiden, så sågs det som lite konstigt men, jag har för
mig att ni löste det rätt så bra i alla fall så småningom. Det var ett tillfälle då det var lite
konstigt. Ni skulle koppla in någon förskola eller vad det var, en skola, hade ju stora pla-
ner där.

Magnus Redin: Nja, det gjordes ju lite försök att få projektet att expandera och bli nå-
gonting mer. Den mest avlägsna anslutningen var en som drog en ethernet-kabel i någon
dagvattenledning en 200 meter rakt ut i ”Människo-Ryd”, ifrån ”Student-Ryd”, en med-
lem som flyttade ut ifrån ”Student-Ryd” och inte kunde leva utan Internet. Var tvungen
att ordna en anslutning till hemmet och drog lite heroiskt där. Sedan, säkerhetstänkande
fanns det ju ingenting speciellt i nätverket över huvud taget. Men det fanns ju servicetän-

100 Ryd är ett område nära universitetet i Linköping där det finns studentbostäder.
101 Benämning på medlemmar av Lysator.
102 Stångåstaden är en det kommunala bostadsbolaget som också förvaltar studentbostäder i Linköping.
103 Ethernet är en standard för datorkommunikation i lokala nätverk.
104 LysKOM är ett konferenssystem utvecklat av föreningens medlemmar som används inom föreningen.
105 TELNET är ett nätverksprotokoll för textkommunikation.
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kande. Så att det var ju nästan dygnet-runt-support från dem som var mest engagerade i
att dra nät och bygga upp det.

Sedan så funderades det på hur det skulle bli en fortsättning på projektet och det lyf-
tes lite idéer om att göra någon form av samarbetsprojekt med universitetet. Men det
blev aldrig något tryck på de initiativen och de som var mest engagerade i projektet, jag
började på ett dataföretag och började tjäna lite pengar och Kjell Ehnblom, han hade sina
studier och så vidare. Så att det blev att universitetet drog igång ett annat projekt och då
fick vi i alla fall ge input och liksom sätta grundnivån, att det måste ju bli bättre än vad vi
redan hade. För att det skulle vara någonting att ha. Så universitetet och Stångstaden
byggde ett tekniskt bättre nät med andra resurser och med modernare teknik.

Bo Kleve: Det testades ju lite udda teknik då med att använda TV-nätet, för det fanns ju
kablar och det gick väl lite si och så med det centrala till anläggningen. Tills man bestäm-
de sig för att det var bara att bygga på TP-kablar. Det var det enda vettiga.

Magnus Redin: Ja, det blev ju precis samma byggsätt, så att säga som sedan Bredbands-
bolaget använde några år senare. Med ungefär samma, men liknande kommersiellt tänk
men då liksom som kundservice.

Lennart Sturesson: Robert, kommentar. Sedan skall vi gå in på förening lite mera.

Robert Forchheimer: Ja, Magnus berättade ju lite snabbt där, att det fanns webbintres-
serade, eller Internetintresserade lysiter. Och jag har för mig att, kommer ihåg att Lysator
hade en utav de första riktigt bra hemsidorna, och till och med fick något pris något år.
Kan du kommentera det Magnus?

Magnus Redin: Ja, Lysators webbsida blev utnämnd till Sveriges bästa webbsida av Ny
teknik.

Robert Forchheimer: När var det ungefär?

Lars Aronsson: -96.

Robert Forchheimer: När var det det började? Projektet?

Lars Aronsson: Lysator var ju uppkopplade på Internet, -89 kanske eller något sådant.
När då SUNET hade byggts ut med TCP/IP-teknik från den här föregångaren med
X.25-teknik. Vi satt ju och skickade datapaket till varandra i jättemånga år innan det här
med webben började slå igenom. Och då så är det ju så att den som skriver historien är ju
segraren och även omvänt, den som skriver sin historia blir ju segraren. Så vi har ju skri-
vit i historien att vi startade vår webbserver i februari -93 och ingen har sagt emot det.
Eller, vi har inga loggfiler sparade från det men ingen annan har något motbevis sparat
heller och då hävdar vi att vi är Sveriges första webbsajt. Det var alltså februari -93, se-
dan, innan Ny Teknik börjar hålla sajt-SM, som ju var väldigt tidigt ändå, det är ju -96 och
då vann Lysator. Men då hade ju alltså webben kommit igång och blivit allmänt känt, för
att annars var det ingen idé för, som tidning att skriva om.

Bo Kleve: Men ni var rätt snabba där också, för jag har för mig att Tim Berners Lee pre-
senterade -91 eller -92 på en konferens som jag var på.
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Lars Aronsson: Ja just det, men det var ju så, 1986 hade man i USA byggt ut det stora
studentnätet, NSF-net och 1988 Sunet i Sverige med TCP/IP-teknik, och då kunde vi
skicka datapaket till varandra och det var jätteskoj att använda mejl. Men det fanns ju
inga applikationer som byggde på Internet. Så att -91 tror jag några finnar snor ihop IRC,
”Internet Relay Chat” och redan -89, -90 så kommer det MUD-spel106, som man kan sitta
och köra över en TELNET-uppkoppling och spela äventyrsspel i text node, så. Men se-
dan letade man ju efter nya tillämpningarna och Tim Berners Lees Word Wide Webb
kom -89, -90 också någon gång och det var ju ingen som använde det för det var lite
överkrångligt. Istället så är det ju ett system som heter Gopher, som slog igenom -91, -92.
Och som var enkla textmenyer och väldigt lätt att få igång och det fanns riktigt många
servar att surfa runt på. -93, så kommer den första grafiska webbläsaren, som blev en helt
annan upplevelse att surfa in på och det är då som webben tar fart.

Bo Kleve: Plus att det byggdes ut till privatpersoner också lite senare.

Lennart Sturesson: Jaha, nu har vi kommit långt fram i historien här. Men det där är
intressant, det är värt sin egen mässa tror jag.

Mats Lenngren: Jag kommer ihåg att det fanns en koppling till USA från någon av in-
stallationerna, ja, IDA, tidigt. Det var väl det här BITNET107, hette det va?

