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Abstract
The witness seminar ”Tidiga e-postsystem” [Early E-mail
Systems] was held at Tekniska museet [the National Museum
of Science and Technology] in Stockholm on 14 February
2008 and led by Lars Ilshammar. It dealt with FOA’s purchase of a DEC 10 computer, a prerequisite for using early
existing e-mail programs such as NIH Mail and FORUM
Planet, in the early 70s. The so-called TERESE-project on
regional development and telecommunications experimented
with the FORUM-system. The computer scientist Jacob
Palme’s development of the KOM-system, which started in
1978 was discussed. Several companies independently developed IBM-based e-mail systems around 1980. The airline
company SAS had a system named MAIL in operation 1981.
The car manufacturer Volvo as well as the manufacturer of
ball and and roller bearings SKF developed, in close cooperation with IBM, the systems MEMO and MEST respectively. An observation made by the panelists was that these
systems were developed alongside ordinary work, just for
fun. Decisions were based on visions rather than economical
calculations such as cost-benefit analysis.
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Förord
Vittnesseminariet ”Tidiga e-postsystem” ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den
14 februari 2008, och arrangerades inom ramen för projektet ”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
samt transkriberades därefter. Per Lundin vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria har i samråd med seminariedeltagarna redigerat transkriptet. Framlidne Rustan
Hedrenius inlägg har granskats av Nils Busk. De redaktionella ingreppen är varsamma
och har skett i syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. Seminariet finansierades
med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond och Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond.
Deltagare: Toni Bergman, Rustan Hedrenius, Lars Ilshammar (ordf.), Tomas Ohlin,
Bengt Olsen, Jacob Palme, Björn Sellgren.
Inbjudna med förhinder: Björn Boldt-Christmas, Alex Eckerström, Håkan Landahl.
Övriga närvarande vid seminariet: Peter Du Rietz, Ragnar Gedeborg, Rolf Granlund,
Stig Hedman, Lars-Bertil Håkansson, Sofia Lindgren, Per Lundin, Johan Martin-Löf, Dag
Olstedt, Gert Persson, Per Olof Persson, Richard Redlund, Pär Rittsel, Ulf Åsén.
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Tidiga e-postsystem
Lars Ilshammar:1 Lars Ilshammar heter jag. Min koppling till det här temat som vi ska
prata om idag, ”Tidiga e-postsystem”, är att jag har forskat om svensk data- och ITpolitik som samtidshistoriker. Numera heter det ju så faktiskt. Det hette det inte när jag
började. Men nu heter det så. Och med fokus på frågor som har att göra med demokrati,
integritet, medborgarskap, hur kommunikations- och informationsteknik används i ett
samhällsperspektiv. I det civila så är jag institutionschef för någonting som heter Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Idag ska vi ge oss iväg till en avlägsen tid. För 20–25 år sen
var det nog väldigt få som hade kunnat tänka sig att man skulle ha en mobil, att det skulle
finnas någonting som hette mejl och att de skulle, till exempel, bo ihop i en sådan här
liten låda [pekar på sin mobiltelefon]. Både mobiltelefoner, i den mån de fanns, och datorer, var ju stora som mindre friggebodar får man väl säga, och att de en gång skulle gå
och gifta sig och krympa till den här storleken, det var nog bara science fiction-författare
och Hollywoodregissörer som hade kunnat tänka sig. Men nu ska vi ge oss tillbaka till
den tiden när friggebodarna fortfarande härskade och prata om tidiga e-postsystem. Några frågeställningar som man kan komma in på är förstås bakgrunden. Hur tänkte man
kring datorer och informationsteknik för 25, 30, 35 år sedan? Vilken var förståelsen av
datorn? Hur såg man på datatekniken? Varför utvecklades de tidiga e-postsystemen och
vad fanns det för behov och drivkrafter som låg bakom det som hände? Vilka hinder och
problem låg i utvecklingens väg? Vad var det för svårigheter, både tekniska, praktiska och
mera principiella, kanske till och med politiska svårigheter, som man stötte på? Hur såg
den praktiska utformningen och användningen ut? Vi är ju vana att titta på datorer som
har Windows eller OS X eller nåt annat trevligt operativsystem idag, men hur såg en epostopererande dator ut för 25 år sedan? Och hur praktisk var den att använda? Vilka
motsättningar fanns mellan tidiga e-postsystem, vilken konkurrens rådde och hur löste
man sådana problem? Vilket samspel fanns det mellan internationella krafter och nationella utvecklingsprojekt? Och kanske också fanns det några specifikt svenska utopier eller
idéer kring utvecklingen av tidiga e-postsystem, som kan vara intressant att lyfta fram.
Det här är bara några av de frågor vi skulle kunna prata om. Men i mycket är ju det här er
föreställning. Vi har alltså lyckats skrapa ihop, eller samla ihop, en mycket representativ
och kvalificerad panel av personer som alla på olika sätt var delaktiga i utvecklingen och
diskussionen om tidiga e-postsystem. Jag ska alldeles strax presentera dem väldigt kort.
Först ska jag bara säga någonting om hur själva seminariet kommer att gå till. Ni har fått
ett program och meningen är att deltagarna i panelen här får ett antal minuter på att närmare presentera sig själva. Alltså göra en ganska personlig, om ni så vill, summering av
era roller och era insatser under framförallt den här perioden som vi är intresserade av.
Därefter när vi har gått igenom panelen så finns det möjlighet för er att kommentera era
inlägg, om ni har lust till det, eller ta upp en dialog på annat sätt. Och då hoppas vi på att
det ska bli relativt korta och spontana inlägg. Sen kommer jag att fylla på med frågor av
olika slag som kanske har dykt upp eller kan verka intressanta och som jag tror att vi kanske skulle vilja ha svar på, till panelen. Det blir en fikapaus kring klockan tre och då
kommer det att serveras kaffe och kanske någonting till här utanför. Mot slutet av seminariet så finns det självklart också möjlighet för publiken att ställa frågor, att kommentera
eller till och med gå i diskussion med vittnena. Det är flera, kan jag tänka mig, som sitter i
publiken, som själva har varit med i utvecklingen av e-postsystem och som säkert skulle
vilja säga någonting under den delen av seminariet. Till sist, allt som nu sägs och görs här
Lars Ilshammar, f. 1959, journalist, fil.dr i historia vid Örebro universitet. Ilshammar var chefredaktör vid
Örebro-Kuriren 1988–1991. Han har bl.a. varit ledamot i IT-kommissionen 1998–2003. Sedan 2007 är Ilshammar chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
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kommer att dokumenteras. Det spelas in på ljudband och på video som sedan kommer
att redigeras och dokumenteras i olika former, antar att det blir en skrift förmodligen
också av det här seminariet, som det har blivit av tidigare. Jag ska väldigt kort övergå till
att presentera panelen. Jag har fått väldigt avancerade CV:n av flera av er, en del är ju
tjocka som romaner, och då blir det lite svårt att välja ut de relevanta avsnitten, så jag
kommer bara att säga något väldigt kort, så får ni rätta mig och fylla på själva det ni tycker är viktigt att säga. Närmast mig sitter Tomas Ohlin, som väl får betraktas som en
gränsgångare, i det här sammanhanget, mellan offentlig och privat verksamhet. Som har
varit statlig utredare i många av de större datapolitiska utredningarna ända från 70-talet
till 90-talet. Som har varit konsult, som dessutom har varit kopplad till både Linköpings
och Stockholms universitet. Jacob Palme, som framförallt har varit placerad på KTH,
sysslat med både att diskutera och att utveckla kommunikationssystem. Bengt Olsen, som
också mestadels har funnits inom den akademiska världen ett antal år, inte minst Datadriftscentralen. Rustan Hedrenius, SAS, nu hoppar jag ju till fel, Björn Sellgren sitter närmast, Volvo. Och sist, men inte minst, Toni Bergman, SKF. Mer än så tänker inte jag
säga mer, utan det får ni göra själva och så får jag lämna ordet till Tomas till att börja
med.
Tomas Ohlin:2 Tack. Vad var det? Gränsgångare. En ädel titel jag ska försöka leva upp
till. Jag kommer inte att göra någon längre utläggning just här, men jag vill gärna haka på
det som Lars sade om kulturen som rådde vid den tiden. Tankar om personlig datakommunikation började födas, kan man säga, och prövas. Och vi är då inne omkring 1970, en
del saker hände kanske nåt år tidigare, men egentligen så är det 70-talet som skapar förståelse för att det finns nånting annat än den stora tunga centraliserade databehandlingen.
Det är svårt att tänka tillbaka på det här. Det är alltid svårt att förflytta sig bakåt i tiden.
Men jag tycker det finns anledning att dra en parallell. På den tiden, jag minns att jag var
ute och höll en del föredrag om framtida datatillämpningar, hade jag en ljusbild med en
kvinna som gick på gatan som hade en handväska som hon dinglade med och ur den
stack det upp en radioantenn. Och det var inte mer än så, men folk fnyste åt det där och
tyckte, ”man kan ju inte gå omkring med datorer i handväskan, det går bara inte”. Det
togs egentligen inte seriöst. Jag skulle vilja dra den parallellen fram till nutid. Jag kan tänka mig att göra en sådan bild där jag eller någon annan går med handväskan och i den har
en liten atomreaktor som driver det energibehov som jag har, och min allra närmaste
geografiska omgivning. Det är inte omöjligt att vi om 25 år har en sån teknik, har en sån
situation. Men ändå är det väldigt främmande för oss, man föds genast med tankar om
hur detta skulle kunna fungera, hur säkerheten och hur ekonomin skulle göra det möjligt.
Jag tror att det är en jämförbar situation som vi har att se tillbaka på när vi befinner oss i
början på 70-talet. Datorerna var stora och hotande företeelser som inte lånade sig till
nån form av kontakt med icke-experter, med vanligt folk och med användare, utan som
egentligen hanterades med hjälp av expertis på olika sätt. Men det började födas en jordgrund, en eftertanke på en del håll om att det kunde vara möjligt med en distribuering av
datakraften. Och det fanns en del tänkare. Joseph Weizenbaum3 vid MIT i Amerika varnade för att datorerna skulle ta över och hantera väsentliga samhällsfunktioner, väsentliga
mänskliga funktioner. Vårdsystemen och undervisningen skulle flyttas alltmer in i datorerna och vi skulle närma oss 1984. Han gjorde tidigt experiment med ett system som var
Tomas Ohlin, f. 1934, adj. professor i informationssystem vid Linköpings universitet. Han har bl.a. arbetat med programmering vid AB Åtvidabergs Industrier/Facit AB 1963–1965 och vid Industridata AB
1965–1967. Ohlin medverkade i etableringen av data- och systemvetenskaputbildningen vid
KTH/Stockholms universitet 1966. Vidare har han deltagit i ett flertal statliga utredningar om informationssamhället. Han var kanslichef i den första IT-kommissionen.
3 Joseph Weizenbaum, 1923–2008, tysk-amerikansk professor i datalogi vid MIT.
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ett terminalbaserat system, han kallade det för ELIZA,4 som svarade på frågor om hälsa.
Och det här väckte mycket stort intresse. Det fanns andra forskare, framförallt i Amerika,
som som förebådade vad som komma skulle redan under de allra första delarna av 70talet, jag tänker på Murray Turoff5 och Roxanne Hiltz6, New Jersey Institute of Technology, som redan alldeles i början på 70-talet gjorde experiment och utvecklade prototyper
till stora terminalsystem. Än så länge var ju terminalerna alldeles ointelligenta, så terminalerna var helt ”dumma”, om vi så får kalla dem. Men det var ändå tidiga steg till distribuering. Borta i Kalifornien fanns det nånting som hette Institute for the Future,7 där Jacques Vallée8 och Bob Johansen9 var två mycket tidiga utvecklare och de försök man gjorde på en del såna här grupper var motiverade av visioner. För tekniken fanns inte och jag
tänkte egentligen sluta här med det här inlägget och säga att det var inte, enligt min mening, så att någon vis kraft insåg att om 10–15 år så skulle vi ha vidsträckta, delvis intelligenta terminalsystem och kunna kommunicera man-till-man. Det var inte så. Det var inte
en skarpt behovsstyrd utveckling utan det var experimentens tid kan man säga. Jag nöjer
mig med det just nu.
Lars Ilshammar: Tack, Tomas. Jacob Palme, varsågod.
Jacob Palme:10 Jag tänker börja med några amerikanska erfarenheter för de ger en illustration för de principer som hände. Ja, bakgrunden till allt det här är naturligtvis när Sovjet
skickade ut Sputnik i slutet på 50-talet och det ledde till att amerikanarna satsade massor
med pengar på teknisk forskning och det är grundvalen för allting som hände egentligen.
Och en av de saker som amerikanarna satsade pengar på var någonting som hette DARPA.11 Det var amerikanska försvarets finansiering av forskning, så de hade väldigt mycket
av forskningsfinansiering till det här, det hade vi inte här, då var det ARPA12 som betalade, de betalade massor med pengar till olika universitet och olika forskningsinstitut som
fick, bland annat, för den tiden väldigt kraftfulla datorer. Det här var i slutet på 60-talet
och början på 70-talet. Och då kommer de på att när man nu har satsat så mycket pengar
på att förse de här forskningsinstituten med datorer, som kostat väldigt mycket pengar,
då måste man se till att de här datorerna blir effektivt utnyttjade. Men hur ska man utnyttja de här datorerna effektivt? Jo, man ordnar ett nät så att man kan skicka över data
från en dator till en annan för att mer effektivt utnyttja kapaciteten hos datorerna man
ELIZA, datorprogram utvecklat 1966 av Joseph Weizenbaum. ELIZA parodierade ett samtal mellan en
psykoterapeut och dennes patient och var det första programmet som simulerade människa-människainteraktion.
5 Murray Turoff, f. 1936, professor i data- och systemvetenskap vid New Jersey Institute of Technology.
Gift med Starr Roxanne Hiltz.
6 Starr Roxanne Hiltz, professor i data- och systemvetenskap vid New Jersey Institute of Technology. Gift
med Murray Turoff.
7 Institute for the Future (IFTF), oberoende forskningsinstitut specialiserat på framtidsstudier som grundades 1968 av några f.d. forskare från RAND Corporation. Institutet är lokaliserat till Palo Alto i Kalifornien.
8 Jacques Vallée, f. 1939, fransk datalog. Vallée verkade vid the Institute for the Future mellan 1972 och
1976, och 1973 utvecklade han tillsammans med Roy Amara och Robert Johansen det första konferenssystemet för ARPANET, Planning Network (PLANET).
9 Robert Johansen, medarbetare till Jacques Vallée vid the Institute for the Future.
10 Jacob Palme, f. 1941, civ.ing. KTH 1964, tekn.lic. i datavetenskap vid KTH 1968, professor i data- och
systemvetenskap vid KTH/Stockholms universitet (SU) 1984. Palme var forskare vid FOA 1964–1982 och
därefter vid Stockholms datamaskincentral (QZ), en gemensam datorcentral för FOA och högskolorna/universiteten i Stockholm. Palme var bl.a. med om att utveckla konferenssystemet KOM som stod klart
1978.
11 DARPA, se nedanstående fotnot.
12 ARPA, förkortning för Advanced Research Projects Agency, amerikansk militärteknisk forskningsorganisation som inrättades 1958 av president Dwight Eisenhower. Organisationen ändrade 1972 namn till
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).
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har skaffat. Och man inrättade ARPANET,13 det som numera kallas för Internet, 1969
och som från början var ett nät av ett tiotal såna här forskningsfinansierade datorer i
USA. Och det jag vill understryka här, det är att det var ingen som pratade om e-post då,
utan det man pratade om var att de här dyrbara datorerna, som kostade så oerhört mycket pengar, måste man utnyttja effektivare genom att kunna skicka data mellan datorerna
och därför byggde man ut ARPANET. Att man skulle använda de här oerhört dyrbara
apparaterna för nånting så enkelt och simpelt som att skicka meddelande till varandra,
som man ju lika väl kunde skriva på papper och skicka i ett kuvert. Det är klart att de
skulle ha blivit förfärade om de visste det, de som finansierade det här. Men, sen när de
här datorerna dök upp, så började folk omedelbart upptäcka att man kunde skicka filer
till varandra. Och nästa steg var att man kom på att det var bekvämt att ge ett visst format för de här filerna, så när en fil skickades från en person till en annan hade man ett
”huvud” i början på filen som talade om vem det var som skickade, vem det skickades
till, datum och ärendemening. Och det var början till e-post. Så e-posten uppkom därför
att man skaffade de här dyrbara datorerna och det här datornätet för att man ville utnyttja
datorerna effektivt och inte alls för att man skulle använda det för att skicka meddelanden. Meddelandesändningen, e-posten, den kom som en bieffekt, därför att det var det
som folk ville göra. Det var inte det man skaffade datorerna för, men det var det som
folk ville använda dem till. Jag ska ta ett annat exempel till som illustrerar samma sak. I
mitten på 1980-talet så beslöt amerikanska staten att bygga ut ett nät, bygga ett antal stora
superdatorer som skulle ge mera tillgång till stor datakraft till universiteten. Och för att
alla universitet över hela USA skulle få tillgång till de här superdatorerna, så beslöt man
att bygga ett nätverk, man kopplade ihop alla de här superdatorerna med datorerna även
på andra universitet, så att alla kunde skicka in sina data till de här. Återigen så var beslutsfattarnas syfte med det hela att man effektivare skulle utnyttja de oerhört dyrbara
superdatorerna som man hade inrättat. Och nätet var till för att man skulle kunna skicka
data från universitet till varandra och till superdatorerna för bearbetning. Det var inte alls
någon tanke om att det skulle vara e-post man skulle använda dem. Men i själva verket så
blev det här nätet, CSNET14 som det hette, som man byggde upp då, det blev, när folk
fick de här datorerna, när man kunde skicka saker och ting fram och tillbaka mellan varandra och mellan datorer över hela USA, så började folk använda det för att skicka meddelanden till varandra. Syftet var alltså ett, verkligheten var en annan. Syftet var att utnyttja de här dyrbara apparaterna, verkligheten blev vad folk ville göra, att skicka meddelande
till varandra. Om man ser på hur det var, på datortekniken på 70-talet och början av 80talet, så har jag inte minne av att jag nånsin hört talas om att någon, med något enstaka
undantag, skaffade någon dator bara för e-post. Ett undantag är EIES-systemet.15 Men
med undantag från det, så var det nästan aldrig det, utan man skaffade datorer för andra
ändamål och det som var typiskt för 1970-talets databehandling var att man hade stora
datorer med väldigt många användare på samma dator. Det var det som var det nya i datortekniken på 70-talet. Det fanns i och för sig på 60-talet också stora datorer, många anARPANET, förkortning för Advanced Research Projects Agency Network, amerikanskt datornät som
etablerades 1969 med syftet att främja forskning kring datornät samt att underlätta tillgången till datorresurser för militärteknisk forskning. Det var tekniskt och organisatoriskt ledande för utvecklingen av nätverksteknologier. ARPANET ersattes 1989 av NSFnet.