Bo Kleve: Nej, BITNET satte jag igång. BITNET eller EARN108, som det hette i Sveri-
ge.

Mats Lenngren: Jag kommer ihåg att en av de tidiga applikationerna i alla fall. Det var
att man kunde koppla upp sig där och så skulle man göra ”finger”109, på en dryckesauto-
mat som stod i någon korridor på Stanford och så kunde man läsa av hur många Dr
Pepper, det fanns i automaten. Så att man inte behövde bege sig dit i onödan, det var nå-
gonting som studenterna hade fixat.

Lennart Sturesson: Det låter riktigt Lysator-mässigt tycker jag. Föreningen ja. Alltså hur
kom man åt det här rummet, datorerna, innan den här förnämliga knappkoden kom.
Hade var och en sin nyckel? Så ni kom in genom ytterdörren och?

Michael Pääbo: Ja, det var ju inte låst där på högskolan. Jag kommer ihåg, labblokaler
var ju öppna på kvällarna, man kunde ju gå och komma som man ville alltså. Nu är det ju
passerkort överallt, så man kommer ju varken in på toa eller ut. Alltså det var öppet och
en del av oss, Robert och jag och resten, vi jobbade ju på institutionen, så vi hade ju
nycklar då och vi kunde ju låsa upp åt andra också.

Robert Forchheimer: Det var lätt att sätta lappar överallt i sådana fall.

Lennart Sturesson: Och en annan fråga är, alltså 20 kronor om året var medlemsavgif-
ten, och ni säger att ni var 30-40 medlemmar, det gör 800 kronor om året. Det var alltså

106 MUD står för Multi-User Dungeons och är textbaserade äventyrsspel. Se vidare: Sherry Turkle Life on
the Screen: Identity in the age of the Internet’ (New York, 1995).
107 BITNET var ett paketförmedlande nät, där ”paketen” skickades och lagrades på mellanliggande noder.
Det startades i USA i slutet av 70-talet och var starkt kopplat till IBM-datorer. mycket av kulturen med e-
postlistor och LISTSERV växte fram inom BITNET och EARN.
108 EARN står för European Academic Research Network. Det kopplades in på LiU ungefär 1985 via en
Digital Vax-dator.
109 Finger är en applikation för IP-nät.



57

en droppe i havet mot de här, vad gav varje LYS 16 som Atew sålde? Det gav alltså 240
kronor eller något sådant där, 150 kronor.

Robert Forchheimer: Jag kommer ihåg någon sammanställning som Torbjörn gjort,
Torbjörn Eriksson var ju kassören då och vi var väl uppe på att vi hade ett par hundra
tusen i kassan. Och jag vet att vi ett år diskuterade om vi möjligtvis skulle skippa med-
lemsavgiften, men tyckte att det fanns en symbolik att behålla den. Men så, sänkte vi inte
den till 16 kronor?

Michael Pääbo: Jo, det skulle ju vara en jämn 2-multipel. Självklart, hur skulle det an-
nars vara. Livet är ju binärt!

Lennart Sturesson: Ja, firar ni 16-års jubileum så då måste ni ha binära avgifter, det för-
står jag. Men räckte de här 51 000 kronorna ifrån STU till?

Robert Forchheimer: Ja, det var ju -73, -74 när vi startade projektet. -74 kanske.

Michael Pääbo: Det kom -75.

Robert Forchheimer: Ja men -75 var maskinen klar. Jag upplevde aldrig att vi hade någ-
ra ekonomiska problem, för vi hade så mycket gratis arbetskraft. Visserligen behövde vi
köpa komponenter ibland med där fanns det ju lite pengar och sedan fanns det ett stort
komponentförråd på ISY och dörren var jämt öppen, så att det var liksom bara att gå in
och hämta vad man behövde.

Lennart Sturesson: Man hade glömt sätta lappar där då.

Jan-Erik Stjernvall: Men de köpte vi tror jag nog faktiskt

Robert Forchheimer: Gjorde vi det?

Jan-Erik Stjernvall: Det är jag ganska övertygad om.

Robert Forchheimer: Ja, till byggsatserna ja. Ja, men när vi satt och labbade.

Jan-Erik Stjernvall: Nej, men, alltså det var ju en del av projektet och det var ju ett ISY-
projekt. Det här hade vi fått pengar för.

Michael Pääbo: Då var man ju tillåten att gå in i komponentförrådet. Det roliga är att
jag jobbar ju fortfarande ihop med Tomas Olsson då, som var chef för det och skulle
basa lite för komponentförrådet och han hade ju mycket mörka ögon ibland när vi var
där inne och nallade 7404 och 7474110, och allt vad det hette.

Lennart Sturesson: Men vem snyltade på vem egentligen?

Jan-Erik Stjernvall: Ja alltså, det var ju lite symbios där på något sätt, alltså Lysator drev
ju det här men det var ju samtidigt ISY som hade projektet, så projektet gick ju ut på att
göra den här prototypen. Så i princip kan man ju säga att ISY gjorde prototypen och så
gjorde dataföreningen sedan att göra de här hembyggsatserna då.

110 7404 och 7474 är integrerade kretsar.
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Robert Forchheimer: Om man tittar på programmen för studiebesök -74, -75, där insti-
tutionens olika projekt visades för STU-folk som kom. Där stod ju Minimaldator-
projektet på den listan över de övriga projektet. Så det var ett formellt projekt på mitt
projektbord.

Lennart Sturesson: Ja, jag har sett att ni har skickat en rapport till STU också.

Robert Forchheimer: Det var faktiskt Pelle Danielsson, jag måste faktiskt korrigera, det
var inte meningen att säga att Pelle var negativ, det var den allra första reaktionen möj-
ligtvis men, han var ju en stor supporter. Han skrev ju också slutrapporten tror jag, som
hette någonting i stil med ”Hur gick det med LYS 16” eller ” … med minimaldatorn”,
tror jag ha kallade den för, eftersom det var ett STU-projekt. Så i den meningen så hade
vi ett väldigt stort stöd av honom under projekttiden. Det var ju också han som anställde
dig Anders ett par månader för att bygga någon enhet där.