14 CSNET, förkortning för Computer Scientist Network, datornät för amerikanska universitet som bildades
1981 av bl.a. amerikanska National Science Foundation (NSF) som ett alternativ till det militära
ARPANET. CSNET kopplades så småningom samman med ARPANET via TCP/IP-protokollet. 1989
gick CSNET upp i the Corporation for Research and Educational Networking (CREN), vilket upphörde
1991 i och med framväxten av Internet.
15 EIES, förkortning för Electronic Information Exchange System, system för gruppkommunikation, vilket
bl.a. innehöll e-post, som utvecklades av Murray Turoff vid New Jersey Institute of Technology. EIES var i
drift 1976.
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vändare, men då var det så långsam kommunikation med dem, så man kunde i praktiken
inte använda dem för e-post. Men på 70-talet fick man stora datorer med många användare och där folk hade terminaler där de själva vid sitt skrivbord kunde sitta och kommunicera med de här stora datorerna. Och hade man stora datorer med många användare, då blev det naturligt att man även skaffade sig någon programvara för att på de här
stora datorerna kunna skicka meddelande mellan de människor som använde de här datorerna, de som ändå hade de här stora datorerna kunde då, dessutom, som en sidoeffekt,
de stora datorerna skaffades givetvis inte för att skicka e-post, men när man ändå hade
skaffat de här stora datorerna, det var många som kunde kommunicera med dem, då
kom man på att man kunde använda dem även för att skicka meddelande till varandra,
och då uppstod de första e-postsystemen i Sverige. I mitt eget fall så handlar det om en
dator som heter DECsystem 1016 som vi skaffade 1973. Som en bakgrund till det kan jag
säga att i början på 70-talet satt jag med i en arbetsgrupp som skulle göra en prognos för
framtidens databehandling. Och vi skulle försöka utarbeta en prognos för vad som skulle
hända i framtiden med utgång från vad vi kunde på den tiden om databehandlingen. Och
många av de andra som var med i arbetsgruppen sade att det som kommer att hända i
framtiden är att man kommer att kunna göra mycket, mycket mer avancerade beräkningar mycket snabbare och man kommer till exempel kunna göra väderleksprognoser som är
korrekta flera veckor fram i tiden tack vare detta. Det var den typen de trodde på. Men
tvärtemot alla de andra så sade jag att om man gör en lista över allting som man kan använda en dator till, varje grej man kan använda en dator till, så beräknar man dels vad det
kostar och dels beräknar man vilken nytta man har av det hela, och sedan så beräknar
man kvoten mellan kostnad och nytta, och så sorterar man alla tänkbara datoranvändningar efter kvoten mellan kostnad och nytta. Vad är det då som kommer att öka mest i
framtidens databehandling? Jo, det är det som har ett lågt värde på kvoten mellan kostnad och nytta. För det som hade högt värde på kvoten mellan kostnad och nytta, där nyttan delat med kostnaden var hög, det hade man datorer till redan på den tiden. Men vad
var det då för användning av datorer som har relativt lågt värde på den här kvoten? Och
då sade jag att det allra väsentligaste som kommer att hända i framtiden är att de kommer
att användas för att bearbeta text. Och det var oerhört revolutionerande. Det var väldigt
svårt att få någon att förstå. Vi kan jämföra med den statliga utredning som lade fram
den svenska datalagen, den datalagen var redan när den kom till totalt föråldrad och
orimlig, därför att den förbjöd i princip all användning av datamaskiner för användning
av text. Och att en statlig utredning kunde föreslå något så vansinnigt som att förbjuda
användning av datorer för att bearbeta text berodde på att man inte förstod att textbearbetning, och e-post är ju en variant av textbearbetning, skulle bli så oerhört väsentligt
som det blev. Och det ledde till att den här datalagen ju aldrig, i praktiken, kunde genomföras. I alla fall, det var en annan sak jag kan nämna parallellt, även om den inte har så
mycket med e-post att göra, men det var en annan sak som, om man gör den här listan
över kostnads/nytta-kvot, och tänker efter, vad är det för saker som är så dyrbara i förhållande till kostnaden, att man inte hade råd att göra det i någon större utsträckning på
den tiden, men som man gör nu? Och den är andra saken utöver textbehandling, det är
grafisk databehandling. Det är användningen av databehandlingen för video och bilder
och animation, det var helt otänkbart att göra det på den tiden med den tidens dyrbara
datorer. Och det hade vi inte med i den här prognosen. Det fattade jag inte att det skulle
viktigt, men text däremot fattade jag. Och tack vare detta, så när vi skulle skaffa en ny
dator 1973, som skulle användas av Försvarets forskningsanstalt17 för att göra simuleringEg. PDP-10, dator tillverkad av Digital Equipment Corporation (DEC). Den första DEC PDP-10 levererades 1966. Paul E. Ceruzzi, A History of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 139.
17 Försvarets forskningsanstalt (FOA), bildades 1945 genom sammanslagning av Försvarsväsendets kemiska anstalt med bl.a. Militärfysiska institutet.
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ar, alltså avbildningar av militära skeenden i en dator, så var jag med och utarbetade kravspecifikationen för den datorn och jag sade i min kravspecifikation att vi ska ha en dator
som kan hantera både små och stora bokstäver. Det kanske kan förefalla för er totalt underligt, att det kunde vara så, men de datorer man hade på den tiden kunde bara ta stora
bokstäver, man hade inga små bokstäver i dem och det var helt revolutionerande när jag
sade att den här datorn måste kunna hantera både små och stora bokstäver. Men det kravet drev jag igenom och man skaffade en dator, DECsystem 10, som är en av de första
datorerna i Sverige som kunde hantera både små och stora bokstäver. Och den datorn
hade ett antal terminaler, 20–30 personer kunde samtidigt på olika håll kommunicera
med en och samma dator. Antalet användare var mycket mer än 20–30, därför att alla var
inte inkopplade samtidigt. Men dess kapacitet var att hantera 20–30 samtidiga användare i
sin första version som skaffades 1973. Och så fort vi fick den där datorn, så installerade
vi nån amerikansk programvara som hette NIH mail18 och som var ett program som
gjorde att användarna av den här datorn kunde skicka meddelande till varandra. Och det
var troligen det första e-postsystemet i Sverige. Sedan så fick vi senare ett annat amerikanskt system som hette FORUM Planet,19 som Tomas Ohlin var med och ordnade.
Och FORUM Planet skiljde sig från NIH mail i att det också var inriktat på gruppkommunikationer, på gruppdiskussioner. Men kunde stödja diskussioner mellan personer i
grupper och inte bara brev mellan enskilda personer till varandra. Och sen så upptäckte
vi snabbt att FORUM Planet inte hade den kapaciteten som behövdes för vår användning. Det kunde bland annat ha max 256 meddelanden i en diskussionsgrupp och sen
fick man börja om från början igen, beroende på att tekniken inte klarade mer än 256
meddelanden och det var ju en oerhörd begränsning. Så då satsade vi pengar, fortfarande
var Tomas Ohlin med och ordnade så vi fick pengar, för att utveckla ett system som kallades för KOM20 och som blev klart i sin första version 1978. Det var ett system för både
e-post och gruppkommunikation som hade hög kapacitet och kunde hantera många samtidiga användare och hantera tusentals olika diskussionsgrupper över olika ämnen. Jag vet
att det här projektet egentligen bara ska handla om tekniken fram till år 1980, men jag
kommer att gå lite längre och prata lite om vad som hände även på 80-talet, därför att
mycket av det viktiga hände först på 80-talet. Nånting som hände i början på 80-talet var
att folk började skaffa sig hemdatorer. Och när folk började skaffa sig hemdatorer, så
upptäckte man att man för en billig kostnad kunde utrusta hemdatorn med ett modem
och med hjälp av modemet kunde man via telefonlinjer kommunicera mellan olika datorer. Och skulle man kommunicera mellan olika hemdatorer så blev det väldigt klumpigt,
för varje hemdator kunde bara göra en sak i taget, och ville man skicka meddelande till
varandra, så var det naturligt att man ville ha en dator som kunde hantera mer än en sak i
taget, så att flera samtidigt kunde vara kopplade till samma dator. Och vår dator, DECsystem 10, var alltså en av de få datorer som fanns på den tiden, som hade förmågan att
hantera många saker samtidigt och som kunde nås via modem, och det ledde till att de
här hemdatoranvändarna ville ha möjlighet att använda vårt KOM-system. Tyvärr var vår
dator oerhört dyrbar, så de hade inte på något sätt råd att använda den datorn. Men då
kom vi på den smarta lösningen att vår dator var ju ändå oanvänd efter klockan 20 på
kvällarna, eftersom de tekniska forskarna som datorn hade skaffats för inte jobbade så
mycket då, så då beslöt vi att vi hade en reducering av taxan, så hobbydatorklubbarna
NIH mail, enkelt e-postsystem mellan användare av PDP-10-datorer utvecklat av the National Institutes
of Health (NIH). NIH mail stödde bara användare av en dator och hade således ingen nätverksöverföring
av e-post. E-post, Jacob Palme, 9/9 2008.
19 FORUM Planet, konferenssystem som utvecklades vid the Institute of the Future i Menlo Park vid 1970talets första hälft av bl.a. Jacques Vallée och Robert Johansen.
20 KOM, konferenssystem vid QZ som startades 1978. KOM utvecklades ursprungligen för FOA, men
kom att få bred användning framförallt inom högskolevärlden i Stockholmsregionen.
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skulle bara betala en tiondel ungefär av den normala taxan. Och det gjorde att kostnaden
blev så låg att det kunde vara rimligt för dem att koppla sig till det här. Och sen ledde det
till att de här hobbydatorklubbarna, deras medlemmar kopplade sig till vårt KOM-system
och kunde med det systemet kommunicera och diskutera med varandra. Och det var väl
det första, som jag känner till, där man skaffade en ny teknik speciellt just för kommunikation, och den nya teknik som man skaffade var då modemen. Datorn fanns redan,
hemdatorerna fanns, DEC 10-datorn fanns, men modemen för att kommunicera mellan
hemdatorerna och den här datorn, var den första nya teknik som man skaffade just för
meddelandesändning. Okej. När det gäller meddelandesändning och e-post och så vidare,
så är ju Internet oerhört centralt. Det är Internet som är basen för all meddelandesändning idag. Och det kan då vara intressant att diskutera hur det var när Internet först kom
till Sverige. Den första fullständiga kopplingen till Internet, där man kunde göra fullständig koppling till allting i Internet, att skicka paket via IP,21 skicka IP-paket mellan Sverige
och USA, kom först i slutet på 80-talet. Men redan i början på 80-talet så kom det mindre
kopplingar där vissa funktioner i Internet kunde kopplas till Sverige. Och det som jag
själv var med att utveckla var någonting som hette MailNet,22 Bengt Olsen, som sitter
bredvid mig, kommer att berätta lite mer om hur MailNet kunde tillkomma, men MailNet var en satsning av ett antal amerikanska universitet som i princip handlade om att
universitet som inte var med i ARPANET ändå ville kunna vara med och då utvecklade
man teknik för att universiteten skulle kunna koppla sig till ARPANET och få sina universitetsdatorer att kunna skicka över meddelanden till och från ARPANET. Och i MailNet var även vi med, och jag var med att utveckla programvara som gjorde att vi kunde
koppla vårt KOM-system som vi hade på DEC 10-datorn till MailNet, och via linjer via
den tidens datanät, som var oerhört dyrbart, så kunde vi skicka meddelanden till och från
USA genom att vi var anslutna till MailNet. Och det kostade enormt mycket pengar på
den tiden att köra datakommunikation, att skicka information, att upprätta nät som kunde skicka tecken från en dator i Sverige till en dator till i USA, var oerhört dyrbart. Ett
viktigt bidrag till att det här blev av överhuvudtaget, att det blev framgångsrikt, var att SE-Banken sponsrade den här verksamheten. Vi fick pengar från S-E-Banken för att betala stora delar av kostnaden för att skicka över den här trafiken mellan Sverige och USA.
Och det ledde till att ett antal av de här diskussionsgrupperna som fanns i ARPANET
kunde kopplas till olika möten i KOM-systemet som vi hade i Sverige, och givetvis så
kunde man också skicka personligt adresserad e-post mellan personer utanför Sverige
och Sverige med hjälp av den här MailNet-kopplingen. Den togs i drift 1982 eller 1983
och troligen var det den första svenska kopplingen till Internet. När jag säger troligen så
är det därför att det fanns en annan koppling som kom ungefär samtidigt. Och det var
nånting som hette Usenet.23 Det är någonting som jag inte själv var inblandad alls i, men
jag vill nämna det därför att det kom ungefär samtidigt. Usenet var ett sätt för olika
UNIX-datorer24 att kommunicera med varandra, utbyta information med varandra, bland
annat i form av e-post och i form av meddelanden. Och det byggde på principen att varje
IP, förkortning för Internet Protocol, protokoll för att kommunicera data över paketförmedlade datornät. IP ingår som ett av de viktigare protokollen i TCP/IP, vilket är en uppsättning kommunikationsprotokoll utvecklade vid DARPA under1970-talets första hälft.
22 MailNet, datornät som drevs gemensamt av MIT och EDUCOM under åren 1979–1986 med finansiering av the Carnegie Foundation.
23 Usenet, står för User’s network, system för kommunikation i datornät som började utvecklas 1980. Meddelanden som postas på Usenet är organiserade i form av s.k. newsgroups.
24 UNIX, operativsystem utvecklat vid AT&T Bell Laboratories 1969–1974. UNIX spreds under 1970-talet
främst inom forskarvärlden som uppskattade decentraliseringen och möjligheten att bygga systemet vidare
organiskt utan att reliabiliteten underminerades. UNIX blev det dominerande standardoperativsystemet
under 1980-talet. Martin Campbell-Kelly & William Aspray, Computer: A History of the Information Machine
(New York, 1996), 219ff.
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UNIX-dator var kopplad till någon annan närliggande UNIX-dator och så kunde meddelanden kunde gå från dator till dator och så kunde de så småningom komma fram. Och
Usenet upprättade ett Usenet i Europa över de europeiska UNIX-datorerna och ett i
USA och sen inrättade de i Holland en nod som kopplades mot en dator i USA, så via
den här noden i Holland kunde det svenska Usenet kopplas ihop med det amerikanska
Usenet. Och det innebär att de som använde Usenet i Sverige kunde skicka meddelanden
som så småningom, via dator-till-dator-överföringen, hamnade i Holland och sedan
skickades det vidare över till USA, till de amerikanska näten inklusive ARPANET, och i
andra riktningen också. Och jag vet inte säkert om det var vårt MailNet, som jag själv
utvecklade, eller om det var Usenet som var först, men jag tror att det var ungefär samtidigt. Det var 1982 eller 1983, och det var början till en svensk koppling till Internet. Det
var bara e-post, men e-post är trots allt fortfarande ungefär en tredjedel eller fjärdedel av
vad man använder Internet för. Så det var en viktig del av Internet vi fick koppling till
redan 1982 tack vare de satsningarna. När det gäller kommunikation mellan människor
med hjälp av datorer, så kan man skilja det hela i två huvudgrupper. Den ena gruppen är
person-till-person-kommunikation där en person skickar ett brev till en eller ett litet fåtal
namngivna personer i ett e-postbrev. Den andra typen av användningen är gruppkommunikation, där en grupp av personer är medlemmar i ett forum, brukar man kalla det
för, i datorn och kan kommunicera och diskutera med varandra med hjälp av datorerna.
Och båda de här typerna av användningar fanns redan då. KOM-systemet som vi utvecklade kunde användas både för individuell kommunikation och för gruppkommunikation,
och likaså Usenet. Amerikanska ARPANET hade, som kan tyckas, lite gammalmodig
teknik, den teknik de hade för gruppkommunikation var någonting som kallades för mejlinglistor. Det innebar att man använde e-postsystem som egentligen var gjord för individuell kommunikation och skickade e-postbreven till en, för en viss mejlinglista, gemensam server som sedan skickade ut brevet till alla som var medlemmar i mejlinglistan, och
kombinerade man det här med att man i sitt e-postprogram har ett filter som kan filtrera
brev, så att brev som kommer från en viss mejlinglista läggs i ett speciellt fack i ens epostsystem, då får man en gruppkommunikationsfunktion som blir lika kraftfull som i de
här gruppkommunikationssystemen, så trots att ARPANET inte hade gruppkommunikation, utan bara hade individuell e-post, tack vare att de hade mejlinglistor och tack vare
att man kunde använda dem för gruppkommunikation, så hade de i praktiken en funktion för gruppkommunikation, även de. Och de amerikanska systemen på den tiden var
huvudsakligen individual-e-mail-orienterade, men så hade man det här tillägget mejlinglistor. Undantag från det var det här EIES-systemet som startade 1975, och som var helt
inriktat på gruppkommunikation och gruppdiskussioner, och som var väldigt mycket
stimulerande, idégivande när vi utvecklade vårt KOM-system. Okej, det var vad jag hade
att berätta.
Lars Ilshammar: Bengt Olsen.
Bengt Olsen:25 Ja, Jacob säger alltid sanningen, men sanningen kan ha en modifikation.
Jag kom till Uppsala universitet 1960 och läste matte och sådant där och träffade på en
schweizare som heter Werner Schneider.26 Han var min lärare och mycket annorlunda
mot mig, en norrlänning, han var sydlänning. ”Tokig person”, tänkte jag. Och så hade
Bengt Olsen, f. 1941, fil.dr och docent 1968. Olsen anställdes på Universitetsdatacentralen i Uppsala
(UDAC) 1968 och blev 1974 chef för QZ där han arbetade fram till 1985. Han deltog i flera utredningar
om verksamheten vid datorcentralerna bl.a. om taxesättning. Vidare var Olsen svensk styrelseledamot i
COST 11, Europas första datanätsprojekt 1974–1986.
26 Werner Schneider, f. 1935, docent i fysik, senare chef före Uppsala universitets datacentral och professor
i informationsvetenskap.
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han en konstig maskin också, en siffermaskin, Uppsala universitets enda siffermaskin för
allmän användning. Stod där och blinkade. En IBM 1620.27 Och då skulle han imponera
på oss studenter och visade den första typ, som jag såg, av kommunikation med dator,
men enkelriktad, för han tryckte på en knapp på en liten konsollskrivmaskin och då skrev
den ”whiskey time”. Och det tyckte vi alla var så roligt, att den kunde tala till oss. Ja, sedan blev jag faktiskt Uppsala universitets första och enda datalärare 1962, och fick väldigt
behov av datakraft och var största civila användare på FOA:s datacentral, så stor att vi
blev svartlistade. Fick chansen att åka till Schweiz som skulle få Europas största dator på
Tekniska högskolan i Zürich, 1963, och var där ett år, och i CERN och räknade mycket
där och så. Det räckte inte till. Så 1965 fick jag chansen att åka till världens största dator i
Berkeley och sedan var jag där 40 gånger, var där väldigt mycket, och de hade den superdator som fanns då. Under den där resan så hände en massa skojiga saker. 1967, tror jag,
så kom General Electric med den första ”time sharing”-maskinen. Och de hade ju en typ
av e-post, men det var för intern användning, det var liksom inga e-postadresser utan det
var bara koder man skickade till varandra. I Berkeley hade man ingen sån, men på den
näst största datorn, CDC 6600,28 där, simulerade man det där, så man hade någon slags
”batch”-mejl, så man kunde skriva i alla fall lika förbaskat ett mejl och så tog det 20 sekunder och så kunde den andra logga in och hämta det där. Och jag använde det och visade en viss imponering, men insåg väl inte vad det skulle kunna bli. 1972 kom ju Tomlinson29 med det första riktiga mejlsystemet, ”Send Message Program”, eller vad det hette,
och han använde @-tecknet för att tala om att där fanns mottagaren. 1971 var det. 1972
så kom ju EMISARI30 och det var nånting som var oerhört fascinerande. Det var kongressen i USA som i samma anda med rysshotet och allt det här, helt enkelt behövde
komma åt så många goda hjärnor som möjligt i USA. Och de var spridda på fem–sex
tidszoner, så det var inte så lätt och de kunde inte vara i Washington hela tiden. Så då fick
någon i uppdrag att bygga EMISARI. Det var väl ändå Murray Turoff? Visst var det
EIES far också?
Tomas Ohlin: Ja.
Bengt Olsen: Ja, precis. Murray Turoff byggde EMISARI. Helt enkelt kopplade ihop
hjärnorna och det funkade riktigt bra. De byggde upp varandras erfarenhet och ackumulerade och sånt där. Och det där började jag bli oerhört fascinerad av. Ja, 1970 så jobbade
jag på National Institutes of Health, hos Scotty Pratt, som var den stora datachefen där.
Han hade 500 anställda ungefär, världens största hall med datorer, IBM-”häckar”. Det
var 1970. 1974 råkade jag bli chef på QZ, Stockholms datacentral,31 och då var jag hos
Scotty Pratt dagarna innan, i augusti -74. Då sade jag till Scotty: ”Jag är så liten och så ung
och jag ska bli chef för en stor datacentral. Kan jag få något råd av dig?” ”Ja”, sade han,
”det är lätt, du ska kommendera, delegera, kontrollera och skaffa e-post”. ”Jaha, de där
IBM 1620, en av IBM:s tidigare datorer, utvecklades under 1950-talets slut för vetenskapligt bruk och
utannonserades i oktober 1959. Vid slutet av 1963 hade den sålt i över 1 000 exemplar. James W. Cortada,
Historical Dictionary of Data Processing: Technology (New York, 1987), 209f.
28 CDC 6600, stordator som utannonserades 1964 av Control Data Corporation (CDC). CDC 6600 räknades som världens snabbaste dator mellan 1964 och 1969.
29 Ray Tomlinson, f. 1941, programmerare. Tomlinson utvecklade 1971 programmen SNDMSG och
READMAIL för att sända och ta emot e-post inom ARPANET . Han introducerade därvid @-tecknet för
att mottagaren från deras maskin. Det räknas som det första e-postsystemet.
30 EMISARI, förkortning för the Emergency Management Information Systems and Reference Index, system med chatfunktion utvecklat 1971 av Murray Turoff för US Office of Emergency Preparedness
(OEP).
31 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.
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tre första, det vet jag vad det är, men skaffa e-post, vad är det?” ”Jamen, kom får du se.”
Så gick han till en terminal, en ”dum” terminal, och kopplade upp sig mot sin IBM”häck” och så kunde han visa att han hade 70 ”sub”-chefer som han behövde mer eller
mindre daglig kontakt med. Och då tänkte jag, ”fan det där, det måste jag skaffa mig”.
”Men hur får jag tag på det då?” ”Jamen, du får av mig”, sade han. ”Jamen, går det på vår
IBM-dator då?” ”Nej, DEC 10.” ”Men det har ju vi.” Ja, då fick jag en ”tape” av honom,
och när jag kom till Sven Olofsson sade jag, ”det här är någonting vi ska ha”. Så det verkar som att du [Jacob Palme] sade att den fanns -73, men min version är att jag hade med
den där ”tapen” -74 i augusti, och Sven Olofsson, som inte är här nu, installerade det.
Och det var för internt bruk. Vi var 50–60 anställda och satt i ett landskap, så man kunde
ju tänka sig att det inte var så enormt behov, men det blev en ganska intensiv kommunikation ändå. Och då började man också inse att nu slapp man ropa och störa varandra i
landskapet och det kanske inte var avstånd i rummet, men det var avstånd i tiden. Så det
fanns ändå en jäkla poäng och man började förstå vad det här var för nånting. Så då hade
vi NIH mail som första e-postsystem i Sverige. Vi skaffade ett andra bara några månader
senare till universitet, men vi stod som ansvariga för det, på nån institution där. Och vi
började ju exploatera … Jo, och sen så ringer då … alltså det var väldigt bråkigt i Stockholm när jag kom dit som chef och för att överhuvudtaget våga gå dit så måste jag kontakta bråkstakarna och de hette Bubenko32 och de hette Fysikerna, en drös, och så var det
Tomas Ohlin. Jag tänkte: ”Jag får ringa den här Tomas Ohlin. Vad är det? Varför är han
så bråkig?” Ja, så talade jag med honom och vi kom väldigt bra överens. Vi tyckte lika om
det mesta och jag visade honom till och med skräckkammaren nere på QZ, som hette
Tomas Ohlins rum, en jordkällare där, och det tyckte han var roligt. Så vi hade en god
relation. Efter ett tag så ringde han och sade, ”hör du Bengt, vi ska ha ett konferenssystem i Sverige och vi vill att ni ska köra det”. ”Jaha, vad hette det då?” Ja, det var
FORUM från the Institute for the Future. ”Jaha, vad kostar det då?” ”10 000 dollar.”
Och det var ju mycket då det. ”Ja, det har inte jag”, sade jag. ”Nej, men det har jag”, sade
han, för han satt på STU.33 Och Jacob hade ju bestämt det här redan, men det gick tjänstevägen via mig då. Så då skaffade vi FORUM och det blev världens succé. Tidigare, QZ
hade ju 1 000 användare kanske och de kom med stora korthögar och de träffades i
stansrummet, där vi hade, säg, 15–20 stansmaskiner och de hackade där. Det var högen,
och ut kom fellistor, för de gjorde alltid fel, programmerarna på den tiden, vi var ett fåtal
som var tvungna att göra rätt, jag kan berätta det en annan gång, men de här gjorde fel i
alla fall. Och hur ska man tolka dessa kryptiska felkoder? Ja, det var genom att fråga varandra. Så de gick ut i stansrummet och frågade kollegorna: ”Har du haft det här felet?
Vad har jag gjort för fel?” Ja, men sen så kom FORUM, då startade det virtuella stansrummet så att säga, där folk kunde sitta hemma och hjälpa varandra. Och då började man
se tillämpningen, ”men gud vad man kan göra”, och då har vi redan passerat det här med
mejl, för vi insåg ju att mejl, det kommande MEMO, det nuvarande eländet på Microsoft
och så vidare, att det var ju en styggelse. Jag skämtar lite grann. För mejlsystemen pumpar ju på en massa information och åstadkommer informationsstress och informationsöverflöde. Man jobbar kronologiskt, medan jag vill jobba i ärenden, som man gör i ett
konferenssystem. Hur som helst, vi insåg plötsligt att det där FORUM-systemet öppnade
nya möjligheter till samverkan med människor att skapa lärande organisationer, som man
Janis Bubenko, f. 1935, civ.ing. väg- och vattenbyggnad (V), Chalmers 1958, tekn.lic. i byggnadsstatik,
Chalmers 1965, tekn.dr i informationsbehandling, särskilt ADB, KTH 1973, docent i informationsbehandling, särskilt ADB, KTH 1974, professor i informationsbehandling, särskilt ADB, Chalmers 1977, professor i informationsbehandling, särskilt ADB, KTH 1982.
33 Styrelsen för teknisk utveckling (STU), statlig myndighet som 1968 ersatte Tekniska forskningsrådet.
STU hade till uppgift att samordna det statliga stödet till teknisk och industriell forskning och utveckling.
STU gick 1991 upp i NUTEK.
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säger nu för tiden, och att dra nytta av varandras kunskap. Så vi exploaterade en massa
nya tillämpningar och det jag minns mest, som gjorde jättenytta, det var flera hundra
döva som började köra på KOM-systemet så småningom och det var ju en ny värld som
öppnades för dem. Ja, nånting hade jag väl tänkt säga, men jag bara pratar på här. Nu ska
vi se. Ja, en annan sån här kul ”broadcasting”-tillämpning var att UDAC34 startade 1965,
och så gick jag förbi där, för jag var ansvarig för datacentralen på Fysikum då. Och så
plötsligt gick jag i datahallen och så spelade de musik, och då använde man den stora
tunga beräkningsmaskinen CDC 360035 för att generera musik, och det var en programmerare som hade råkat ha sin … plötsligt hade det kommit små portabla radioapparater
som man kunde gå och bära, det fanns ju inte förut, men då kom det, och så råkade han
gå utanför minnesbanken där, med kärnminnena. Och så blev det interaktion, så det kom
toner där. Och då kom de på, ”jaha vi gör en ’do’-loop så blir det en sån och sån ton”,
och så experimenterade de. Rätt vad det var så komponerade de musik. Så det var också
en typ av kommunikation med en dator, men en enkelriktad. Ja, ja, ja. Sen så hamnade
jag, inte minst ihop med direktören där borta [pekar på auditoriet], Johan Martin-Löf,36 i
europeiskt forskningssamarbete inom datanätsforskning. Så jag blev svensk delegat efter
Televerket, 1975, i Bryssel, och byggde nätverk. Ja, där skulle vi bygga ett samarbetssystem för att hantera 500–600 forskare som fick flänga fram och tillbaka till Bryssel. Det
blev dyrt och jobbigt och det blev mycket middagar och allt det där. Och då hade vi just
fått KOM-systemet klart och då sade jag lite oförsiktigt till ledningen där: ”Ska vi inte
kunna använda KOM-systemet?” ”Ja, men använder ni inte en amerikansk dator för
det?” Jo, det var en DEC 10. ”Ja, det går inte att tänka på.” ”Nehej. Ja, men tänk om vi
gör ett sånt för europeiska datorer då?” Det fanns egentligen bara tre riktiga europeiska
datorer som massåldes så att säga. Jo, det skulle gå bra. Då skulle vi göra PortaCOM, det
portabla konferenssystemet, och ibland är jag alldeles för snabb att bara fatta beslut, så då
sade jag, ”jamen, då gör vi det”. Och så tog man beslutet, ”vi ska utveckla Europas samarbetssystem PortaCOM”. Och sedan fick jag skräcken efter mötet och så tänkte jag: ”Åh
herregud, vad har jag ställt till med nu? Oj, oj, oj.” Jag ringde hem till Jacob och säger:
”Jacob, kan man bygga ett portabelt konferenssystem, KOM-system.” ”Jadå”, sade han,
”det kan man göra”. ”Jamen gud, och vi ska lämna specifikationen nu snart.” Det här var
sommaren -80. ”Ja, men jag tar ingen semester i sommar”, sade Jacob, ”och jag låter de
andra grabbarna jobba också, så vi gör ’specarna’ över sommaren”. Och det gjorde han.
Och så gick det ut allmän anbudsförfrågan och alla stora datajättar i Europa slogs om det
där och lilla Enea i Täby vann det där. Och det blev PortaCOM37 som sedermera blev
världens mest använda konferenssystem 1993 och kort efter gick vi i konkurs. För så kan
det gå. 1980 hade jag ”sabbatical” i Berkeley. Då fick jag kontakt med Western Union
International, och de frågade mig om vi ville experimentera med den första datanätsförbindelsen till Sverige, och det var X.25-förbindelser.38 Och det gjorde vi. Det funkade
galant mellan Berkeley och QZ:s kommunikationssystem. Så det var också väldigt
spännande. Ja, galant och galant. Det var med mycket avbrott och sånt, men det var ju
meningen med testet. Ja, det var lite grann kring de e-post- och kommunikationsrelaterade sakerna. Jag slutar där.
UDAC, förkortning för Uppsala Datacentral, inrättades 1965 som den första universitetsdatacentralen i
Sverige 1965.
35 CDC 3600, dator utvecklad av CDC. Det första exemplaret levererades 1963.
36 Johan Martin-Löf, se fotnot 93.
37 PortaCOM, en distribuerad version av KOM som började utvecklas 1979 i det europeiska forskningsprojektet COST 11. Kontraktet gick till svenska företaget Enea som levererade ett första system 1982. QZ
fick ansvaret för drift och underhåll av PortaCOM, men ganska snart flyttades det över till det privata företaget Komunity Software, vilket bildats med stöd från STU, som även marknadsförde PortaCOM.
38 X.25, CCITT- och ISO-rekommendation för paketförmedlad överföring av data i allmänna datanät.
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Lars Ilshammar: Tack så länge. Då går vi in på andra planhalvan av panelen, sett från
min sida i alla fall, och ordet går till Björn Sellgren.
Björn Sellgren:39 Mm. Ja, jag ska göra en lite annan vinkling kanske. Min bakgrund är
inte enbart Volvo, det är mest IBM faktiskt. Jag jobbade på IBM i 14 år och sen på Volvo
i 11 år. Men sen 30 år tillbaka har jag jobbat med MEMO, med olika arbetsgivare.
MEMO-systemet utvecklades -79, första prototypen. Och då kan man fråga sig: Hur var
stämningen? Vad gjorde folk? Varför fanns det läge för att göra något sådant? Den miljö
där jag kommer från, eller växte upp som IT-person, var ju en IBM-miljö. Det var stora
datacentraler. Jag talar om Volvo, vi talar om varven, jag talar om SKF i Göteborg. De
stora IBM-datacentralerna hade framförallt stora ”batch”-system, det var inte en användare som loggade på, utan det var en operatör som startade en applikation. 2260 var en
gammal bildskärmsterminal som hade funnits i många år och som, samma år som när jag
började på IBM, ersattes av 3270,40 som fortfarande är en terminal som används faktiskt.
Under 70-talet så ägnade jag mig åt att implementera de stora transaktionssystemen på
Volvo, på Stena och så vidare. Vad var det jag fokuserade på? Jo, det var hur implementerar jag datakommunikation till de här stora transaktionssystemen? Det var nästan 90
procent, eller 99 procent, 3270 som det var fråga om, på de här företagen. Det fanns väldigt många användare som fick en terminal på sitt skrivbord för att till exempel köra löner. Man körde inköp, kollade lagersaldon eller sådant. Godsmottagare till exempel fick
en terminal för att kunna registrera vad som kom med lastbilarna till företagen. Men i den
här världen så var det så att en terminal var alltid ägd av en transaktionshanterare, det vill
säga man kunde med fog säga att den här terminalen är en CICS-terminal eller denna
terminalen är en IMS-terminal. Vad innebar det? Jo, det innebar att terminalen var begränsad till den omgivning som transaktionssystemet gav. Det vill säga, man kunde köra
löner, inköp och så vidare, om de transaktionerna fanns inom IMS,41 eller CICS,42 till exempel. Nånting hände då i slutet av 70-talet, något som gav ett lyft, teknologilyft kan man
säga. För idag är vi så vana vid att vid en PC eller en terminal, går du in och skriver och
talar om var du vill köra någonstans. Men i slutet av 70-talet så kom IBM ut med programvara som lade ett lager mellan terminaler och applikationer, alltså ett kommunikationssystem. VTAM43 hette systemet, det var en accessmetod. Och hux flux så kunde jag
slå på en terminal och sedan prata med någon som inte var en transaktionshanterare,
utan jag kunde säga så här, ”jag vill köra IMS, eller jag vill köra CICS, eller jag vill köra Z
eller X eller något annat”. Det är en frikoppling och hur kunde man utnyttja den? Jo, det
innebar till exempel att då kunde man skriva ett nytt program, ett litet program med en
användare, och den användaren, om han visste vad programmet hette, kunde koppla sig
dit. Jättebra, det började få en väldigt flexibilitet hos företagen i användningen av terminaler. Men flexibilitet kom inte utan pris. Tänk er att vi har 3 000 terminaler på ett företag som Volvo. En dag så fungerade inte terminalen. Då ringer du till den centrala hjälpfunktionen och frågar: ”Min inköpsfunktion fungerar inte.” ”Jaha, var sitter du då?” ”Ja,
Björn Sellgren, f. 1946, civ.ing elektro (E), Chalmers 1969. Sellgren var anställd vid IBM med placering i
Göteborg 1970–1984 och arbetade där mot ett flertal västsvenska kunder, däribland Volvo. Han gick över
till Volvo Data 1984, Verimation 1995, Netsys 1999 och Nexus 2000. Sellgren har bl.a. erhållit Volvos
Technical Achievement Award 1989.
40 IBM 3270, en stordatorterminal från IBM som annonserades 1971. IBM 2260, föregångare till stordatorterminalen IBM 3270. Ceruzzi (1998), 251.
41 IMS, IBM Information Management System, en hierarkisk databas och informationshanteringssystem,
speciellt anpassad för stora transaktionsvolymer. IMS togs först fram för Apolloprogrammet 1966.
42 CICS, Customer Information Control System, transaktionsserver utvecklad av IBM.
43 VTAM, förkortning för Virtual Telecommunications Access Method, mjukvara utvecklad av IBM för
kommunikation mellan olika stordatormiljöer i samband med att SNA-arkitekturen sjösattes. Se även fotnot 94.
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jag sitter ute i baracken där ute och jag har en grå terminal framför mig.” Det vill säga,
det var väldigt svårt för användare och central driftsfunktion att kunna prata med varandra. ”Vad är det för enhet du sitter vid? Var sitter du? Vilken linje sitter du?” Användaren hade ingen aning, och ska inte ha en aning. Min funktion där var att vara med och
implementera nätverket på Volvo, som IBM:are. Och jag insåg att här fanns ett problem,
så jag skrev en liten applikation som hette HELP. Så det enda användaren behövde göra
var att skriva HELP på skärmen, och då gick mitt program igång för det hette ju just
HELP och skickade tillbaka ett namn på terminalen, och då kunde användaren säga: ”Ja,
min terminal heter L023.” ”Jaha”, säger operatören, ”då vet jag, då sitter du på kontrollenheten den och den, och den är just nere, vi har servicekillar som håller på att jobba
med det där”.44 En ganska enkel tillämpning för att hjälpa användare och drift att kommunicera som blev möjlig tack vare att just den här hårda kopplingen mellan terminal
och applikation släpptes loss. Jaha, det var ju intressant. Det var det många som uppskattade. Sen visade det sig att IMS till exempel gick ner och var nere därför att en bandstation gick sönder. Och alla som satt och skulle köra sina inköps- och lönerutiner och allt
sådant där kunde inte köra. Då blev ju växeln nerringd förstås. Och vad gör man då? Jo,
då försöker man hitta nån funktion att sprida information snabbt om vad som händer.