Lennart Sturesson: Är det slutrapporten?

Robert Forchheimer: Nej, alltså det finns en riktig rapport.

Lennart Sturesson: Det finns en riktig bok där, den hittar ni på Lysators hemsida. ”LYS
16, ett minidatasystem utvecklad vid Linköpings tekniska högskola”. Jan-Erik Stjernvall,
Olov Fahlander, Robert Forchheimer och Göran Lundström. Men det är en delrapport
alltså från -76.

Robert Forchheimer: Ja det finns ett riktigt dokument, en rapport på en 20 sidor eller
så.

Lennart Sturesson: Jamen, det kan det här vara.

Bo Kleve: Nej, det finns någonting där jag har skrivit också.

Lennart Sturesson: Ja alltså, det slog mig när jag tittade på det konstituerande mötet och
stadgarna, så var det inte ordförande, kassör och sekreterare, som i de vanliga förening-
arna. Nu tror jag Robert måste lyssna här förresten. Konstruktionerna av föreningen, för
att den följde ju inte det här vanliga föreningsmönstret med titlar och sådant, utan där
fanns två avdelningar. En teknisk avdelning och en administrativ avdelning. Med en tek-
nisk chef och en administrativ chef och så några till, en mjukvaruchef och en hårdvaru-
chef. Och tekniska chefen var tillika ordförande i styrelsen. Alltså jag tänkte, är det ett
företag de har grundat eller är det en förening? Kan ni kommentera det?

Robert Forchheimer: Jag bekymrade mig aldrig om sådana futiliteter, men det är möjligt
att de utav er som varit ordförande. Jag vet inte, Anders, om du kan kommentera. För
mig var Lysator en resurs, som var gravt missbrukad.

[Skratt]

Lennart Sturesson: Anders, var du ordförande eller var du teknisk chef?

Anders Ödmark: Jag var väl teknisk chef på papperet, men jag fungerade ju som ordfö-
rande. Jag är inte riktigt säker på vilka år det kan ha varit. Men det var nog samma år som
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Atew gick i konkurs, för det var ett väldigt rabalder om de här royaltypengarna. Många
projekt som sågs gå i graven eftersom det aldrig kom in mer pengar. Men när gick de i
konkurs?

Michael Pääbo: -78 väl?

Anders Ödmark: Då var det nog -78, -79 någon gång, jag var teknisk chef.

Lennart Sturesson: Men ni hade föreningsmöten, hur ofta?

Michael Pääbo: Hade vi möten?

Flera: Oh ja!

Lennart Sturesson: Årsmöte hade ni naturligtvis en gång om året.

Bo Kleve: Vi var ju tvungna att lägga ut planerna för hur vi skulle få ut projekten, eller
byggsatserna.

Michael Pääbo: Det var väl inte så himla ofta, var det det? Vi träffades ju ändå runt den
där mojängen eller också satt ju och lödde och försökte att fundera ut hur det skulle fun-
ka.

Bo Kleve: Varannan månad eller någonting vad.

Michael Pääbo: Nja, var det så ofta?

Jan-Erik Stjernvall: Jag kommer aldrig ihåg några möten.

Robert Forchheimer: Jo då, det hade vi.

Michael Pääbo: Ja, det var möten, det var det ju alltså.

Robert Forchheimer: Det är möjligt att Kjell Ståhlbom hade kunnat belysa just den här
frågan. Vi andra var nog så insyltade i våra respektive projekt så vi brydde oss inte så
mycket om det administrativa.

Mats Lenngren: Jag tror att vi nämnde Torbjörn Eriksson förut, jag minns att han gjor-
de ett jättejobb med det här LYS 16-projektet. Försöka hålla ihop alla kostnader och in-
täkter och papper och hit och dit.

Michael Pääbo: Ja, pengarna tog ju slut.

Lennart Sturesson: Ni skulle haft användning för de pengarna som skulle fortsätta
komma in? Till vad?

Michael Pääbo: Det hade ju varit en höjdare.

Robert Forchheimer: Jag minns att när vi hade en bra ekonomi, då tilldelade, då kunde
man ge lite pengar till olika projektidéer som dök upp i föreningen. Så vi kunde skapa
ekonomier till nya projektidéer som föreningsmedlemmar kom upp med. Man kunde
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köpa in någon utrustning eller man kunde betala lite grand för någonting. Så det fanns
nog vid den tiden möjlighet att använda de där pengarna till nya projekt.

Lennart Sturesson: Jag trodde inte ni köpte någonting, utan antingen skänktes det av
Saab eller så satte ni lappar på det.

Robert Forchheimer: Men det var ju mest gammal utrustning man kunde få på det vi-
sat. Men en del projekt var ju, gick åt andra hållet, de var framåtblickande.

Mats Lenngren: Ja några pengar kom jag aldrig ihåg att vi fick, rena pengar, utan det var
väl just tillhandahållande över huvud taget. Från institutionerna eller …

Robert Forchheimer: Atew betalade royalty.

Mats Lenngren: Atew betalade ja, men inga donationer eller bidrag på något sätt.

Magnus Redin: En liten fråga från Magnus Redin. Så länge jag kan minnas, jag har varit
aktiv i föreningen, från -88, så har årsmötesfunktionen varit uppdelade på vårmöte och
höstmöte. Det är väl val av styrelse på vårmötet och val av olika projektansvariga på
höstmötet. Jag vet inte var den traditionen kommer ifrån. Om det kan vara någon rest
från tidigare perioder?

Lennart Sturesson: Om man skall hitta protokoll från 1977 var går man och letar då?

Michael Pääbo: En extremt bra fråga.

Lennart Sturesson: Ni som har rotat lite i historien, är det bara era egna papper ni har
använt, ni har inte …?

Jan-Erik Stjernvall: Det fanns väl inget större intresse.

Tord Jöran Hallberg: En fråga: Var det hela Atew som gick i konkurs eller var det som
hade med LYS att göra?