Då skrev jag ytterligare ett tillägg till det här programmet som gjorde det möjligt för operatören att skriva in: ”Tyvärr har bandstationen gått ner. IMS är nere, beräknas komma
upp igen klockan 11.25.” Eller nåt sånt där. Texten lade operatören ut och användarna
som skrev HELP fick både sitt namn på terminalen och den här informationen. Aha, då
hade vi skapat en möjlig informationskanal från drift till vilken användare som helst. Entill-många så att säga. Mycket enkel, simpel databasapplikation. Det var inget konstigt,
men behovet fanns där väldigt starkt. Det är klart att då kunde jag inte låta bli att tänka
mig: ”Nej, men tänk om jag nu gör det möjligt för person A att skicka texten till person
B, tala om att det är just B som ska läsa det?” Med min bakgrund på 3270 och databasbaserade transaktionshanterare, så var det självklart väldigt enkelt för mig att skriva ett program som tillhandahöll mejlboxar där användaren kunde registrera sig och det där spred
sig väldigt fort. Det visade sig att det fanns ett väldigt sug på företaget, speciellt på mellanchefsnivå. Jag skulle vilja säga så här: Alla personer som har många bollar i luften samtidigt har ofta behov av snabba täta kontakter med många människor. Och människorna
de ska ha kontakt med, typiskt samma typ av människor som går på möten och inte är på
plats samtidigt som man vill prata med dem. Alltså, det asynkrona kommunikationsbehovet är mycket starkt på den typen av människor som har många bollar i luften. Det där
var det många som insåg och min chef på den tiden, Björn Boldt-Christmas45 insåg att
det där ska man utnyttja. Så han övertygade Volvo Datas ledning om att utnyttja det här
för att diskutera bollarna sinsemellan, inför möten till exempel. Då kunde man snabbare
skicka ett meddelande och säga: ”Jag tycker vi ska ta upp det och det på nästa möte. Vad
tycker du?” Och så kunde man få svar tillbaka utan att behöva ha telefonkontakt. Så man
kunde snabbare komma till nån slags konsensus och beslut. Det där hade en annan effekt. När ledningsgruppen började utnyttja ett kommunikationssystem och ett informationsutbytessystem, så ville nivån under också vara med. De ville också haka på, ”vi vill
också vara med i den här kommunikationsloopen”. Så vi fick en väldigt tydlig spridning
uppifrån och ner i organisationen, mycket snabbt. Det var många faktorer som bidrog till
det här givetvis. En sådan faktor är att vi gjorde systemet så att man kunde registrera sig
”Högst upp på sidan gör jag en tankegroda … Jag beskriver ett tänkt telefonsamtal mellan en användare
och central support. Om det är kontrollenheten som är nere så kan ju inte heller användaren använda
HELP. Svaret från support skulle t.ex. i stället vara att säga att linjen till just den maskin där den applikation som användaren vill köra är nere.” E-post från Björn Sellgren, 14/6 2008.
45 Björn Boldt-Christmas, f. 1945, bl.a. anställd vid Volvo Data samt vd för Ericsson Data Services från
1985.
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och använda direkt. Det vill säga, Kalle möter Stina och visar, ”titta jag har fått ett mejl
här från Johan”. ”Jaha, ett mejl. Hur kommer man in och använder det?” ”Jo, vad vill du
veta?” Och på studs registrerade Kalle Stina så hon fick en mejlbox och på fem minuter
kunde hon köra. Det vill säga, man kunde sprida användningen väldigt snabbt och vi var
väldigt noggranna med att göra systemet så att man fick en mycket snabb feedback på
användningen. Jag ska inte behöva lära mig mer än två–tre knapptryckningar, skicka ett
mejl och få ett svar. Se, då har jag fått en första feedback, ”ah, det här kan man ju använda, det här går bra”. Då är man mer villig på att lära sig ett steg till. Så en inlärningskurva
som är väldigt trappstegbetonad var väldigt viktig och som jag tror bidrog snabbt till det
där. En annan effekt som också är viktig i sammanhanget var att i och med att vi byggde
mejlboxar för personer, så ville vi också tala om vad personen heter, vilket telefonnummer de har, vilken organisatorisk tillhörighet de har. Lite CV-information om vi så vill för
personen, en mycket enkel trivial företagsanpassad sådan. Jag tänkte på det häromdagen,
att man kan säga att det nog var det första exemplaret av Facebook egentligen. Därför
vad gjorde användaren? Jo, de skrev in, ”vad heter jag”, ”vad har jag för telefonnummer”, och sedan kunde alla söka, slå och ta reda på detta. Plötsligt så visste alla, eller väldigt många fler, var hittar jag informationen? Och vem var det som var intresserad av att
underhålla den här informationen? Jo, det var användarna själva. Det var väldigt viktigt
att inte ha någon central, administrativ, tung rutin som körde detta, utan alla kunde hänga
med tåget på en gång. Jag tror inte, och det sades många gånger av många gurus i det här
sammanhanget, att man inte kan räkna hem ett sånt här system från början. För intäkterna, eller snarare vinsten, i ett sånt här system beror på väldigt många, många, många,
många små vinsttillskott. Och det är ingen som törs ställa sig upp och räkna och säga:
”Vi satsar 10 miljoner och så får vi de här intäkterna”. Därför var det mycket viktigt att
för det första ha någon som kunde säga, ”jamen, jag tror på det här”. Jag säger, som vi
hörde här, ”du ska installera e-post”, det var liksom en ”marching order” i många sammanhang, utan att man räknade på det. Men lika viktigt var också att det verkligen gick
att dra igång en sån här applikation utan investeringar. Vad hade vi för behov av investeringar? Ja, de som hade terminaler, ja, de hade ju terminal redan. Maskinerna? Ja, vi tog
bara ett litet hörn i maskinerna, någon annan märkte inte ens att vi låg i maskinen. Nätverket? Ja, det fanns det redan. IBM blev riktigt intresserade av det här först när Volvo
gick in och sade: ”Men vänta nu, det är många tjänstemän som inte har terminal. Vi måste skaffa flera tusen terminaler för att utrusta alla med terminaler, precis som telefoner.”
Då blev intresset från IBM stort förstås. Sen så småningom så klart, när vi hade 25–
30 000 användare, då drog vi lite mer CPU. Och det smakade också bra. Vad som sen
hände var att, nu vet inte jag hur långt jag ska fortsätta på detta, men jag började med det
här -79, fick ett väldigt fint gensvar, och det var väldigt skojigt att jobba med detta, och
det är fortfarande väldigt skojigt, så jag jobbar fortfarande med det här systemet. Vi drar
fortfarande in 13 miljoner i intäkter på det här systemet idag, trots att det är 30 år gammalt. Vi har haft väldigt många stora kunder. Vi har haft framförallt kunder inom tillverkningsindustri. Många biltillverkare. Vi har haft Volkswagen. Vi har haft Peugeot. Vi
har haft Renault. Volvo förstås, Saab lyckades vi aldrig med, och så vidare. Vi har haft
väldigt stor framgång inom bank och försäkring. Och varför det? Jo, det är självklart. Vad
består bank och försäkring av? Jo, mängder av tjänstemän som har terminaler redan. Det
fanns all hårdvara, all struktur som behövdes. En perfekt applikation att stoppa in. Och
en enkel period var 80-talet. Då, i den värld jag jobbade så var det stora IBMdatacentraler, det var 3270, det var enkla raka rör för vad man ville göra. Sedan kommer
den stora frustrationen under slutet av 80-talet och 90-talet. PC:n kom in och alla upptäckte, ”herregud, jag kan ha en liten PC och sitta och jobba själv och bygga egna applikationer och bygga små öar”. Och då uppstod andra problem. Hur ska man kommunicera mellan öarna? Visst fanns det metoder, men det var svårt. Och det byggdes många
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LAN-baserade mejlsystem som nu har försvunnit. Och det intressanta är att nu, på den
här sidan millenniumskiftet, så är vi lite grann tillbaka till de stora datacentralerna. Vad är
Google till exempel och vad är Yahoo och vad är Hotmail om inte annat än stora datacentraler? Låt vara att de är uppbyggda av många småmaskiner, men det är roligt att se att
vi kommer tillbaka till att låta proffs sköta datacentralerna. Ja, det fanns ju många konkurrerande system och jag vill inte gå in på de kanske just nu. Men skulle jag ha gjort nånting annorlunda, kan man fråga sig. Ja, jag skulle vilja att vi hade varit betydligt mer lyhörda vad gäller Internet. Vi skulle tidigt ha sett varthän Internet var på väg och anpassat
oss. Det har vi gjort idag, men lite sent kanske. Ja, det är väl lite grann MEMO:s historia.
Så det är de stora företagens historia om hur man utnyttjar mejlsystemen. Så jag slutar
där.
Lars Ilshammar: Tack så mycket. Då blir det Rustan Hedrenius tur.
Rustan Hedrenius:46 Ja, jag skulle börjat på samma sätt som du egentligen. Innan vi
kommer in på det här med själva mejlsystemen som vi har gjort, så tycker jag det är viktigt att börja i den infrastruktur och den miljö som vi verkade i. Och SAS som flygbolag
hade tidigt ett väldigt starkt behov av att kommunicera. Köpte du en flygbiljett i Köpenhamn mellan Stockholm och Helsingfors, så ville man veta det överallt. Även i Helsingfors. Det är till och med så att dataavdelningen på SAS, eller dataavdelningarna på SAS,
kommer från kommunikationsavdelningarna. Det började alltså med ”message switching”-avdelningar som rev hålremsor och gick till en annan apparat och skickade vidare.
Och ur det så sprang själva dataverksamheten fram. När jag hade jobbat fem år med data
kom jag till SAS. Och mina uppgifter då var mera såna här tyngre system. Man skulle
göra IMS-system och DC.47 Men i Köpenhamn hade man ganska länge gjort de här bokningssystemen och incheckningssystemen som kännetecknas av ganska lite bearbetning,
men kommunikation. Lite så där förenklat kan jag säga att om man tar ett bokningssystem, så gick det till som så att det satt en massa tanter i början i ett långsmalt rum, och
så ringde man dit från resebyråerna och sade: ”Vi har en kund som vill åka till Frankfurt.
Finns det nånting ledigt den nionde?” Och då gick man fram till en tavla där det här
flightnumret och datum stod, och så såg man att det var bara 18 streck där. ”Ja, då vi har
sju platser kvar.” Så drog man ett streck till det där, och så skrev man upp vem det var
och så där. Och så när det var 27 platser och det inte fick plats mer, då så sade man, ”nej
det går inte”. Då var det nån som kom att det där kunde man faktiskt lägga på en applikation där platstillgången lagrades på trumminne, och räkna upp ettor och så lyste det grönt
eller rött. Så slapp man springa fram och titta i den där korridoren. Och nu kunde man
direkt svara i telefonen att det var ledigt. Sen kom de på att vi drar ut det här till resebyråerna. Och nu fick resebyråerna rött eller grönt, de behövde bara knappa in flightnummer och datum på ett ”agent-set”. Så kunde de se om det var ledigt eller inte. Det påstod
man var världens första ”online”-bokningssystem, detta. Men det var mycket kommunikation och inte mycket bearbetning. Och det här var gemensamt för många flygbolag, så
redan 1949 gick elva stycken flygbolag ihop och bildade ett nätverk, ”world wide”nätverk, som hette SITA, eller företaget hette SITA.48 Och det fanns över hela världen
Rustan Hedrenius, 1942–2008, pol.mag. i statistik, juridik 1968. Hedrenius var programmerare och systemerare vid Statistiska centralbyrån (SCB) 1969–1973. Han gick därefter över till SAS som systemerare
och projektledare. Hedrenius blev chef för enheten Special Project & Technical Support 1974 och Director
Information Technology 1981. Han började som datachef på Linjeflyg 1986 och startade det egna företaget
Airware Systems 1992.
47 Eg. IMS DC, även benämnd IMS TM, transaktionshanterare. Se också fotnot 41.
48 SITA, förkortning för Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques, internationell organisation som bildades 1949 av 11 flygbolag med syftet att förse Europas centrala flygplatser med direkta
kommunikationsförbindelser.
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och det var ett ”package switching”-nätverk. Det kanske inte var det -49, men det var det
första ”package switching”-nätverk som fanns i världen då. Så det bar trafik från de här
olika bolagen, som hade olika protokoll för sin kommunikation. Så när jag kom till SAS
kunde man i SAS nätverk, Telcon-nätverket,49 från en ALFASKOP-terminal,50
UNISCOPE 100-protokoll,51 i Singapore prata med en terminal i Buenos Aires. Innan
dess ska jag säga att det var väldigt mycket telegram som gick. Det viktiga med telegrammen var att man hade utvecklat konventioner för adresser. Och adresserna byggde på
avdelningsnamn, geografin och sen så kommer personnamn. Så man skrev då: ”Jag vill
ha det här till STO XD/Jonsson.” STO XD SK måste man skriva. Då var det så att då
visste man att SK var SAS, och då skickades meddelandet till SAS, så fick SAS sedan
bena upp det här. Det är STO, ja, det är nog Stockholm, och så tittade man där om det
fanns nån avdelning som hette XD. Och fanns inte det här så fanns det vägar som gjorde
att det kom upp på olika printrar så att det nådde fram till personen ifråga, eller till avdelningen ifråga. Och reservationssystemet hade mer avancerade såna här saker. För där
skulle man kanske ”cancellera” en flight. Då var det ju ärendehantering det var frågan
om. Så nu måste man ta och meddela alla människor som hade med någon som skulle
åka med den där flighten, ”det är ingen idé”. Så där fanns det ett inbyggt mejlsystem kan
man säga. Fast man pratar ju då om funktioner och inte individer, oavsett vilken resebyråtjänsteman som satt på en viss resebyrå, måste man hålla reda på vem det var som ansvarade för passagerarna. Telcon, nätverket som SAS då hade, utvecklades då. -73 när jag
började så var det Telcon 3 som gällde och det nätverket kunde just växla mellan olika
datamaskiner, man gjorde ”assign” så man kunde prata med Unisys-maskiner, Univac
hette det då,52 eller med IBM-maskiner som vi byggde upp, IBM IMS DC. Så vi hade, det
var nytt, ”multipurpose”-terminaler. Alltså inte bara CICS-terminaler eller nåt sånt. Det
är jätteviktigt det här att det var ”multipurpose”. Det gjorde att vi kunde göra en massa
saker som inte var planerade från toppen. Exempelvis. I vanlig systemutveckling så ville
man gärna visa hur skärmen skulle se ut för användaren. Då kunde vi rita, eller knacka
ner på skärmen, ALFASKOP-terminalen, den layout vi önskade och sparade den med
”lay 101”. Och sedan kunde man visa upp den här skärmen genom att skriva ”lay 101”
och använda den i diskussioner med användaren om layouten. Och när jag gjorde de där
fick man ringa till Köpenhamn och så sade jag, ”jag ska ha en sådan där ’lay’”, ”Ja, du må
ha ’lay’ 101 till 120.” [på danska] Jaha, vad bra, och så fick jag några såna där bildskärmssidor. Sen gick det väl 14 dagar, så ringde jag igen och ville ha: ”Äh, du hade allerede noget den sidste uge”, [på danska] sade de. De tyckte att jag redan hade fått min beskärda
del. Då blev jag sur på det där. Så jag skrev ett mycket enkelt IMS-program som bara tog
med det som stod på en skärm och lade det på en plats som jag hade skrivit i två nivåer,
högst upp, jag skrev, ”page”, och så skrev jag ett namn, ”Olle/P3”, då lades det upp med
de här nycklarna. Då kunde jag kalla fram det här. Och det kändes, ”åh vad skönt”. Jag
slapp ifrån att hålla på att ringa och tigga. Så småningom så började vi använda det här.
Vi lade upp sidor med våra vanliga namn. Det använde vi som anslagstavlor egentligen,
som vi växlade meddelanden på. Och vid nåt tillfälle här, vi höll väl på så där i ett par år,
-75, -76, så behövde jag en av mina tekniker för att gå igenom en ”softvara”. Vi skulle
besöka ett företag i Kalifornien. Ove var då på semester på Barriärrevet och seglade. Så
Telcon, datornät i SAS regi som inrättades 1971. ALFASKOP-terminaler kopplades till nätet fr.o.m.
1973.
50 ALFASKOP, IBM-kompatibel stordatorterminal utvecklad av det svenska företaget Stansaab vid 1970talets början.
51 UNISCOPE 100, stordatorterminal som togs fram av företaget Sperry Univac vid 1970-talets början.
52 Eg. Eckert-Mauchly Computer Corporation, dvs. företaget som utvecklade datorn UNIVAC. Det köptes
1950 upp av Remington Rand Corporation som 1955 gick samman med Sperry Corporation och bildade
Sperry Rand Corporation. Datortillverkningen skedde vid Univac Division of Sperry Rand. James W. Cortada, Historical Dictionary of Data Processing: Organizations (New York, 1987), 235ff, 248ff.
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jag skrev på hans anslagstavla: ”Hej Ove, välkommen tillbaka. Synd att du kom för sent,
för jag skulle behövt dig i Kalifornien.” Och sen när jag klev av i Los Angeles, då står
Ove där. ”Tjena moss!” ”Vad fan?” Ja, då hade han gått av, jag tror det var i Singapore
eller nånting sånt, gått in på SAS-kontoret där och tittat på sin sida. Och då hade han
styrt om biljetten, så han hade åkt till Los Angeles istället för till Stockholm. Och då kände jag så här: ”Oj, oj, oj, det här alltså, det ska man ha.” Och det var alltså grunden för …
Jag kanske ska komma tillbaka sen till själva mejlsystemet. Men det var alltså ingen som
sade: ”Vi ska ha e-post.” Ja, jag sade ju det då, när jag kände hur håret reste sig i nacken,
då ska vi ha e-post. Och då började vi undersöka … Ja, det gick väl ett par år innan vi
började utveckla själva mejlsystemet och då hörde jag att QZ hade börjat på nåt sånt.
Men annars så kände vi nog inte till nånting som var åt det där hållet. Jag ska komma tillbaka till de där sen, men jag tror att det är bra om vi tar lite just grunderna.
Lars Ilshammar: Tack så mycket. Då är det, sist men inte minst, dags för Toni Bergman
att vittna. Varsågod.