Michael Pääbo: Ja det var, hela bolaget gick omkull alltså. Det splittrades och killen som
var försäljningschef där, han hoppade på faktiskt, kom jag ihåg nu, Panasonic, som lanse-
rade en hemdator då, och började sälja den under något år. Hela bolaget försvann alltså.

Bo Kleve: Men vad jag minns så hade Atew också en penningskanning-utrustning för att
verifiera, de hade en hel uppsättning med falska och riktiga pengar för att se att banko-
mater och liknande, sedelautomater man byggde …

Michael Pääbo: Det var nog senare. Det var i slutskedet. De köptes upp av de här Inter
Innovation, tror jag det var vad. Och Inter Innovation jobbade ihop med Philips Elekt-
ronikindustri i Järfälla där jag råkade bli inkopplad som konsult för att bygga motkorts-
terminalen med krypterat motkort som svensken skulle få 1979-80. Och de gjorde den
här utmatningsautomaten Inter Innovation, för sedlar. Eller ja, maskinen. Med apelsin-
marmelads-problematiken, som vi kan ta en annan gång.

Robert Forchheimer: Då måste jag fråga dig, de här betalningarna som vi fick från
Atew, var det riktiga pengar eller? [skratt] Sorterat och klart.
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Michael Pääbo: Det fantastiska är att jag tror faktiskt jag har några sedlar som är tryckta
på äkta sedelpapper, som alltså inte är sedlar, därför man var tvungen att testa automaten
med någonting, man kunde faktiskt inte lägga ut ett par tusen tusenlappar i de där, i loka-
lerna alltså. Någon måste ju då liksom samla ihop dem och så där. Så man lät alltså trycka
upp sedlar på riktigt papper.

Robert Forchheimer: Det förklarar en del.

Lennart Sturesson: Ja, det tror vi på ja. Det fanns två andra föreningar eller finns, här i
Linköping, Admittansen var det någon som nämnde, och så en som hette Ctrl-C111. Hur
skiljer sig de ifrån Lysator och har ni haft samarbete och hur ser det ut nu för tiden? För
de finns ju fortfarande. Skall vi höra hur det var på 70-talet först.

Bo Kleve: Vi bodde bredvid dem ett tag. När vi var i änden av B-huset, korridor A.

Robert Forchheimer: Vi delade ju den här lilla stugan som, jag berättade om att vid
några tillfällen så har det varit lite friktioner mellan ISY och Lysator. Och vid någon utav
dessa friktioner så tröttnade Lysator, och jag tror att Ctrl-C eller Admittansen också blev
utslängda, då hämtade man ett hus ute på landet som man ställde upp här borta på en
gräsmatta. Och inrättade dessa två föreningar, var det Ctrl-C och Lysator som delade
möjligtvis?

Bo Kleve: Det var väl bara de två ja.

Robert Forchheimer: Och det där lyckades man registrera, så det blev en del utav fas-
tigheten, universitetsfastigheten.

Michael Pääbo: Vad skulle man annars göra …

Robert Forchheimer: Och hur det gått till, det förstår jag inte men under ett antal år så
hade man ett eget hus. En röd liten stuga. Den såg väldigt malplacerad ut. Så det skedde
ju ett samarbete med andra.

Bo Kleve: Det var relativt sent, någon gång av mitten av 80-talet har jag för mig.

Robert Forchheimer: Men Ctrl-C upplevde jag mer som en ren mjukvaruorienterad fö-
rening. Startade betydligt senare än Lysator. Admittansen var ju mera radioamatörer. Allt-
så elektronikfolk, av det slaget.

Michael Pääbo: Analogknuttar alltså.

Robert Forchheimer: De kunde användas för att bygga bandspelarinterface möjligtvis.

Michael Pääbo: Möjligen.

Bo Kleve: Men jag kommer ihåg, transportmedel på den där tiden var ju skateboard,
mellan Lysators datorer, som var i bortre änden av B-huset och Lysators PUL, något lab
vi hade tillsammans med Admittansen till den här delen av A-huset. Nej förlåt, B-huset.

111 Ctrl-C bildades i början av 80-talet, http://www.ctrl-c.liu.se/local/history/ (senast kontrollerad 8 maj
2008).
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Så att det var liksom snyggt parkerade skateboards längs väggarna där. Man visste exakt
var det var man hade hamnat. Tyvärr var det väl en del som knäckte ben och sådant där i
kulverten och ramlade med de där.

Mats Lenngren: Anders Sundqvist gjorde sig illa, kommer jag ihåg.

Robert Forchheimer: Men det var inte det som gjorde att skateboards förbjöds utav
rektorn, utan det var att någon hade kört över svansen på den här vakthunden som kom
på nätterna. Och den hade blivit så galen så att de fick ju hämta en sådan där hundpatrull.

Michael Pääbo: Just det Valkebo Hunddagis.

Mats Lenngren: Jag träffade honom varje kväll i alla fall. Vi kände ju varandra.

Lennart Sturesson: Är det fortfarande kontakter med Admittans och Ctrl-C? Magnus.

Magnus Redin: Jag kan ju ta och börja lite med det där huset. Det var också samtida
med RydNet och jag var också djupt involverad i det där projektet. Det kliade lite i fing-
rarna efter att ha varit passiv i lumpen. Det var Landeryds församlings pastorsexpedition,
som var över när folkbokföringen överfördes till Skatteverket. Och då behövde de bli av
med det huset. Så att det gick att få det gratis mot att det transporterades bort. Sedan
ställde ett antal universitetsinstitutioner upp med att betala hyra för huset och bjuda på el
och bjuda på Internetanslutning och vatten. Så skrevs det ett avtal med Akademiska hus
och huset flyttades. I den här överenskommelsen så ingick det att man ville få undan det
som var lite udda. Så att vi tvångsihopflyttades med Ctrl-C. Som hade en lokal i Rydsän-
den av A-huset. Innan den perioden, så att säga, så fanns det lite hatkärlek mellan Ctrl-C
och Lysator och det var ju lite konkurrerande föreningar i alla fall. Jag tror det var Lars
Aronsson som hade den briljanta idén att vi skulle älska dem till döds. Så att vi arrange-
rade lite kurser och Ctrl-C skulle arrangera lite kurser, så bjöd vi in varandra till varandras
kurser. Men vi gjorde mer och bättre kurser, så att när det kom folk och skulle gå på
dem, då blev de ju medlemmar i Lysator.

Sedan har föreningarna existerat parallellt, man kan väl säga att skillnaden har väl
mest varit att Ctrl-C har varit ett tätt sammansvetsat kompisgäng, med inte så stor om-
sättning av folk, medan Lysator under den perioden har innehållit flera kompisgäng och
varit lite mer omsättning på personer, i alla fall under den perioden från tidigt 90-tal och
framåt är det rätt många personer som varit konstant i föreningen. Det där huset sedan,
det gick ur tiden, mycket på grund av det blev nedslitet och det behövde börja renoveras.
Det var lite opraktiskt. Vi lyckades ju rätt bra med att få ihop datorer i Lysator så vi fick
ju sådana problem som att strömmen var en begränsande faktor och vi hade ju bara en
viss säkringsstorlek. Så då fick vi sätta upp en fläkt för att kyla säkringarna i huset, så vi
kunde dra ut riktigt mycket ur dem. Och så skaffade vi en tångamperemeter, för att ba-
lansera datorerna mellan faserna. Men ändå så gick ju proppen ungefär var 14:e dag, så vi
funderade på att börja ta ned alla datorer en gång i veckan för förebyggande proppbyte.
Men det gick aldrig så långt. Sedan var det ju sådant också som att kylsystemet fungerade
ju inte ordentligt för att kyla de här datorerna. Men det löste vi genom att sätta upp fläk-
tar i fönstren och sedan ett fläktsystem för att dra runt datorernas varmluft i huset, så vi
inte behövde ödsla en massa energi på värmeelement igång. För den strömmen skulle ju
kunna gå till datorerna istället. Och då var det ju en väldig skjuts på verksamheten. För
det var ju där i Internet-eran. Det var också många studenter som inte hade råd med att
ha en egen dator. Så de donerade datorerna till Lysator, SUN-datorer, de användes väl-
digt mycket. Och när det var som mest så hade vi också hyrt ett extra utrymme i Ryd, där
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vi kopplade in det på RydNet och hade ett Extra-PUL med datorer, extra programut-
vecklingslaboratorium. Ett begrepp som övergavs på universitetet, men någon norrman
tyckte att PUL-schema var en väldigt rolig lista. Men, som sagt var, huset gick ur tiden
och det tråkigaste var ju datorhallen där. När vi var som värst hade vi öppna fönster där
och då var det ju en del datorer som gick sönder när det snöade in genom fönstret på
dem. Det ordnades en ny datorhall och den hamnade i FOA-lokalerna där det fanns ett
udda utrymme som i ordningställdes. Där flyttade Ctrl-C:s datorer med också. Och där
finns Lysators och Ctrl-C:s datorer kvar fortfarande ihop med Projekt Runeberg och så
vidare. Nu snöar det inte längre på datorerna och systemet mår mycket bättre, kan man
säga. När det här huset gick ur tiden också så ordnades det en ny lokal i B-huset och vad
jag vet så är Ctrl-C lokallöst förutom att de har serverrumsplats. Admittansen under den
här perioden, den föreningen hade vi ju en hel del kontakt med, de byggde upp en lokal i
Ryd, de finns kvar i den Rydslokalen, vad jag vet. De utnyttjar också Internetteknologi,
de hittade en stycken inbrottstjuv genom att sätta upp en kamera i lokalen, lite kul. En
förening som också befann sig här under tiden, det var radioamatörföreningen LiTHsha.
Det var ju i deras mast som radiolänken sattes upp, till RydNet. Men jag tror den före-
ningen har gått ur tiden ihop med masten vid renoveringen av B-huset.

Lennart Sturesson: Tack, det var intressant. Några kommentarer runt det? Det är ju en
sak vi inte har nämnt någonting av, som jag känner till om de större grejerna i Lysator,
och det är Projektet Runeberg. Skall du ta några ord om det Lars.

Lars Aronsson: Som jag nämnde tidigare så var Lysator uppkopplat på Internet sedan-
89, -90 någon gång och medan vi satt och letade efter nya Internetapplikationer så börja-
de jag provköra ett system som hette Gopher, som alltså var en föregångare till webben.
Och där behövde jag någonting att surfa på. Jag hade en teknik för att surfa runt på in-
formationssidor, men jag hade inget innehåll till dem. Och då så lärde jag mig att det
fanns ett amerikanskt projekt som hette Projekt Gutenberg, som satt och knappade in
gamla böcker där copyrighten har gått ut. Då tänkte jag, det där är tråkigt om det bara
skall finnas engelska och amerikanska böcker på, för de hade Alice i Underlandet och Moby
Dick och sådana texter då. Så då samlade jag några texter som redan fanns liggande, gam-
la Bellmanssånger från sånghäften och sådant, och lade upp under en separat meny på
Lysators Gopher-server, som jag kallade för Projekt Runeberg, i december -92. Sedan,
strax efteråt, så kom Lysators webbserver igång, startat av två andra personer, Per Hed-
borg och Mattias Winstedt. Och så småningom så gick Projekt Runeberg över på webben
helt och hållet från -94 när Lysators Gopher lades ned. Sedan dess har det fortsatt och
vuxit och växt till mer och mer. Förändrats i teknik lite grand, kanske mest 1998 då, när
vi började skanna boksidor som bilder. Så att när man surfar in så ser man boken såsom
den såg ut med layout och allting och, som komplement till de uttolkade texterna och
det. Med den tekniken så går det hyfsat fort att digitalisera böcker och i början på 2000-
talet här så kom jag äntligen till skott och skannade in hela Nordisk familjebok, som är
den största enskilda titeln, som ligger i Projekt Runeberg. Men det är ungefär 20 hyllme-
ter litteratur som ligger i Projekt Runeberg, inskannat. Så att jämfört med senare projekt
som Google Book Search och så, så är det ju ett väldigt litet projekt men ändå en demon-
strator för vad man skulle kunna göra om man satsar lite grann. Det lever och finns kvar
numera på Runeberg.org. Egen domän.