Toni Bergman:53 Ja. Jag har hållit på med det här med databehandling sen -65 egentligen, men var bland annat uppe på QZ och körde en del när jag gjorde lumpen och bar
hålkort över Gärdet och såna där saker. Men sen var jag på SPADAB54 och var med om
Minuten-installationen i mitten på 70-talet. Och sen -76 började jag på SKF och det är
egentligen där min bakgrund till mejlsystem kommer. I grund och botten så handlar det
här om att SKF blev utsatta för väldigt hård konkurrens från japanerna när det gäller att
tillverka kullager och SKF hade många produktionsfabriker och man fick ställa om i varje
fabrik för att man skulle tillverka olika typer av kullager. Och då bestämde man sig för att
göra någonting som kallades för ”Global Forecasting Supply System”, där man alltså
skulle samordna produktionen mellan de olika enheterna i Europa, så att man kunde
producera längre serier av kullager utan att ställa om maskinerna. Man skapade då ett
centrum i Belgien som kallades Forecasting Supply Office och deras arbete var att beräkna hur mycket som skulle produceras i respektive fabrik av en viss typ av kullager baserat
på lagerhållning, inkomna order och naturligtvis statistik från tidigare och så vidare. Och
det här började man då med under -75 kan vi säga. Det började med lite uppringda terminaler, RJE-trafik,55 vi kunde skicka lite grejer fram och tillbaka över hastigheter, 1200,
2400 bits per sekund på uppringda linjer. Och när volymerna ökade, 1976 när jag kom in,
började vi installera Leased Line mellan de stora datacentralerna i Europa och vi körde
fortfarande då typ RJE-baserad verksamhet. Egentligen skickade vi hålkortsformat fram
och tillbaka, men det var egentligen filer och information som behövdes samlas in för att
kunna göra de här Forecasting-systemen. Och naturligtvis så räckte det inte med 80 bytes
”record” längre, utan det var ju mer information och då fick vi bygga om det där så vi
kunde hacka ner längre ”record” ner i 80 bytes för att skicka över det, och då byggde vi
ett litet system som kallades för komp-de-komp, packa upp det i 80 bytes, och sen förlängde man det när den kom fram i andra änden. I varje fall så 1977 sade Mauritz Sahlin,56 som då var vd, att vi måste göra någonting här. Vi måste samordna de här verksamheterna mer mellan bolagen. Och vi hade väl läst en del på tidningar och så vidare om att
det fanns kommunikationsprotokoll och att man kunde knyta ihop datorer. Men han fatToni Bergman, f. 1948, ettårig ADB-utbildning 1968. Bergman arbetade som operatör och systemprogrammerare vid SPADAB 1969–1976. Han var därefter systemprogrammerare och ansvarig för datornät
vid SKF. Bergman gick över till EDS 2001 och är sedan 2006 konsult.
54 SPADAB, Sparbankernas Datacentral AB, bildat 1962.
55 RJE, förkortning för Remote Job Entry, IBM-utvecklad applikation för att underlätta datorkommunikation.
56 Mauritz Sahlin, f. 1935, civ.ing. KTH 1965. Sahlin var anställd vid Bulten Kantahl 1960–1972 för att
därefter gå över till SKF. Han var vd och koncernchef för SKF 1985–1995.
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tade beslut i varje fall: ”Vi måste knyta ihop SKF-bolagen i ett nätverk.” Och det fanns
ingen cost benefit-analys bakom, utan detta var liksom en vision: ”Vi ska gå åt det här
hållet och samordna oss bättre.” Så vi sprang ut på marknaden och började leta efter lite
olika saker. Det var NTT,57 det var DEC och det var Regnecentralens58 nätverk. Sen så
kom IBM i sista sekunden och sade, ”jo, vi har någonting nytt här som heter VTAM och
NCP59 som man kan knyta ihop datorer med”. Så -77 fattade vi det där beslutet. Vi var,
tillsammans med Volvo, det var ungefär precis i samma skede, rena utvecklingslabben för
IBM för att testa de här miljöerna. Och man kan ju säga att det funkade inte så där jättebra i början. Men i varje fall, vi fick installerat det här under slutet på -78, och då skulle vi
ersätta också samtidigt den här gamla RJE-trafiken och kunna skicka filer fram och tillbaka. IBM-konceptet byggde egentligen på två saker. Du kunde köra interaktiv terminaltrafik mellan datorerna och mellan terminaler och datorer via VTAM. Och sen så fanns
det en funktion också som hette ”apple-to-apple”, du kunde alltså bygga applikationer
som kunde prata med varandra över VTAM. Och baserat på det, så byggde vi ett system
som vi kallade WORST och under WORST-systemet så låg det tre funktioner. Det första
var ”file transfer”, att kunna skicka filer från en dator till en annan dator. Och den andra
funktionen var någonting som vi kallade för RJE, du skulle kunna sitta i ett land, skicka
in ett jobb och exekvera på en dator, en annan datacentral i Europa, och sen få utskrift
tillbaka. Och den tredje funktionen, som då blev en följd här, det var MEST, som vi kallade det, ”message transfer”. Och det var egentligen ett komplement till RJE-trafiken och
”file transfer”-trafiken. Vi behövde skicka information mellan operatörerna som skulle ta
emot och köra de här sakerna. Se att filen hade kommit fram och såna här saker. Så vi var
en liten, liten grupp där centralt, tekniker egentligen, som började skicka meddelanden
med det här systemet som vi byggde, och det var väldigt likt MEMO. Som sagt var utvecklades det väl egentligen parallellt. Björn och en annan kille hos oss, Erne Hellström,
satt ju på IBM och pillade med det här. Stora skillnaden, tror jag, var att vi byggde ett
flerdatorsystem från början. Vi kunde alltså köra i flera datorer samtidigt, som pratade
med varandra. Och det ställde lite andra krav på adressering av namn och såna saker när
man byggde adressböcker. Vi var tvungna att ha ”domain:er”, så att ett namn blev uppbyggt av vilken dator den körde i, så kanske en avdelningsbeteckning och sen initialerna
på en person. Så det där drog vi igång och i början så var det väldigt restriktiv användning. Det var till och med som så att i vissa länder här så var man tvungen att gå till chefen för att fråga om man fick skicka ett mejl. Men det släppte successivt. Och anledningen till det var naturligtvis att linjerna mellan länderna var oerhört dyra, att koppla ihop de
här. Det var ju 9.6-linjer från början och jag kommer ihåg det första modemet jag köpte,
ett 9.6-modem60 från Codex, det kostade 110 000 kronor, för ett enda modem, så det
släpper man aldrig ur huvudet. Okej, det här fortsatte att växa, RJE-paketet ersattes så
småningom av NJE,61 IBM:s standardfunktion mellan stordatorer. Vi kopplade på fler
och fler länder på systemet och mejlsystemet utvecklades framförallt med mer volym,
många nya funktioner, editeringsfunktioner i mejlsystemet. Det fanns ingenting från början överhuvudtaget. Vi byggde ”batch”-interface, som vi utnyttjade för att kunna använda IBM:s TSO/SPF62 för att editera, och sen kunde vi köra DCF, som var en ”document
NTT, förkortning för Nippon Telegraph and Telephone Communication Corporation, japanskt multinationellt företag inom telekommunikation.
58 Regnecentralen, danskt företag inrättat 1955 som bl.a. byggde Danmarks första dator, DASK, vilken
invigdes 1958. Regnecentralen köptes upp av ICL 1989.
59 NCP, förkortning för IBM Network Control Program, operativsystem för IBM 3745/3746 Communications Processor, vilka bildade del av en VTAM-miljö. Se även fotnot 43 och 94.
60 9.6-modem, dvs. modem med en kapacitet om 9,6 kb/s.
61 NJE, förkortning för Network Job Entry, IBM-utvecklad applikation för att underlätta datorkommunikation.
62 TSO/SPF, förkortning för Time Sharing Option/Structured Programming Facility.
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composition facility”, ett ordbehandlingssystem i stordatorn. Då kunde man göra det där
och så kunde man skicka över skiten till ett mejlsystem som sen distribuerade det runt
om till olika mottagare. Vi byggde också ett antal andra interface mot fax och telex. Telexarbetet gjorde vi tillsammans med Volvo. De hade ett system som hette DSX-4063
som vi också utnyttjade och knöt ihop med vårt mejlsystem. I slutfasen så hade vi nio
stycken stordatorer som var ihopkopplade i det här systemet inom SKF-koncernen. Vi
byggde så småningom även kopplingar mot X.40064 som var populärt under en period.
SMTP-mejl65 kom så småningom också kopplat till det här. Vad kan vi säga mer? Ja, så
småningom bytte SKF strategi och vi gick över till någonting som hette cc:Mail,66 vilket
var en totalflopp skulle jag vilja säga. Sen gick vi över till Lotus Notes67 som vi har fortsatt med inom SKF och det gör vi fortfarande. Så nu är det väl en 20 000–25 000 användare inom SKF-miljön, men med en oerhört stor mängd internationell och extern kommunikation. Jag tittade faktiskt härom veckan, och senaste månaden så var det 4 miljoner
externa mejl, plus alla interna som går mellan avdelningar och allting sånt, i Lotus Notes.
På en månad alltså. Så det är oerhörda volymer. Det som var fascinerande också när vi
hade hela den här utvecklingen, det var ju väldigt rudimentärt i slutet på 70-talet, i början
på 80-talet, och för att kunna finansiera det här och vidareutveckla systemet, så hade vi
faktiskt en intern debiteringspolitik för hur vi skulle debitera mejl, och vi satte ett pris
från början som var 50 öre per sida som man skapade i mejl-systemet, och det, tyckte vi,
blev ju inga intäkter i början, men jag kan säga att det stod för rätt stor del av ITverksamhetens budget just med det här systemet. Det genererade mängder med pengar så
vi var naturligtvis tvungna att sänka kostnaden sen, vi fick ju inte generera för mycket
vinst, men det gav en oerhörd frihet för den avdelning som jag hade att kunna utveckla
saker, titta på nya saker, därför vi hade den här egna intäkten så att säga, tills några chefer
ansåg att vi inte skulle ha det längre och då har utvecklingen stannat kan man säga. Men
det har varit en oerhört rolig utveckling och MEST levde vidare ända fram till 2006, början på 2006 stängde vi sista systemet, och sen slutade jag på SKF 2006 också, så det levde
ungefär lika länge som jag gjorde, ingen idé att ha det kvar. Nu är jag tillbaka på SKF som
konsult igen, men det är en annan historia. Men vi jobbade inte som Volvo med MEMO
och vi sålde det egentligen inte. Vi lämnade ut två versioner utanför SKF, en gick till
Agip i Italien, italienska oljebolaget, och SPADAB fick faktiskt en version också, men jag
tror de använde det mest för ”file transfer”-funktionen egentligen. Ja, sen finns det ju
väldigt mycket mer att prata om när det gäller själva nätverksutvecklingen som ju har varit enorm under den här perioden. Jag kan ju bara nämna vi var en av världens första länder som övergav VTAM, och NCP också, och konverterade till ett routerbaserat CISCOnätverk och byggde upp det sen, som nu har expanderat oerhört mycket. Vi kan väl nöja
oss med det så länge.
Lars Ilshammar: Stort tack för den här inledande omgången av väldigt intressanta vittnesmål, tycker jag i alla fall. Nu är det möjligt för deltagarna i panelen att komma med
kommentarer eller frågor till varandra eller till och med påpekanden och motsägelser.
Tomas Ohlin har begärt ordet och sedan Jacob Palme, Tomas varsågod.

Eg. NEC DSX-40, digitalt telefonsystem med inbyggda e-postfunktioner.
X.400, ISO- och CCITT-standard för hantering och förmedling av e-post.
65 SMTP, förkortning för Simple Mail Transfer Protocol, kommunikationsprotokoll för leverans av e-post.
66 cc:Mail, LAN-baserat e-postsystem som utvecklades under 1980-talet för Microsoft MS-DOS. Systemet
slutade underhållas 2000–2001.
67 Lotus Notes, programvara för hantering av e-post som togs fram av IBM. Den första versionen presenterades 1989.
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Tomas Ohlin: Tack. Jag tänkte fylla i en aning på den inledning som jag hade, som sen
fortsattes av Jacob och Bengt i första hand. Vi har ju hört att en hel del krafter bakom
den utveckling som här är beskriven hade tekniskt ursprung. Särskilt Bengt betonade det,
vi hade datorer som gjorde det möjligt, och då uppstod tankar om att man skulle också
kunna använda dem på andra sätt. Men en aspekt av den här utvecklingen hade lite bredare bakgrund och det var tillkomsten av situationen när systemet FORUM, som Jacob
och Bengt nämnde, kom till QZ, Stockholms datamaskincentral. Låt mig på en minut
beskriva den utvecklingen. Det var så att 1975 så jobbade jag på Styrelsen för teknisk utveckling, motsvarigheten till dagens Vinnova, och funderade på möjligheterna att använda telekommunikation i större sociala perspektiv, och vi organiserade en studieresa bort
till Kalifornien. Det var framförallt Bertil Thorngren,68 han är nu professor på Handels,69
som var med, och några andra, och vi besökte the Institut for the Future och träffade de
vänner där som hade fungerande tillämpningar, som de kallade Planet-systemet, som sen
expanderades till det så kallade FORUM-systemet och vi tyckte att det där var väldigt
spännande, så vi ordnade så att vi fick möjlighet att köpa en version av det och det var
just 10 000 dollar som investerades i detta, så vi fick med oss det hem. Det kom i början
på 1976 kan man säga och det började uppstå användningsprov med det systemet. Men
vad vi ville göra i den här projektgruppen som skulle studera ska vi säga sociala tillämpningar av den här typen av kommunikationsteknik, ganska bred ansats egentligen, det var
att fråga: För vad är den här typen av telekommunikation lämpad? Så vi ordnade en hel
vecka full av demonstrationer uppe i Luleåtrakten, under hösten 1976, där vi hade som
rubrik ”Telekommunikation och regional utveckling?”, med landshövdingen Lassinantti
som invigare och det var väldigt ståtligt. Vi hade prov med olika typer av teknik och
bland annat just FORUM-systemet som då kördes i Stockholm, och det var lite kommunikationsproblem kan man verkligen säga, för det var dyrt att köra på den tiden. Vi diskuterade en mängd olika typer av tillämpningar och det var inte bara smalbandskommunikation av e-post och gruppkommunikationstyp utan också bredare, funderade över användningen av video och så vidare. Vi kom fram till att skulle man utveckla några studier
av mer praktisk, pragmatisk art så var video otänkbart. Det fanns inga bredbandssystem
som kunde klara det. Däremot så blev vi fascinerade av möjligheterna att använda gruppkommunikation, och vi startade ett försök med fem tillämpningar, och det här är under
slutet av -76, början av -77, just uppe i Luleå, Älvsbyn, och Piteå, ja, fyrkanten kallades de
där städerna. Vi kallade projektet TERESE, Telekommunikation och regional utveckling
i Sverige, och det finns en liten skrift som beskriver de här experimenten som i mycket
byggde på gruppkommunikationssystemet FORUM.70 Vi hade visserligen annan teknik,
men sanningen är att det var gruppkommunikationen som skapade de spännande möjligheterna och det här var tillämpningar av väldigt bred natur där vi prövade hälsovård, vi
prövade utbildningstillämpningar och vi prövade kommunikation mellan företag. Den
här lilla rapporten som beskriver det här finns tillgänglig, och den har lustigt nog väldigt
fina teckningar gjorda av Stina Eidem. Hon tecknar personbilder i DN nuförtiden. Stina
gjorde vackra bilder som i stort sett ingen har sett av mycket tidig tillämpning, i första
hand av gruppkommunikationssystem.

Bertil Thorngren, f. 1940, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) 1974.
Thorngren har varit t.f. professor vid andra universitet inom och utom landet. Han har också varit verksam
inom Telia som SVP med ansvar för koncernstrategi. Thorngren återvände till HHS 1997 som ansvarig för
det nybildade Centrum för Informations- och Kommunikationsforskning (CIC).
69 Eg. Handelshögskolan i Stockholm (HHS).
70 Telecommunications and Regional Development in Sweden: A Progress Report, April 1977 (Stockholm, 1977).
68

26

Som Tomas Ohlin påpekar i sitt inlägg illustrerade Stina Eidem TERESE-projektets rapport. Bilden ovan föreställer planering av äldreomsorg med hjälp av datorkommunikation. Bildkälla: Telecommunications and Regional Development in Sweden (Stockholm, 1977).

TERESE-projektet utvärderades sen av Leif Lindmark och andra forskare på Umeå universitet och man kunde konstatera att det hade en betydande pedagogisk betydelse, men
kvantiteterna var alldeles för små för att man skulle riktigt kunna bygga vidare. Vi lekte
tidigt med tanken på att man skulle kunna helt enkelt försvenska FORUM-systemet och
expandera det till former som passade oss. Det gjordes vissa anpassningar, men vi fann
att det var för komplicerat och istället utvecklade Hans Wallberg71 uppe i Umeå ett eget
liknande system som kallades för TERMEX,72 och körde det där uppe, medan Stockholm
tog en egen väg, i och med att Jacob omedelbart insåg att det här var en viktig teknik och
inledde utvecklingen av KOM-systemet. Så man kan säga att den här delen av utvecklingen trots allt hade någon form av anknytning till behovsdiskussion. Det är inte ren teknologisk utveckling bakom, utan vi hade en diskussion om för- och nackdelar av olika typer
av tillämpningar. Vi gjorde praktiska experiment. De fem försöken uppe i Norrland gjordes på Texas Instruments skrivande terminaler, för det var vad man hade råd med då, vid
det laget. Det var en skrivmaskin, ihopfällbar med lock. Man fällde upp och med gummikuddar där man stoppade i telefonluren, alltså akustiska modemer, och det var en fantastisk händelse att kunna resa runt med en skrivmaskin och plugga in helt enkelt där det
fanns en telefon på ett skrivbord. Det var mycket avancerad teknik tyckte vi då. Vi investerade från STU två miljoner kronor i de här fem experimenteten och det var ganska
mycket pengar på den tiden. Jag minns att jag hade, om jag ska vara uppriktig, betydande
problem att få fram de där pengarna för att det var så exotiska tillämpningar. Det var ju
ingen riktig teknik. Det var ju bara frågan om att skicka några textrader. Det var ju inte
riktig databehandling. Men efter tre dragningar i behörig instans inom STU, så lyckades

Hans Wallberg, f. 1946, programmerare. Wallberg började på Umeå universitets datorcentral (UMDAC)
1970 och han blev chef för verksamheten 1981. Han är samordnings- och utvecklingsansvarig för det
svenska universitetsdatornätet SUNET och har varit ledamot i den statliga IT-kommissionen som existerade mellan 1994 och 2003.
72 TERMEX, tidigt e-postsystem som utvecklades vid UMDAC av Hans Wallberg.
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jag få fram de där pengarna och sen jobbade vi tillsammans med stor glädje med, ska vi
säga, uppföljningen av de här försöken. Tack.
Lars Ilshammar: Tack, Tomas. Vi hoppas att Tekniska museet kanske på något sätt kan
få kopiera de här skrifterna som du har refererat till. Jacob, varsågod.
Jacob Palme: När jag lyssnar på redogörelserna här, dels vår egen berättelse från QZ
och FOA-området, dels Volvo och MEMO-miljön, dels SAS-miljön och dels SKFmiljön, så noterar jag att det som jag sade i början stämmer väldigt bra, i alla fall i alla de
här fallen. Om jag rätt förstått det hela, så är det så att det började med att man, för andra
ändamål än e-post, skaffade teknisk utrustning så att en massa människor hade terminaler
som kunde kommunicera med varandra, terminalen kunde skicka information till någon
central, eller några centrala datorer, och sen kunde det skickas vidare ut till terminalerna.
Den utrustningen skaffade man aldrig för e-post, det var aldrig e-post som var motivet
för den utvecklingen, men när man väl hade skaffat den här tekniska utrustningen, då
upptäckte man att när man väl har den här möjligheten, har de här tekniska burkarna
som kan skicka information till en gemensam dator, eller till flera hopkopplade gemensamma datorer, då upptäckte man att man kan använda det här även för att skicka e-post,
men man motiverade aldrig inköpen av hårdvaran. Du, Tomas, pratade om att ni satsade
10 000 dollar på att köpa FORUM Planet, men observera att vad ni betalade för var bara
programvaran, det var inte hårdvaran. Att det överhuvudtaget var möjligt för er att göra
det, berodde på att vi hade redan skaffat den hårdvara som behövdes i form av en dator
som kunde kommunicera via modem med en massa användare på olika håll i landet, och
den enda hårdvaran ni satsade på det var de här Texas Instruments-terminalerna, men de
centrala datorerna som möjliggjorde den här kommunikationen fanns redan då. Det tycker jag är ganska intressant att notera, att det hela tiden, hela tiden varit så att man aldrig
har motiverat hårdvaruinköpen, medan e-posten har alltid kommit i efterhand som ett
resultat av hårdvaran som skaffats för andra ändamål.
Lars Ilshammar: Tack, då var det Rustan Hedrenius.
Rustan Hedrenius: Jag kan verkligen skriva under på det där, och även det här med att
det inte blir någon cost benefit-analys eller nånting sånt där. Den här upplevelsen vi hade,
anslagstavle-systemet som vi hjälpligen använde att kommunicera med, från den upplevelsen till att vi hade ett mejlsystem med full funktionalitet så tog det flera år, och den
första grejen jag ville göra, det var att jag ville förbättra det vi kallade för InfoPagesystemet i ”storage and retriever”. I samband med budget, så ville jag lägga in tre månaders programmerare i budgeten, och så fick jag stå till svars för det där bland annat, jag
hade en grupp som var databasgrupp, vi hade dataskolan och vi hade teknisk support, i
SAS, under mig, och så beskrev jag vad det handlade om. ”Ja, man skriver på skärmen en
grej och så skickar man in det.” ”Jaha, vad gör det sen då?” ”Ja, sedan kan jag plocka
fram det igen.” ”Jaha, Knut, hörde du det? Vad är det för bearbetning då? Ingen databehandling?” ”Nej, nej, det är bara, man kör in det där.” ”Men varför kan du inte lägga det i
skrivbordslådan istället och plocka fram det när du behöver det?” Alltså, det var en väldigt dålig förståelse och insikt om vad man kunde göra med det här. Jag hade ju inte beskrivit det rätt riktigt, men då gjorde jag så att varje programmerare som kom till SAS
skulle göra ett övningsprogram, vi hade en mycket speciell miljö, man hade ju en SASmiljö med speciella terminaler, så då gjorde jag ”specarna” för övningsprogrammen så att
vi fick fram det här ”info storage retriever”-systemet, så det kostade inte ett öre för SAS.
Och InfoMail-systemet kom till genom att en av databasadministratörerna, Nils Busk,
som var väldigt intresserad av det här, tyckte att han hade tid. Så han satt och program-
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merade på det i ett halvår på ”ledig” tid. Ja, kanske mer. Så färdiga versionen av InfoMail,
då var det ett fullfunktion-system med ”key words”, adressering, grupper, arkiv, telexinterface, sjösatte vi på våren -81.73 Men just det här att det är ingen förståelse för att man
skulle kunna lägga ned några pengar, inte ens programmeringspengar. Just det här InfoPage-systemet blev sedermera SAS mest använda system på IBM-sidan och jag fick nån
uppgift här om att nu kör det en miljon ”transar”74 i månaden och då har det funnits i,
vad var det, -76, det är 32 år. Tänk om man istället hade gjort det privat och tagit ett öre
transen.
Lars Ilshammar: Tack, det var tänkvärt. Bengt och sen Björn.
Bengt Olsen: Jag har några tidskommentarer bara. En kul grej var att vi hade det där
FORUM-systemet 1976 och det var på en dator som skulle kunna ha 25–30 samtidiga
användare, men det där var byggt så att redan efter tre–fyra samtida så tröttnade den där
DEC 10:an. Det var en sak. Och det var många saker som Jacob och de som förstod
mest började kritisera. Jag kommer ihåg att vi hade en väldigt kul tillämpning. Vi startade
en diskussionsgrupp i FORUM som hette, ”Vad är det för fel på FORUM:et och vad kan
vi göra åt det?”, och då kanske 1 000 människor, som i huvudsak inte kände varandra,
gav idéer om hur man skulle bygga system, och jag är säker på att den ”inputen” användes väldigt mycket av Jacob och hans gossar när de byggde KOM-systemet sen, som ju
blev mycket effektivare och bättre än FORUM. Men sen fanns det hämmande faktorer.
Det var så här, vi var ju en statlig myndighet så småningom, en statlig datacentral, och då
sade de det de fick inte köpa själv utan det var Statskontoret75 som fick köpa. Ja, då fick
man ju nåder att köpa en centralenhet och sen så kom våra antagonister och kompisar,
fysikerna, som var väldigt duktiga och väldigt bortskämda, för de var ju i CERN och där
fanns obegränsat med resurser, och de skulle ha egna terminaler att koppla upp sig mot
datorerna, och det var typ Texas Silent,76 och de kostade ungefär 10 000 kronor styck, det
är 50–60 000 idag, för en ”dum” terminal som just inte kunde mycket mer än att bara
skicka och ta emot en text, men då plötsligt sade Statskontoret, ”stopp, ingen får köpa”.
Alltså ingen forskare i Sverige fick köpa en ”dum” terminal utan godkännande från Statskontoret. ”Ja, varför då? Ni är inte kloka”, sade vi. ”Nej, men det är för att det påverkar,
plötsligt så behöver ni mer datakraft och då måste vi hala fram mer pengar där”, och så
vidare. Ja, det där tokigheterna kom ju bort efter några år. Jag minns de första terminalerna. De allra första hade 110 baud. Och 300 baud, 30 tecken i sekunden. Och fysikern
han sade, ”300 det är för lite, vi måste ha 600”, och så lyckades vi få 600. ”Nej, vi ska ha
1 200”, och så fick vi 1 200. ”Nej, vi ska ha 2 400.” Och hela tiden drev fysikerna framåt
och det var väl bra det. Det hände fortare. Vi hade 5 000 KOM-användare 1981, eller 82. Det var jättemycket, alltså 5 000 som hade investerat 10 000 i en sån där terminal då,
mycket pengar. Och då hade inte Televerket beredskap för det där. Till exempel för att
kunna ha KOM-användare i Uppsala, måste nån hyra en linje för 80 000 kronor om året,
en fast linje mellan Uppsala och Stockholm, så hade man en liten telefonsluss, en liten
modempool i Uppsala som man fick koppla sig för lokalsamtal. Ja, gud det var sånt där
hela tiden. Det nämndes cost benefit-analysis. Jag påminde mig just att Jacob och jag var
InfoMail sattes i drift 15 maj 1981 och lades ned 31 december 2002. Som mest hade InfoMail 30 600
användare och det handhade då 32 500 000 transaktioner (1998). Brev, Nils Busk, 27/6 2008.
74 Dvs. transaktioner.
75 Statskontoret, regeringens centrala rationaliseringsorgan, bildat 1690. Statskontoret fick 1961 det samlade
ansvaret för upphandlingen av datorer till alla statliga myndigheter vilket resulterade i att Statskontoret i
slutet av 1960-talet var den enskilt största kunden på den europeiska datormarknaden. Se även Julia Peralta,
ed., Statskontoret: Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 5 februari 2008 (Stockholm, 2008).
76 Texas Silent 700, serie av datorterminaler utvecklade av Texas Instruments under 1970-talet.
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i London 1986, skrev varsin artikel, och min har jag med här i alla fall, den heter ”CostBenefit Analysis of Mail & Conference Systems”, Online Publications 1986, och där ser
man väldigt mycket att mejl-system har naturligtvis en omedelbar nytta fast man kanske
inte kunde motivera det, men konferenssystem det var en oerhörd nytta för de ersätter
sammanträden, de ersätter resor på ett annat sätt om man bara förstår det och exploaterar det på rätt sätt. Ja, det var det hela
Lars Ilshammar: Tack, Björn.
Björn Sellgren: Jag ville kommentera lite grann Jacobs bild av kostnaderna. Det är väldigt viktigt att inse, tror jag, att även om e-post inte motiverades med inköp av hårdvara
till att börja med, så blev e-post en väldigt drivande faktor för att skaffa utrustning.
Jacob Palme: Senare.
Björn Sellgren: Ja, men väldigt snart. Jag tar som exempel IBM som sålde 6 000 terminaler på ett bräde till Volvo för att alla tjänstemän skulle kunna köra. IKEA kör idag
52 000 användare. Idag kör de det. De har utrustat alla med terminaler. Visserligen är det
oftast PC som de kör, och grafiska klienter förstås, men det är stora kostnader involverade i att implementera e-post på bred bas. Samtidigt ska man också komma ihåg att e-post
blir den första applikationen som spreds till många användare och som gjorde det möjligt
att sen lägga på ytterligare grupp-applikationer. Vi har allt från ”bulletin boards” till kalendrar till ”work flow” till … Kalla det vad du vill. Det finns många olika namn på de
här kära barnen, men vi har investerat väldigt mycket, alltifrån terminaler, kablar, utbildning och så vidare. Kan jag få ta två saker på en gång?
Lars Ilshammar: Varsågod.
Björn Sellgren: För bortom kostnaden så finns det en annan sak som ligger mig varmt
om hjärtat, en MEMO-funktion som jag är stolt över, och som jag är lite ledsen över att
den inte finns idag. Finns i MEMO förstås, men inte i Internet-världen. Det är den här
positiva feedbacken på att nånting har skett. När man är inne i ett nätverk av kommunikation, om jag skickar något till någon, så kan jag ibland vara väldigt beroende av att veta
att det verkligen gått fram, att det inte beror på mig åtminstone att det inte har gått fram.
Dessutom vill jag ofta veta: ”Läste Kalle den här informationen om nya utnämningen
innan han åkte iväg?” Det vill säga, det finns två händelser som jag tycker är synnerligen
väsentliga, det ena är att jag som sändare vill veta när mitt ansvar för att få meddelandet,
hos mottagaren, i hans brevlåda, det är första händelsen, nästa händelse är, nu har mottagaren åtminstone plockat upp det och börjat läsa, det saknas tyvärr. Jag kan inse att det
idag finns hacker-problematik som skulle förstöra detta. Men ändå. Se det som en reflektion, jag tycker att det finns nåt.
Lars Ilshammar: Toni.
Toni Bergman: Ja, just den funktionen att mottagaren har läst var precis vad vi också
diskuterade på jobbet. Det tog ett tag innan vi fick in den, men den var oerhört viktig
tycker jag. Det andra jag ville säga var egentligen att för SKF som är ett globalt bolag så
var faktiskt den här geografiska täckningen, att man jobbade i olika tidszoner, där uppstod det oerhörd besparingar, man jobbade i ena tidszonen, fick svar från andra tidszonen, det här snabbade på flödet väldigt mycket, frågor, svar, mellan olika säljare i ena ändan, utvecklingsingenjörer i den andra ändan. Däremot så hade vi ett problem här kan
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man säga under 80-talet. Det var att datakom var där, men ledningarna från telebolagen
var bedrövliga, och det gjorde att du hade ganska dålig tillgänglighet om du jobbade mot
centrala system, och det drev på den utveckling som vi hade ett tag när vi inkorporerade
mejl-system som gick på System/36,77 AS/400,78 VAX-datorer79 och sen den mer PCbaserade cc:Mail-miljön där vi hade 75 stycken postkontor utspridda på de olika bolagen.
Då jobbade man så att säga lokalt och sen så skedde överföringen i ”background” när
linorna kom upp igen. Det där har förändrats nu på senare tid där kvalitén på datanäten
är mycket, mycket bättre och nu ser vi just den här trenden att vi konsoliderar mer och
mer igen. Lotus Notes-miljön sätts nu upp egentligen på 2 större ställen i världen för
SKF, från att ha varit på 15 ställen, så vi är tillbaka till stordatordrift och centrala miljöer
igen.
Lars Ilshammar: Nu har jag Rustan, Bengt och Jacob på listan och sedan tänkte jag sätta preliminärt streck för kaffepaus och så fortsätter vi efter det.
Rustan Hedrenius: Då tar jag bara kort om det här, just med att ha läst. Det är ju naturligt om man gör centrala system. Det är ju så enkelt. Där låg brevet på ett ställe, om jag så
hade skickat det till 100 personer så fanns det bara en text, och till den var det en massa
”pointrar” från de här 100 personerna där det stod om de hade läst det eller inte.
Björn Sellgren: Men det går att göra nu också.
Rustan Hedrenius: Ja, det går det nog. Men nu skickas det ju normalt sett. Så det är
jobbigt även om funktionerna finns. Men varför jag begärde ordet var just för att koppla
på introduktionen och framväxten av användningen av det här. När mejlsystemet började, så var det väldigt internt i min grupp, och ganska snart, efter någon månad, så fanns
det 150 mejl-boxar och de körde som sjutton då, 20 000 ”transar”. Men efter några år så
fanns det 15 000 mejl-boxar, och sen så växte det till 31 000, och då hade alla i SAS en
mejl-box. Men i början så var det som så här: ”Hur använder du det där?” ”Ja, vet du, jag
skickar ut det där.” För de hade lagt upp sig med profiler och grejer, så man kunde skicka
till dem. Men jag såg ju att de läste det aldrig och då slutade de använda det. Sen så skickade den där, som de hade skickat till, ett svar och då läste inte den som hade skickat. Så
det var trögt i början. Jag slutade -86 på SAS och blev datachef för Linjeflyg och där
gjorde jag ett ännu bättre system än mejlsystemet och då funderade jag på hur vi ska få ut
det här. Då gjorde vi faktiskt så att vi stängde dataavdelningen en dag och alla i dataavdelningens personal åkte ut till de olika stationerna, olika sajterna, som vi hade runtom i
Sverige, och samtidigt så hade vi först en timmes utbildning i det här och sen så var det
övning där folk skickade till varandra. ”Boom”, så gick det igång direkt alltså. Har ni inte
haft problem med det här hur det växer? För det finns en tröghet i det.
Lars Ilshammar: Det där är en väldigt bra fråga. Den är så bra att jag skulle föreslå att vi
sparar den till efter kaffet och gör en lite större omgång kring just hur e-posten spreds,
Bengt.
Bengt Olsen: En fråga till allihop: Hur många körde KOM-systemet? Allihop? Ja, en
fem–sex stycken. Ja, bra. Det var ju otroligt före sin tid. En av de stora poängerna var att
den hade en historikfunktion, inte att man fick ett kvitto, utan att man kunde när som
Eg. IBM System/36, minidator som marknadsfördes av IBM mellan 1983 och 2000.
AS/400, minidator som introducerades 1988 av IBM.
79 VAX-11, dator som konstruerades av DEC och utannonserades 1977. Den var en uppföljare till DEC:s
PDP-11-dator. Ceruzzi (1998), 243ff.
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helst i en gruppdiskussion se vem som hade läst, och så fick man en lista på vilka som
hade tittat på det, när, och någon laddat ned en bilaga och så vidare. Det var historiken.
En annan väldigt viktig funktion var ”återta”, det vill säga jag ångrar mig efter några timmar och tar tillbaka och kan ändra meddelandet och så vidare. Och har ingen läst det då
är det absolut ingen skada skedd och så vidare, annars får det väldigt konstiga konsekvenser.
Rustan Hedrenius: Man fiskade i brevlådan.
Lars Ilshammar: Jacob.
Jacob Palme: När det gäller att kolla om ett meddelande har kommit fram, så finns det
två såna funktioner i Internet-standarder. Det finns dels nånting som kallas för ”reciept
notification” som talar om om mottagaren har läst eller har tagit hand om det på nåt sätt,
och ”delivery notification” som talar om om det lagts i mottagarens brevlåda. Och de här
standarderna har funnits i mer än 10 år som del av Internet-standarden för e-post, men
de har inte slagit igenom. De allra flesta Internetmejl-användare använder inte den här
funktionen, och det är väldigt märkligt, tycker jag, att man inte har använt den här funktionen mer. Sen har ju nämnts här möjligheten att kunna radera meddelanden. Jag tycker
själv att det är en väldigt viktig sak att man ska ska kunna radera ett meddelande, man
upptäcker att man skrivit nånting felaktigt och då vill man ta tillbaka hela det meddelandet. Det hade vi också i KOM-systemet, och det finns också motsvarande funktion i
Usenet news, så det går att realisera även i distribuerade system, Usenet news är ju ett
distribuerat system, men de har ändå en ”raderar”-funktion. Det finns inte i Internet-epost. Jag har försökt att övertyga de ansvariga för Internet-e-post att införa en standard
för möjlighet att radera meddelanden, men det har inte gått att övertyga de tekniskt ansvariga för standarden om att införa den versionen av skäl som jag inte har tid att gå igenom nu, men det är en fråga om tekniska skäl. De är rädda för att hackers ska missbruka
funktionen, radera saker som de inte har rätt att radera.
Lars Ilshammar: Björn, du får absolut sista ordet före kaffet.
Björn Sellgren: Ok, kort kommentar bara. Jag håller med dig Jacob, det finns RFC:er80
som beskriver status, men de är väldigt sällan implementerade och det är tråkigt. Två, att
återta, menar du att du kan hålla på principen att återta sådant som absolut ingen har läst
eller menar du att du jagar ifatt och försöker ta bort det som går? För det är två helt skilda saker, funktionsmässigt.
Jacob Palme: Så som det fungerade i KOM, som det fungerar i FirstClass,81 som det
fungerar Usenet news, så kan man radera meddelanden även när de har blivit lästa, och
jag håller med om att det finns skäl att diskutera den funktionen, men i huvudsak så har
det fungerat bra. Problemen som har uppstått har haft att göra med hackers som har
missbrukat det hela för att radera andra saker än deras egna. De har alltså lurat systemet
att tro att det är avsändaren som har raderat det andra har skrivit.
Lars Ilshammar: Det där är en fråga som inte bara är av historiskt intresse skulle jag
påstå, utan högst dagsaktuell, kanske också historiskt-arkivariskt aktuell. Ska vi kunna raRFC, förkortning för Requests for Comments, dokument som beskriver förslag på standards o.d. för
Internet. RFC:er publiceras numera av the Internet Engineering Task Force (IETF).
81 FirstClass, e-post- och konferenssystem som började utvecklas 1989 av företaget FirstClass, vilket tillhör
Open Text Corporation.
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dera i våra historiska spår på samma sätt? Det finns för- och nackdelar med detta som vi
säkert skulle kunna fortsätta diskutera ganska länge.