Lennart Sturesson: Tack. Ytterligare några spår här, det var, Magnus igen också.

Magnus Redin: Om man skall nämna hyfsat moderna mjukvaruprojekt som har betytt
och betyder mycket för Lysator, som organisation, så måste man också ta upp LysKom,
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konferenssystemet LysKom. Det fanns ett konferenssystem på en dator som hette Linus,
en gång i tiden, LinusKom. Det var kommunikationsmedlet för de mest intresserade da-
tornördarna på universitetet, alla kategorier. Skall man säga, motsvarigheten till dagens
chatt eller Facebook eller någonting sådant, där man sitter och kommunicerar med var-
andra. Där skrevs det debatter och interna e-mejl kan man säga, och så vidare. Sedan
skulle datorn Linus stängas av och det gick ganska abrupt, att den skulle liksom försvinna
under fötterna på oss, då skulle liksom hela vår sociala kommunikationsstruktur brytas
upp. Så då blev det nästan ett panikprojekt inom Lysator med att skriva ett eget motsva-
rande konferenssystem, LysKom. Jag var inte iblandad i det där, jag var bara en tidig an-
vändare i det. Men det togs fram en server- klientstruktur, som skulle kunna ha en server
och flera stycken olika klienter. Det skulle fungera över Internet och TCP/IP-
kommunikation. Hittades på ett temporärt protokoll A och det skrevs en temporär test-
klient i Gnu Emax. Nu vet inte jag hur många år sedan som Gnu Emax-klienten har varit
den huvudsakliga klienten. Sedan har det varit lite återkommande projekt bland olika lysi-
ter att skriva en egen klient till det här, så det finns något halvdussin klienter, något åt det
hållet, men jag är inte rätt person att prata om det projektet.

Det finns en sak till jag skulle vilja nämna här, den här Lysators tidiga historia och
vad föreningen, som en grundorganisation för att bedriva projekt och att ge medlemmars
projekt någon ekonomi, så man kan göra saker. Det är någonting som fortfarande finns i
föreningen, att det finns en kassa och det pengarna skall gå till, det är när medlemmarna
gör någonting. Nu är det väl många som tycker att det kunde startas lite mer projekt, men
det är alltid någonting på gång, någon som gör någonting och nya medlemmar uppmunt-
ras att ta och be om pengar ifall det behöver köpas in någon lite hårdvara för att
komplettera någon grej som man skall skriva program till eller så. Och föreningen har en
relativt god ekonomi. Nu bygger ju ekonomin på att våra datordriftsresurser med el och
så vidare, universitetet står för lokaler, övrigt så är det medlemsavgifterna som bekostar
det och sedan så köps det in backup-band och lite reservdelar och sådant och sedan olika
projekt som medlemmarna bedriver.

Lennart Sturesson: Hur många medlemmar är det ungefär just nu?

Magnus Redin: Någon i styrelsen?

Lennart Sturesson: Cirka 500 medlemmar. Tack. Jaha, det var ju intressant belysning av
vad som hände på 70-talet det här, att det finns vissa tankar kvar fortfarande, även om
det inte är hårdvaror på gång. Det finns en sak här, vi har pratat om ABC 80 och Luxor,
men hade ni några kopplingar, några relationer till Luxor eller? Varför blev det inte LYS
16 istället för ABC 80?

Robert Forchheimer: Ja det var väldigt nära. Luxor hade ju planer på att, de såg att det
här skulle kunna bli en konsumentelektronikprodukt, det där med datorer. De bjöd in oss
ifrån Lysator för att prata om LYS 16. Så vi var nere några stycken. Jag vet inte om det
var någon här som var med, i Motala. Och presenterade för deras tekniska chef …

Michael Pääbo: Bengt Lönnqvist.

Robert Forchheimer: Ja någonting sådant. Vi presenterade LYS 16-projektet och de
satte sig ned och började räkna direkt på vad skulle det här kosta att tillverka i större vo-
lymer och vad skulle priset kunna bli ut till slutkonsumenten. Jag tror att vi var väldigt
vänliga och lämnade ritningar och sådant också. Det slutade ju med att man bestämde sig
från Luxors sida, att den här skulle bli för dyr att ta fram jämfört med att använda mikro-
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processorer, alltså de här åtta bitars kretsarna då, som har varit framme i diskussionen
tidigare. Framför allt Z80112 som användes i andra liknande hemdatorprojekt. Vi pratar
nu om slutet på 70-talet eller så, -76, -77, -78 kanske. Och som jag nämnde tidigare,
bandspelarinterfacet var man rätt förtjust i och jag tror att man återutnyttjade det. Men
Luxor tog då fram en Z80-baserad maskin, där det fanns väldigt mycket programvara,
operativsystem, CPM och annat, att köpa in. Men jag tror att vi gav dem otroligt mycket
information i ett kritiskt skede, som hjälpte dem att ta ett sådant här beslut. Det var nå-
gon som berörde att vi blev lite påhoppade ifrån andra firmor. Luxor bestämde sig för att
samarbeta med Datametrix, att utveckla själva hårdvaran, för Datametrix hade ju gjort
små labbkort på den här Z80-processorn. Och då vet jag att Datametrix var lite putta på
Lysator, att vi förstörde marknaden för dem genom vår LYS 16-produkt. De kunde inte
sälja sina kort då. Men det gick ju över väldigt fort när de upptäckte att vi hade ju inte
någon kompilator eller någonting sådant där. Så att det fanns, jag tror vi hade en viss på-
verkan på Luxor i ett tidigt skede.