Jacob Palme: Jag kan nämna att i det förslag till standard, som jag aldrig lyckades få igenom i IETF,82 så formulerades det tekniskt så att man inte raderade meddelanden, man
bara markerade att det är ogiltigt, ”det här gäller inte längre”.
Lars Ilshammar: ”Jag tycker inte längre så.”
Jacob Palme: Precis. Man kan även ersätta det med en ny version, en reviderad version,
men den gamla finns fortfarande kvar. Den raderades aldrig.
Lars Ilshammar: Tack så mycket för den här inledande omgången. Då har vi en kvart
på oss att fika, så återkommer vi till det här ungefär klockan fyra.
–Kaffepaus–
Lars Ilshammar: Jag tänkte snart släppa in auditoriet i diskussionen, men allra först ska
jag fråga: Är det någonting som har slagit er under fikapausen? Några tankar som har
kommit upp som ni skulle vilja omedelbart delge eftervärlden? Då har ni möjlighet att
göra det nu.
Bengt Olsen: Det är ett par personer som jag tycker har gjort så jäkla mycket inom
svensk IT. En är Werner Schneider som inte är här, och han har verkligen inte gjort nånting vad gäller datakommunikation, men allting annat. Men en som har gjort så mycket,
det är ju Jacob, och han berättar inte det själv. KOM-systemet, javisst, det var en fantastisk grej. Han gjorde VIDED83 som, vad jag vet, var den första texteditorn i Sverige. Han
gjorde GNOSIS,84 ett utbildningssystem och han designade … Det var den grejen efter
den andra alltså, oerhört före sin tid. Kul.
Lars Ilshammar: Jag sade före kaffet att det vore intressant om vi kunde utveckla det
här temat om hur e-posten spreds när väl insikten om att det här var en applikation i tiden hade uppstått och vilka hinder kanske som fanns på spridningens väg. Är det någon
som vill ta tråden? Björn.
Björn Sellgren: Ja, jag var lite grann inne på det förut också. Jag tycker det är väldigt intressant, och vi har givetvis diskuterat det mycket internt, eftersom vi har sålt systemet till
väldigt många andra företag, det är frågan: Hur får man upp implementationen på företagen? Och det finns ett antal saker tycker jag. En sak är, som jag var inne på förut också,
inlärningskurvan, det vill säga du ska snabbt kunna komma igång och få nytta och sen
kan du lägga till ytterligare kunskap och ytterligare kunskap. Mycket viktigt. Något annat
vi använde var självregistrering, det vill säga, jag ska inte behöva känna, ”ja, det vill jag
göra”, och sen vänta en dag via en administrationssväng innan det är klart. Jag ska komma till skott bums. Något som jag vet har använts på många företag, bland annat tänker
jag mycket på Ericsson i det sammanhanget, när de drog igång. Då hade man kampanjer.
Man satte upp på väggarna: Hur stor är användningen den här veckan? Hur många nyreIETF, förkortning för the Internet Engineering Task Force, organisation bildad 1986 som utvecklar och
förelår standarder för Internet.
83 VIDED, ett ordbehandlingssystem för DECsystem 10 utvecklat vid FOA av Jacob Palme. VIDED baserades på programspråket SIMULA 67 och började användas 1975.
84 GNOSIS, system för datorstödd undervisning för DECsystem 10 som togs fram 1974 av Jacob Palme.
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gistrerade? Hur många MEMO har skickats? Och genom att det spreds, så ökade nyfikenheten och många hoppade på så att säga. Så jag tror det är många bäckar små som
hjälper till att få upp användningen. Sen specifika funktioner. Att vi fick upp den initiala
användningen snabbt på Volvo var bland annat att vi ersatte telexhanteringen med
MEMO. Både in och ut. Ja.
Lars Ilshammar: Bengt.
Bengt Olsen: Ja, det finns mycket att säga om hur man lyckas med införande. Jag har
skrivit en hel del artiklar och böcker om det där. Men jag kan berätta vad nån annan har
gjort istället. 1979 så var jag rätt mycket i Stanford. Och rektorn där hette faktiskt Kennedy. Och då bestämde han att, det här var på våren, han sade, ”första september när ni
kommer tillbaka från sommarsemestern, då ska alla köra e-post”. Och det blev ramaskri.
Och han menade då ”staff”, alltså professorer och så vidare. Ja, det blev ramaskri och det
var många som sade: ”Jamen, vi har ingen dator.” ”Du kommer att ha en dator.” Eller
terminal var det då. Och det där gjorde de och sen kom jag dit på hösten och då hade det
inte gått så förtvivlat bra, tekniskt-vetenskapliga professorer klarade det där, men inte de
humanistiska. Och då tänkte de: ”Hur fasen ska vi få de, nu då, intresserade verkligen?”
Och då gjorde de ett försök. Först så försökte de koppla upp tre–fyra professorer och
sitta bredvid varandra. Totalt misslyckat. Det blev sådana spänningar, ”inte kan jag visa
att jag inte kan”. ”Jaha, kan du sitta med din sekreterare som du känner och som kan säkert?” Gick inte bra heller. Och då kom de på det förlösande tricket. Professorer har ju
inte tid med sina barn typiskt. Så då ordnade de så att deras barn fick komma och hjälpa
gubben, oftast, eller gumman. Så de fick ha familjeträffar kring datorn på Stanford, och
si, det lyckades. Det var ett trick. I vårt fall där vi jobbade mycket med gruppkommunikation var tricket att hitta en grupp. Ett projekt, och få grupptrycket, ”det här är det kompletterande sättet som vi kommunicerar och delar erfarenheter”. Klart.
Lars Ilshammar: Tomas.
Tomas Ohlin: Ja, hur spreds förståelsen för personlig kommunikation, e-post, gruppkommunikation? Jag tror att, bortsett från punktvisa händelser, så finns det anledning att
fundera lite över hur förståelsen i stort förändrades. På 70-talet så hade Sverige skapat
den första datalagen 1973 och en myndighet 1974 som hette Datainspektionen. Som Jacob har påpekat nu, och tidigare, är det ju ett utmärkt exempel på en lagstiftning som
gick fel. Den kom att bli alldeles för rigorös och efter det så har man ägnat ett antal utredningar åt att luckra upp tillämpning av vad som ursprungligen var datalagen, så det är
inte så mycket kvar av den i förhållande till vad som skrevs. Men det speglar det faktum
att vi som första land i världen skapade en sån lag. Det speglade en oro för ”storebror”,
kan man säga, och ett missbruk ovanifrån som följde på den starka centrala anda som
rådde i datacentralerna. Datorerna var stora och hotande föremål. Det här blev ju en debatt och under 70-talet så var den stundom ganska aktiv. En av de som var väldigt levande i den debatten var Kerstin Anér85 och hon var riksdagsledamot. Hon skrev en bok
1975 som heter Datamakt,86 som är väldigt intressant, för den är inte något politiskt inlägg, utan det är en beskrivning av händelser i datasamhället, informationssamhället, som
går en annan väg än den rent centrala. Hon talar om hur grupper och hur individer kan
kommunicera på ett sätt som väldigt framtänkt och väldigt tidigt. Det fanns också en begynnande diskussion om användning av teknik av den här typen för sociala ändamål, som
var bredare än vad som var möjligt tidigare. Man prövade att använda den här typen av
85
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Kerstin Anér, 1920–1991, fil.dr och författare samt folkpartistisk riksdagsledamot 1969–1985.
Kerstin Anér, Datamakt (Stockholm, 1975).
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telekommunikation för funktionshindrade och det fanns tidiga experiment med användning i demokratiska miljöer. Det där fascinerade mig. Jag skrev en artikel 1971 om det
här med e-demokrati, och det tyckte jag var alldeles fascinerande, det har jag fortsatt att
tycka hela livet. Sådana sociala, ska vi säga, diskussioner, började alltså sprida förståelsen
för att det fanns nånting som hette personlig kommunikation av den här typen. Och det
analyserades utomlands på motsvarande sätt, särskilt då av Murray Turoff och Starr Roxanne Hiltz i New Jersey i boken The Network Nation,87 som de publicerade i den första
versionen 1978. Det finns en mängd analyser av användning av gruppkommunikation i
sociala sammanhang där de har tillämpat stundom avancerad statistik på att dra slutsatser
om hur funktioner av typen anonymitetens för- och nackdelar och allt möjligt. En händelse som också kom att spela roll för förståelsen av e-post var vad man hade för sig i
Frankrike. Man började redan på 70-talet att utveckla en egen terminal som skulle ställas
till folkets bruk, om man så säger, som kallades Minitel88 och utvecklades centralt. Franska televerket var väldigt centralt engagerat. Man byggde ett X.25-datanät, Teletel-nätet
kallat, som härbärgerade de här Minitel-terminalerna. Och jag var nere där några gånger
och fick bekanta mig med de där terminalerna, de hade som specifikation att de fick kosta 1 000 franc, 1 000 franc per styck att framställa, och det var knappt att det gick, men
det gick. Det fanns tre franska leverantörer började leverera och efter 10 år hade man
levererat 7 miljoner, vill jag minnas, terminaler till franska folket. En av de viktigaste tilllämpningarna för den tekniken var e-post. Men igen vill jag betona just det som Jacob
och Bengt också var inne på, ja, flera av oss här, att det utvecklades teknik och så kom
man att använda den bland annat också för e-post. Det här Minitel-systemet blev en väldigt viktig faktor för att sprida förståelsen för personlig datakommunikation. För det det
skapades en terminal som faktiskt erbjöds istället för en telefonkatalog, utan särskild
kostnad, till varje telefonabonnent som ville och som vågade, höll jag på att säga. Och
dessutom så skapade man inte bara ett centralt debiteringssystem som televerket skötte,
utan också en möjlighet att utveckla företagsamhet på det här nätet på ett alldeles nytt
sätt. Det var den verkliga grunden för företagsamhet som senare kom på Internet. Så den
här Minitel-utvecklingen som spreds som en löpeld över den franska världen kom att
yngla av sig och många länder försökte att göra samma sak. Man kallade det så småningom för Videotex, den standard som Minitel utvecklade. Och den spred e-post i en mängd
länder och många länder hade sina egna Videotex-system. Gemensam standard var det
inte tal om. Man försökte, men det var industripolitiskt väldigt komplicerat, lyckades inte
alls, utan det var en mängd öar och de hade olika system i Amerika, det fanns ett i Kanada och ett i Frankrike … Ja, jag går inte igenom det, Japan och så vidare. Helt olika system. Men alla hade det gemensamt att de som en funktion hade någon form av elektronisk post med enkla gruppkommunikationsfaciliteter på. Och det här med spridningen av
Videotex-tekniken, som kom i slutet på 70-talet, framförallt första halvan av 80-talet, spelade enligt min mening en roll för förståelsen av elektronisk post. Jag skrev själv en bok
om det där, som kom ut -86 på Riksdataförbundet,89 som beskrev Videotex-utvecklingen,
där jag har ett antal avsnitt om just betydelsen av e-post i sammanhanget.90
Lars Ilshammar: Tack. Rustan.
Starr Roxanne Hiltz & Murray Turoff, The Network Nation: Human Communication Via Computer (Reading,
Mass., 1978).
88 Minitel, franskt datanät för privatpersoner som lanserades 1982 och blev en stor framgång under 1980talet.
89 Riksdataförbundet (RDF), användarförening för företag och organisationer som använde ADB. RDF
grundades 1974 och gjorde bl.a. insatser inom utbildning och ADB-säkerhet. Riksdataförbundet slogs 1990
samman med Svenska Dataföreningen och Svenska Samfundet för Informationsbehandling och bildade
Dataföreningen i Sverige.
90 Tomas Ohlin, Videotex, Rapporter från Riksdataförbundet 25 (Stockholm, 1986).
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Rustan Hedrenius: Angående spridning. I SAS hade vi alltså kommandostyrt. Det var
inte så att man kunde skriva mejl, och så fick man något formulär som man skulle fylla i
och tala om vad man ville göra, utan vi hade ju kommandon för allting. Och användaren
bestämde vad som skulle göras i varje. Och då gällde det att hitta ett intuitivt språk, så att
man skulle skriva det lätt, lätt att lära sig de här kommandona. Och ändå så var det naturligtvis en hel del svårigheter, men en viktig del i spridningen här … man kunde se först
att det kom öar med användare. Jag vet att i Los Angeles, Seattle och Chicago, där använde de väldigt mycket ganska tidigt. Det var väl någon som hade fattat det där och fick
med sig sina kompisar. Sedan den stora spridningen var egentligen i det här InfoPagesystemet där några började skriva in roliga historier. Och då gick det som en löpeld. ”Har
du gjort ’First Jokes’?” Och då skrev man ”Page First Jokes” och så fick man första sidan
i nånting som hette ”Jokes” och det där spred sig jättemycket. Sedan blev jag inkallad, vid
något tillfälle, då hade några skrivit riktigt snuskiga historier, det var om färgade och det
var rasistiskt och sånt där. Så det var en väldig uppståndelse om detta och då kom diskussionen om man skulle gå in och censurera det här, och jag sade, ”stopp, vi vet inte vad
som skrivs här, vi har inga funktioner för det här”. Men det spreds verkligen efter det. Då
var det egentligen att den här responsen, att man skrev i personaltidningen att man hade
gjort de här sakerna, och nu så visste alla att det fanns. Och började titta också. Det var
en viktig del i spridningen.
Lars Ilshammar: Nu är det flera som viftar. Men jag har också, tycker jag, utlovat att det
ska öppnas för frågor och då gör vi det.
Rolf Granlund:91 Jag heter Rolf Granlund och jag är gammal kollega till Rustan. Jag tillhörde den kategorin medarbetare som hade att ta hand om vad ni hittade på. Det vill
säga, i slutet på 80-talet och inledning av 90-talet, så var jag datasäkerhetschef på SAS.
Och jag kallar företeelsen för fredagssyndromet. För det brukade alltid dyka upp att jag
fick ta hand om skiten då på fredagarna. Och det var en konsekvens av vad Björn berättade alldeles nyss, det här att självregistrera sin mailbox. Så min uppgift var att ta reda på
vad Tarzan, Kalle Anka och Fantomen hade för sig ute i våra mejlsystem internationellt,
det vill säga att ta reda på vem det var som hade skrivit och varför, eftersom jag fick in
rapporter från våra utstationer om sexuella trakasserier, redan då.
Lars Ilshammar: Vilket år pratar vi om då?
Rolf Granlund: Det var MAIL-systemet. I slutet av 80-talet, början av 90-talet. Det vill
säga konsekvenser av vad som hände med självregistrering. För det var ju bra, för många
kom igång och började jobba med såna saker, men det fanns en väldigt jobbig baksida av
det hela. Jag ska bara lägga till en sak till, att jag själv hittade en mejlbox med ett namn
som jag ryckte till när jag såg det, och jag trodde att nu har Jan Carlzon92 gjort nånting
riktigt smart, nämligen öppnat en terminal tillsammans med sin partner borta i USA, jag
minns inte om det var Continental eller North West. Men det stod alltså namnen på koncernchefen där, i vårt mejlsystem, tidigt en fredag morgon. Och när jag började fundera
på: ”Vad ska jag göra med det här? Jag måste ta reda på om den är skarp eller om den är
Rolf Granlund, f. 1952, ettårig ADB-utbildning. Granlund var anställd vid Datema 1973–1976, Heath &
Co 1976–1977, SAS 1978–1991, UPEC 1991–1999, Bluelabs 1999–2000, SAS 2000–2004, CSC Airline
Solutions 2004–2007. Han har egen verksamhet sedan 2008.
92 Jan Carlzon, f. 1942, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och företagsledare. Jan Carlzon
var VD för Vingresor och Linjeflyg på 1970-talet innan han 1981 blev VD och koncernchef för SAS, där
han stannade till 1993.
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falsk.” För jag visste ju att den kan missbrukas. Det tog hela dagen att reda ut det här,
tills de hade vaknat borta i USA. Och det visade sig att den var falsk och som tur var helt
tom när jag sen öppnade den. Så jag fick avrapportera direkt till Jan Carlzon då på huvudkontoret i Frösundavik. Och vid det tillfället så kallade han mig för Sherlock Holmes.
Lars Ilshammar: Finns det några fler kommentarer eller frågor från den här sidan?
Björn Sellgren: Kan jag kommentera direkt?
Lars Ilshammar: Ja, är det någon som vill säga nånting nu? Nej, då.
Björn Sellgren: Det är helt rätt som du säger. Det är problem som vi har upplevt flera
gånger på flera installationer, att det missbrukas. Jag ser friregistrering som början, sen
måste det stängas, tyvärr, på grund av hur vi är som människor. Jo, vi var tvungna att införa system för att registrera vem som loggade på, varifrån hela tiden. Vi registrerade aldrig till vem man skickade nånting eller vad man skickade, men man registrerade vilken
användare som loggade på på respektive terminal. Och på det viset kunde vi spåra en del
Tarzan som skickar snuskiga brev till någon till exempel. Det är en tråkig företeelse, men
det förekommer, det ska man bara vara medveten om, att sådant här finns. Men det
väcker också en annan relaterad fråga och det är vilken integritet man kan begära. Och
det är en fråga som varit uppe under alla år. Jag upplever att det sker en kantring, ganska
markant kantring, de här sista 20–25 åren. Om jag går tillbaka till i början på 80-talet, då
var mejl väldigt mycket ”ditt mejl”. Även om du utnyttjade företagets utrustning, så var
det ”ditt mejl”. Innehållet var ditt. Till och med så långt att … det hände förstås att folk
dör. De har en brevlåda och där ligger det kanske 150 mejl, en del mejl är rena företagsmejl som företaget behöver, en del är helt privata. Och på den tiden satte man upp en
etisk kommitté bestående av ett antal personer som gemensamt öppnade brevlådan och
läste. Och när jag säger att det har kantrat, som jag uppfattar det, så är det som nån skrev
att Internet idag är som att skicka vykort via ”bulletin boards”. Idag så tycker man att det
legitimt för företagen att läsa mejlen. Åtminstone är det så på många företag. Där har
skett en kantring. Motmedlet är kryptering, å andra sidan säger många företag, att kryptera får du inte göra för då går dina virus förbi brandväggarna direkt. Så här står vi inför ett
antal olösta problem.
Lars Ilshammar: Tack så mycket.
Toni Bergman: Ja, det var kring det här med spridningen igen. På SKF var det framförallt den internationella verksamheten som drev på det här med olika tidszoner som drev
på det. En annan var att vi introducerade, som vi kallade ”NEWS”-funktioner i det här
mejlsystemet också, som innebar att koncernledningen kunde lägga ut information om
viktiga saker som alla kunde nå direkt. Och sen hade vi faktiskt en tredje faktor också, det
var ”cost”, därför att vi gjorde lite kalkyler och tittade på vad det kostar att skicka ett utskick på fax eller på telex och så vidare jämfört med att köra med mejl, och publicerade
man ut det där så såg man ganska tydligt att mejlsystemen var ju oerhört mycket billigare
och effektivare. Så det är ett par faktorer där.