Michael Pääbo: Vi tippade dem över kanten antagligen. Men den här, jag har för mig
att, jag har nämligen suttit på ett plan över till USA ihop med honom som var chef på
DIAB113. Det fanns ett projekt som STU stödde, som hette Seven S, som var ungefär
parallellt med Lysen, tror jag. Man skulle utveckla en industridator för att styra, göra in-
dustriautomation, alltså reglersystem och sådana saker. Han hade utvecklat och satt och
skrev på en semikompilerande BASIC-inrepretator och den blev blixtsnabb den där rack-
aren på Z80, jag tror att det var en mycket bidragande orsak till att man valde den här
Z80, att man hade den här snabba kompilatorn som DIAB och STU och den här Seven
S, egentligen hade utvecklat.

Lennart Sturesson: DIAB, vad var det för företag?

Michael Pääbo: Dataindustrier i, ja någonting i Stockholm, ja Järfälla någonstans. Jag
undrar om de blev Datametrix sedan eller om det fanns en koppling där. Jag vet faktiskt
inte.

Robert Forchheimer: Jag tror de sålde sitt system till Datametrix.

Michael Pääbo: Det kanske var så, ja.

Robert Forchheimer: Jag kommer inte heller ihåg namnet men han flyttade till USA.

Michael Pääbo: Ja, han flyttade till USA, ja visst.

Robert Forchheimer: Startade ett nytt företag där.

Bo Kleve: Även Lysator samarbetade ju med GDS, eller vad hette de, Göteborgs, Chal-
mers hade någon, CD114 hette det ja. Så de tog ju fram en byggsats också med Z80 och på
Datametrix kort. Vi köpte några kort ifrån dem och fick då bygga en …

Michael Pääbo: På LIDAC?

112 Z80 är en mikroprocessorkrets utvecklad av Zilog Corp.
113 DIAB, Dataindustrier AB.
114 CD är en förkortning för Chalmers dataförening.
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Bo Kleve: Nej, nej, nej. Inom Lysator.

Michael Pääbo: Jasså, gjorde vi det?

Bo Kleve: Ja. Jag har en sådan burk stående här någonstans.

Lennart Sturesson: Var det samma som du pratade om Lars?

Bo Kleve: Nej, det var tidigare. Utan det här var där vi köpte minneskort och proces-
sorkort från Datametrix och sedan bestyckade vi dem det själva och det var europastor-
lek på korten och sedan var det bara att bygga resten själv, floppy-interfacet och alltså
den delen, extra I/O-kort och liknande. Den körde man med CPM, stora operativsyste-
met på den tiden.

Robert Forchheimer: Men nu pratar vi slutet på 70-talet eller.

Bo Kleve: Nu är det väl slutet av 70-talet ja. Och det var då vi köpte, jag köpte två styck-
en stora åtta tums floppydiskar. De var dubbelsidiga de där också, så man kunde köra
väldigt mycket data på de där, kunde man köra den med hårdaste packningen, då kom
man upp i 500 MB.

Robert Forchheimer: Kilobyte?

Bo Kleve: Förlåt, 500 KB.

Robert Forchheimer: Det var 300 KB för att få in …

Bo Kleve: 128 på den lilla. Men det var fyra gånger kapaciteten på de här.

Anders Ödmark: Sedan kom de stora med upp till 2 MB.

Bo Kleve: Ja, det var en period där man kunde koda speciellt. Det vågade jag aldrig göra.

Anders Ödmark Du ville ha tillbaks data.

Bo Kleve: Jag ville ha tillbaks data ja.

Robert Forchheimer: Datametrix chef vid den tiden, Börje någonting, han ringde mig
och hotade mig, kommer jag ihåg, det var lite roligt. Att om vi inte slutade med det här
med att sälja datorer, då skulle jag minsann se på sjutton, eller jag kommer inte ihåg vad
han hade för hotbilder men, det var lite kul, kommer jag ihåg.

Michael Pääbo: Kortsluta bussen eller något.

Robert Forchheimer: Det har han ju ångrat sedan, långt efteråt.

Lennart Sturesson: Då kommer frågan då, hur många företag har Lysatormedlemmar
startat? Vi har ju tre stycken här som har startat egna företag va. Ja, två åtminstone.

Bo Kleve: Nej, jag hade ett företag också, byggde smådatorer.
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Michael Pääbo: Ja, det är nog rätt många, det tror jag.

Mats Lenngren: Det var ju väldigt många som gick till de här avknoppningsföretagen -
82 och -83 och de där åren. Där ute i Teknikbyn i bildbehandling och elektronikföretag
och Anders var väl också inblandad i något där.

Anders Ödmark: Ja då. Att konstruera integrerade kretsar. Så det är hårdvara om något.

Lennart Sturesson: Och sedan Roxen,115 det ligger lite senare i tiden va? Det är slutet av
90-talet vi är inne på då ja, webbserver ja.

Robert Forchheimer: Det finns ju ett dokument i Lysators samlingar som tyder på att
professor Danielsson hade tänkt sig att starta ett företag kring LYS 16. Det är intressant.
Tillsammans med några vänner till dig [Olov Fahlander] i Uppsala och via, några utav oss
skulle ju få vara med också tydligen.

Lennart Sturesson: Det kan ju möjligen förklara en viss avoghet i början.

Robert Forchheimer: Det är fascinerande. För det blev ju ingenting utav det men det
hade kunnat vara roligt, väldigt tidigt Apple i Sverige, så att säga. Å andra sidan vet man
ju inte hur det hade gått.

[skratt]

Lennart Sturesson: Apropå Apple, träffade ni på den här tiden Steve och Steve och Bill
och de här.

Robert Forchheimer: Jag träffade Paul Allen116, när jag var på studiebesök i Kalifornien.

Lennart Sturesson: Var det han som hade gjort det grafiska gränssnittet eller?

Robert Forchheimer: Ja, blev inte han delägare i Microsoft? Han är väl en utav de tidi-
ga, en utav grundarna. Det var -76, tror jag, jag var i USA, det var ju då jag också passe-
rade förbi National Semiconductor, som levererade komponenterna till LYS 16. Och
passade på att besöka en del tidiga pionjärer och man kände det låg ju i luften alltså, jag
kände ju det att LYS 16, vi stod i en brytningstid med LYS 16. Antingen så skulle vi ju gå
ut väldigt hårt kommersiellt eller så skulle projektet dö och bli överkört utav all den verk-
samhet som pågick i Kalifornien. Det var ju i den vevan som vi försökte pressa på Atew
att försöka internationalisera sig. Jag tror att om vi hade gjort det här i Kalifornien, då
hade historien sett annorlunda ut.

Mats Lenngren: Men det fanns väl en viss avoghet också mot kommersiella projekt,
institutionen ville bedriva forskning och utveckling och det här kommersiella, det skulle
på något sätt vara vid sidan av, men inte inblandas i. Man var lite rädd för det där, att få
något slags kommersiellt stuk på institutionen.

Robert Forchheimer: Vi ville ju egentligen inte ha det i Lysator heller, för det var för
mycket jobb. Så att det var ju ganska trevligt när Atew tog över.

115 Eg. Roxen Internet Software. http://www.roxen.se/ (senast kontrollerad den 22 maj) Företaget grun-

dades 1994 som Informationsvävarna, senare har det även hetat Idonex (cirka 1996–1998).
116 Paul Allen, f. 1953, en av grundarna till Microsoft.
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Lennart Sturesson: Men alltså, fanns det eller finns det intresse för avknoppning, för jag
har en känsla av att väldigt många professorer och docenter på Tekniska högskolan har
firmor vid sidan av.

Michael Pääbo: Jamen vid den tidpunkten, då var det inte riktigt comme il faut alltså att
visa att man hade det. Kanske att man körde själv vid sidan om alltså. Men inte att man i
högskoleregi körde kommersiella projekt alltså, det var inte ansett bra, tror jag.

Lennart Sturesson: Det är 80-talet det alltså?

Michael Pääbo: Ja, 70-talets slut.

Lennart Sturesson: Som det blommar ut alltså.

Robert Forchheimer: Ja, det är nog lättare idag tror jag i alla fall.

Michael Pääbo Ja, det är det. Men det är skrämmande lite projekt alltså som görs i Sve-
rige ändå. Skall vi bara sitta och njuta av det här kislet som forsar in från Kalifornien, el-
ler skall vi göra grejer också. Det är det som är frågan i Sverige. Skall vi sitta och klippa
och klistra bara.

Robert Forchheimer: Det är vi duktiga på. Speciellt sådana där kretskort.

Lars Aronsson: Lennart började här idag och frågade, ”var är alla tjejerna?” Och svaret
är ju att det var inga tjejer med, så det är därför det bara är killar här. Men vi har inte pra-
tat om vilken, ja klassbakgrund eller vilken inspiration gjorde att ni hamnade på högsko-
lan och grundade en förening. Är era pappor ingenjörer, vore en enkel fråga som inte alls
har tagits upp här, min pappa är ingenjör, så att det kan jag ju erkänna, rakt av. Är det
någon som liksom har säljare i släkten? Ni startade en förening, varför startade ni inte
företaget Lysator, garageföretaget, och började tänka kommersiellt runt den här produk-
ten kommer nog många i framtiden att fråga sig i alla fall, varför blev det på det viset och
inte på det andra?

Lennart Sturesson: Ja. Provocerande fråga.

Michael Pääbo: Ja, min far var ju professionell uppfinnare så att, han var inte riktigt fö-
retagare, alltså ekonomi var ju ingenting som var intressant, det var att uppfinna nya gre-
jer som var intressant.

Robert Forchheimer: Min pappa har ungefär samma bakgrund också. Pengar var bara
ett nödvändigt ont.

Michael Pääbo: Ja, det var det.

Jan-Erik Stjernvall: Nej, min pappa var inte alls, varken eller, så att säga.

Olov Fahlander: Nej, jag kan nog säga detsamma.

Mats Lenngren: Ja, min far var ju på Saab då, mekanist och jobbade med flygberedning.
Men, jag vet inte, jag tror att man får ju se den historiska tiden an också, att vid den här
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tiden så var det inte så mycket fokus på kommersialism och så. Vi hade ju hela det röda
60-talet bakom oss, vi växte upp i en annan tid, det var kanske inte samma fokus som
idag. Sedan har man gjort allt det andra efteråt, men det är en annan sak.

Bo Kleve: Min pappa var chef på konstruktion på vad som då hette FC, Försökscentra-
len på Malmslätt. Och jag hade tänkt att bli apotekare.

Lennart Sturesson: Men du hamnade rätt till slut.

Bo Kleve: Ja, jag vet inte om jag hamnade rätt eller om jag hamnade fel, jag hamnade här
i alla fall. Och jag har inte ångrat mig.

Anders Ödmark: Min far var byggnadsingenjör och hade egen firma ihop med en kolle-
ga till honom.

Lennart Sturesson: Det var rätt mycket övervikt för teknik, naturvetenskap.

Robert Forchheimer: Jag måste, jag har ju haft förmånen att få träffa den nya ledningen
för Lysator, som sitter där uppe, och här har vi ju faktiskt en tös som är, ordförande el-
ler? Så att det motsäger allt vi tidigare har sagt.

Bo Kleve: Det har det väl varit ett par år nu va?

Linnea Björk:117 Anna Vapen var före mig

Lennart Sturesson: Det är alltså den andra kvinnliga ordföranden som sitter här i loka-
len.

Robert Forchheimer: Nej, det är nog den första.

Bo Kleve: Nej, andra.

Lennart Sturesson: Ja, då är det väl lagom att avrunda här. Vi började med kvinnor och
har slutat med kvinnor, det var ju trevligt i alla fall. Men från noll till flera stycken har det
gått. Jag tycker det här var intressant. Jag tror inte att jag skall försöka sammanfatta det
här på något sätt, utan det får göras på bandet och de som refererar det här. Jag tycker
det har varit intressant stimulerande diskussion och ber att få tacka er alla och tacka pu-
bliken och ert lyssnande och era inlägg. Tack skall ni ha.

117 Vid vittnesseminarietillfället var Linnea Björk Timms ordförande för Lysator.