Lars Ilshammar: Tomas, och sedan Björn.
Tomas Ohlin: Ja, jag vill bara haka på att pornografin här som bärare av ordet, det är ju
en faktor som man får räkna med i all teknologi dessvärre. Vi nämnde den franska Minitel-utvecklingen, det gick så långt att hela mediet blev nedsvärtat under en del år på 80-
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talet av pornografin. Jag har en bok hemma, ”Minitel noir”, med den fula, ruskiga användningen av den här tekniken. Men det är ingen tvekan om att det hjälpte till att sprida
förståelse för e-post. Ibland är det högt pris man får betala.
Lars Ilshammar: P-faktorn är ju inte ny i historien. Vi kommer ihåg att även franska
revolutionen och tryckpressen bar fram en våg av pornografiska skrifter. Vissa intressen
verkar vara eviga. Björn.
Björn Sellgren: Jag vill bara lägga till ytterligare här om användningen. Man kan mycket
väl betrakta mejl som en transportmekanism på vilken man kan bygga ytterligare funktioner. Verksamheten bygger ju på det kan man säga. Men det användes också av många
företag som ett sätt att snabbt öka spridningen. Till exempel, man lade in reseräkningsrutiner som en tilläggsfunktion via ”scriptade” mejl till exempel. Bilbeställningar, beställningar av vad som helst kunde lätt med ett ”script” i ett mejl, hanteras och transporteras
med de normala vägarna. Så det fanns många sätt att sprida det på.
Rustan Hedrenius: Vi gjorde som så på Linjeflyg att allting som besättningarna ville
veta eller behövde veta integrerades. De var ute och flög och hade mycket lite kontakt
med företaget i övrigt. De var hemma eller så var de ute och flög. Men de passerade alltid
”crewtorget”, och då gick de fram och så slog de sitt nummer där.
Lars Ilshammar: Vad är ”crewtorget”?
Rustan Hedrenius: Ja, alltså besättningstorget. Där man gick in och blev ”briefad” om
vad man skulle göra och såna där saker. Och då fick de sina instruktioner och i den
”transens” svar stod det naturligtvis också vilka mejl de hade och alltihopa, så det var integrerat totalt. Och när vi lanserade det här, min vd på Linjeflyg han tyckte, ”wow”, han
kunde skriva asterisk, ja, vi hade generiska adresser, så skrev man bara asterisk så gick det
till alla. Och han tyckte att helt plötsligt hade han ju hela firman i sina händer. Det var
kul.
Lars Ilshammar: En vd:s våta dröm.
Rustan Hedrenius: Ja, det var det verkligen.
Lars Ilshammar: Varsågod.
Rolf Granlund: Ja, det där med asterisken, det tog du med dig från SAS, för det hade vi
också där. Och det är också en liten historia. Adressen bestod av STO för Stockholm och
ett D för de övre nivåerna inom SAS till exempel. En gång skulle jag informera alla inom
SAS Data, det var alltså tre chefer i Sverige, Norge, Danmark. Så jag skrev D och missade
den sista bokstaven, så det blev D asterisk. Det betydde att när jag väl skickade iväg ett
mejl, så nådde jag hela SAS koncernledning. Och jag började fatta vad jag hade gjort när
det började droppa in några konstiga mejl, och de sade, ”ja, tack för informationen, men
jag förstår inte ett jota av vad du menar”. Då tänkte jag, ”nu har jag gjort bort mig riktigt
ordentligt”. Så det jag gjorde då var att fundera ett tag och så skrev jag två saker i ytterligare ett D asterisk-mejl. För det första passade jag på att säga att det var en demonstration, eller en information, om hur kraftfullt mejlsystemet var, att skicka gruppmejl. Och
sen eftersom det här hände i november, så passade jag också på att önska, i förväg, en
god jul och gott nytt år, och så skickade jag iväg det.
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Lars Ilshammar: Tack. Toni. Sedan Björn.
Toni Bergman: En annan kommentar kring det där med spridningen. Vi har ju ändrat
vårt sätt att arbeta med bärbara terminaler, kunna jobba hemifrån och så vidare. Man är
så tillgänglig överallt och det har ju också förändrat telefontrafiken. Istället för att ringa
när man var ute och reste, så skickade men mejl istället. Så det blev en positiv bit. Men
jag tycker jag har sett en negativ sak också. Det har blivit så jäkla lätt, under en period när
vi kollade volymen här, så bestod 40 procent av vår linjelast av mejl på nätet. 40 procent
bestod av Internet-surf och sen hade vi 20 procent kvar för den vanliga terminalbaserade
trafiken, alltså lägga order och såna saker. Så det krävs också en disciplin här med det här
med, ”svara alla”, ”alla attachment hänger med” och går tillbaka till femtioelva personer.
Här krävs bättre rutiner skulle jag vilja säga, därför det är onödigt.
Lars Ilshammar: Björn och sedan Bengt.
Björn Sellgren: Ja, jag skulle bara vilja lägga till en kommentar som jag tycker är ganska
intressant. Och det är att det finns kulturella skillnader om vi tittar internationellt på det
här. Jag har upplevt skillnaden störst mellan norra Europa och södra Europa respektive
USA. I norra Europa är vi väldigt måna om att du får själv bestämma om du vill vara
med eller inte. Vill du skicka mejl, så okej, då får du göra det. I USA, det gällde speciellt
grupper typ kalender, där hade jag med mig att det är inte alla som vill ha en kalender
elektroniskt. ”Alla ska ha en kalender elektroniskt”, var många gånger en inställning från
en amerikansk chef. I södra Europa kontra norra Europa så var det väldigt vanligt att det
var sekreteraren som fick sköta mejlen. Det tog lång tid innan terminalen och e-posten
hamnade på chefens skrivbord. I norra Europa var det annorlunda. Cheferna var direkt
intresserade av att gå med.
Johan Martin-Löf: En riktig karl tycker inte på tangenter.
Lars Ilshammar: Nej, precis.
Rustan Hedrenius: Vi tvingade på Janne Carlzon en och så fotograferade vi och satte ut
i tidningen. Jag tror inte att han knappade på den i alla fall.
Lars Ilshammar: Men det kanske hade sin effekt. Ja, då är det Bengt.
Bengt Olsen: Ja, det är ju solklart att vanlig e-post har gjort jättemycket nytta och att
mejl, att MEMO, har haft fantastiska framgångar, men likt förbaskat, ”havin’ said that”,
några år innan ens MEMO fanns, så sade vi, ”man borde inte konstruera system på det
viset att man överhuvudtaget ska ha en mejllista”, och i våra paradpresentationer när jag
slogs med Björn Boldt-Christmas i olika diskussioner, så körde vi e-postsystem då man
hade behov av att skicka en-till-en, underbart, e-post funkar då. En-till-många, hm, hm,
hm. Det var en chef som uppfann, ”jag vill meddela alla de där”, och så skickade han ut,
gärna enkelriktat, och så vidare. Och det är klart, visst finns behovet, men implementeringen ”att man kan överösa världen” är inte bra, för man får ett informationsöverflöde,
man får informationsstress och alla de här sakerna. För det är ”push”, man ”pushar ut”
det och det är inte bra. Man ska ha ”pull” på såna saker. När man känner behov ska man
kunna gå och ta del av det där. Dessutom finns enkel matematik att man får n meddelanden istället för nxn-1. Det blir oerhört mycket mer om alla ska ta del av allt. Och så sent
som igår upplevde jag detta. Jag blev fullkomligt vansinnig, en god kompis skickar ut till
10 personer och säger, ”hör ni, ni tycker alla om att laga god mat, nu ska ni skicka 10 re-
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cept var”. Och tänk om de kommenterar, jag tror jag fick fram, det blir 1 000, 1 000
kommunikationer på allihop. Det är ju fullkomligt sjukt. Istället för att lägga det på ett
ställe där man får 10, eller 100 kanske det blir då. Ja, men, det är viktigt att se det här, och
äntligen, vi började predika 1975 om det här, och nu kommer SharePoint, som visserligen är en ganska taskig implementering av den här typen av system, men det försöker i
alla fall att hantera gruppkommunikationen lite effektivare. Ja, tack.
Lars Ilshammar: Tomas.
Tomas Ohlin: Ja, jag har en strukturell kommentar här. Det är intressant när du beskriver historien. Var är kvinnorna? De är inte här. Det är synd. Men det är värt en längre
mässa. Det berör inte bara det här, men vi diskuterar ändå en teknik som är mera, ska vi
säga, human. Man brukar säga att de mjuka värdena kan visa upp högre antal kvinnor.
Det är lite förvånande att det inte sitter ett par, tre kvinnor här. Min kommentar i övrigt
av strukturell art är att det finns händelser som vi inte har beskrivit här som hör hemma
hos andra leverantörer, inte minst Televerket som naturligtvis spelat en central roll för
grunden till alla de här systemen som vi talar om, som man kör på Televerkets nät. Kan
vi få någon kommentar om Televerkets, så att säga, utvecklingshändelser på 70- och 80talet från någon i publiken? Jag ser Johan Martin-Löf här, som verkligen har varit nära
detta under lång tid inom Televerket.
Johan Martin-Löf:93 Ja, jag är nu skribent av Telias historia, så jag har haft anledning att
titta lite på det här, även om jag inte har varit alls så inblandad i själva utvecklingen som
de som sitter på podiet här, men jag funderade lite på det här under eftermiddagen, och
jag tror att du kan se med e-posten samma sak som du såg på telefonen när den kom på
1880-talet. Den kom till en organisation, Kungliga Telegrafverket, vars mission var att
skicka e-post på den tiden, alltså skrivna meddelanden, och det där med telefonen var väl
inte riktigt seriöst, utan det fick i väldigt stor utsträckning lokala krafter sköta. Televerket
vaknade sedan 10 år senare, 1890 ungefär. Och när man urbaniserade, interurbaniserade
telefonsystemet, så var det Telegrafverket som självklart hade den rollen att göra det. Då
anslöt man alla privata telefonnät, och 1902, när generaldirektören gick ur tiden, då var
97 procent av telefonerna utanför Stockholm i statens händer, medan Stockholms telefonnät, som ni vet, var privat ända till 1918, eller större delen av det i alla fall. Så efter
1920 hade Televerket liksom tagit över hela driften, men dessförinnan var det i hög grad
privata entreprenörer. Jag är beredd att se en viss likhet. Ni har ju betygat här hur den
elektroniska posten kommer fram under 70- och 80-talen som en rörelse i den akademiska världen där huvudsakligen akademiska forskningsgrupperingar binds samman. Det
uppstår ”bottom up”, medan de gamla monopolitiska televerken inte var med i den ligan.
Det var visserligen de som byggde de tunga infrastrukturerna på vilket mycket av det här
åkte, men applikationerna var de inte med och konstruerade. Jag tror inte, när de fick
chansen sen, att de såg någon vidare business i det här, men det ska jag låta vara osagt,
för jag har inte varit inne på business-sidan. Men både Internet och e-posten har uppstått
i andra strukturer i samhället än de gamla ursprungligen mycket centraliserade telestrukturerna. Det tror jag är den viktigaste förklaringsgrunden av mera principiell betydelse.
Jag kan inte sen svara på när man började se business i det här. Jag vet inte ens om det är
Johan Martin-Löf, f. 1937, civ.ing. KTH 1962. Mellan 1961 och 1975 var hanterade han det internationella samarbetet i den svenska rymdverksamheten. Martin-Löf kom sedan till Industridepartementet där
han jobbade 1976–1985 med ansvar för internationellt FoU-arbete med OECD, EU och även bilateralt. År
1986 kom han till Televerket/Telia där han arbetade med internationellt samarbete i telepolitiska frågor
fram till 2002. Martin-Löf är sedan 2006 sysselsatt med skrivandet av Televerket/Telias historia på uppdrag
av Telia.
93

40

business i det idag. För e-posten är ju i väldigt stor utsträckning nånting som åker snålskjuts på nånting annat. Jag menar en universitetsdatastruktur som är centralfinansierad
och så åker e-posten med allting annat. Stora företag har stora världsomspännande datasystem och e-posten åker ju som ”piggy-back” på detta. Det är inte någon särskild affär i
detta. Så jag tror att det är en viktig faktor om man ska se utvecklingen. Tack.
Lars Ilshammar: Tack. Björn och sen Jacob.
Björn Sellgren: Jag ville kommentera att Televerket, eller televerken, har varit med i
många sammanhang. Jag var med om att bilda en funktion som vi kallade för SIL, Scandinavian Info Link, där Televerket var involverat. -87 tror jag det var. Ja, just det. Där
knöt man ihop de stora företagens SNA-nät94 i Sverige. En idé som sen försvann förstås,
eftersom Internet tog över hela den trafiken. I det sammanhanget så försökte Televerket
lansera Telebox som aldrig slog. Sen har televerken gjort en stor insats med att tillsammans, med andra organisationer i och för sig, men ändå, mejsla fram X.400- och X.500protokollen,95 som heller inte har slagit, vilket är lite sorgligt. X.500 har kommit i en lightversion i form av LDAP,96 som alla använder idag. Så det finns en mixad historia här.
Lars Ilshammar: Tack. Jacob.
Jacob Palme: När det gäller frågan om hur man ska lyckas att få det att slå igenom med
användning av såna här system, så är min erfarenhet att, som det var i början när vi höll
på och försökte med det här, att man praktiskt taget aldrig lyckades med att få igenom
det systemet, man valde ut ett antal personer och sade, ”ni ska använda e-post, det är så
bra för er”, och de har inte tid att ta till sig utrustningen, även om man gav dem en gratisterminal som de fick ställa upp på sitt skrivbord. Jag minns en av dem som sade, ”ja, ni
kan få ställa den på vinden, där har jag plats”. Ungefär den attityden hade folk till det.
Och ett välkänt exempel på detta är Telebox-misslyckandet.97 Det var ett system som
byggde på att folk skulle skaffa sig en terminal bara för e-post och det slog heller inte
igenom, utan e-post har slagit igenom när folk ändå har en dator, eller ändå har en terminal, som en sidofunktion, och då har det blivit väldigt framgångsrikt. Men bara då, så
långt jag kan minnas. Sen, avgörande för om man ska lyckas, det är om man kan uppnå
en kritisk massa, ett tillräckligt stort antal personer så att gruppen som man kan nå … Jag
menar, nyttan växer med gruppstorleken, men besväret är lika stort, antingen i en grupp
som är stor eller liten. Så i och med att uppnå viss minimal gruppstorlek, så lyckas man
mycket mer. Viktigt är också att man kan nå viktiga personer. Kan jag nå viktiga personer
med det här systemet, då kommer jag att använda det. Kan jag inte nå de viktiga personerna är det mycket svårare att få mig att använda det.
Lars Ilshammar: Bengt och sen tar jag en fråga igen.
Bengt Olsen: Ja, spridning av det där med e-post har ju naturligtvis hängt ihop med
uppväxten av datanät av olika slag. Och -75 så gick jag in i det här europeiska samarbetet
i COST 11. Och före mig hade Televerket suttit med folk, men de hade, så att säga, bara
observerat vad det är som pågår för att få lite beredskap, men de gjorde ingenting. Och
så småningom sade väl vi andra: ”Varför ska inte Sverige göra nånting?” Och så fick jag
SNA, förkortning för IBM Systems Network Architecture, nätverksarkitektur som skapades 1974 för att
koppla samman IBM-datorer.
95 X.500, ISO- och CCITT-standard för distribuerade katalogtjänster.
96 LDAP, förkortning för Lightweight Directory Access Protocol.
97 Telebox, e-postsystem utvecklat av svenska Televerket.
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komma in och se om vi skulle kunna haka på nånting. Och jag blev tråkad efter att ha
suttit i över ett år och inte vågat göra något. Man observerar ju först och ser vad det är
som händer här. Men det var alltså sju–åtta center i Europa där man byggde datanät,
byggde protokoll, och allt det här, för ”package switching”. Och Televerket hade ju bara
”circuit switching”. Så det skulle inte gå att köra ens om man försökte. Och då satt jag
och var väldigt provocerad på COST 11-mötet i ISPRA i Varese i Italien en gång. Och
bredvid mig satt Hans Nilsson, sedermera vice vd på AU-system, och han hade byggt
ScanNet, ett slags informationssökningsnätverk. Och de tråkade mig, så jag sade: ”Hans,
har inte vi precis startat SUNET?” ”Jo”, sade han. ”Vi har precis startat SUNET i Sverige”, svarade jag ordföranden Helms. Det var ju exakt då. ”Så vi ska rapportera nästa
gång.” ”Swedish University Network”, tänkte jag, ”men det har ju inte vi mandat till att
säga”. ”Äh, vi kallar det för SUN istället, Stockholm University Network, det kan man i
alla fall säga, det måste vi kunna.” Så ringde vi NUTEK, eller STU, när vi kom hem, och
sade, ”nu behöver vi 700 000 för att bygga ett datanätverk i Stockholm”. Samtidigt så
inleddes samarbetet med Televerket och där ställde de upp. Det var att på experiment
bygga ett ”package switching”-nät kring QZ. Och så gjorde vi det under ledning av Svante Eriksson och i samarbete med KTH, KI, SU och FOA. Och det matchades. Och sedan kom en kille som hette Lasse Kahn98 som var på STU på den tiden. Och han var från
universitetet, en jädra fräsig kille. Så han åkte med mig till Bryssel en gång och hörde vad
som var på gång med datanätet, och han sade, ”det här måste vi göra”, och sen gick han
hem och bara skrev ihop ett förslag. Han bara proklamerade, ”nu har vi SUNET”. Och
han hostade fram tre miljoner och då var forskarna lite emot det, trots att det ju var för
dem. Och så vidare. Det är en lång historia, men det kan man läsa i andra böcker. Men
han valde ett proprietärt protokoll DECnet från Digital, därför att de flesta hade ju ändå
VAX-datorer på den tiden. Och han fick igång nåt jättefort. Så det var väldigt framsynt
och spännande. Ja, jag är nöjd med det. Tack.
Rolf Granlund: Jag tar risken att lite i förtid kanske summera. Bengt nämnde ett begrepp
som är otroligt viktigt idag, nu när vi sitter och summerar e-postens historia. Du sade
SharePoint. Jag har jobbat med SharePoint i tre år och håller också på och skriver en bok
om det. Jag är rätt övertygad att det är just nu idag ute på företagen som allting, så att
säga, vänds tillbaka. SharePoint står alltså för de lösningar som vi gjorde en gång i tiden
på stordatorerna och jag är övertygad om att det kommer att ändra hur man använder eposten radikalt. Så det är väldigt intressant, det som sker just nu.
Björn Sellgren: En kommentar till detta är väl att webben idag är i väldigt stor utsträckning just detta. Wikipedia till exempel. Det ”pushas” inte ut på något sätt. Men de har en
väldig skara användare som slår upp information. Jag tror också det kommer att vända.
SMS är en annan sak som plockar bort en hel del e-mail. Det är många som inte tänker
på det, men jag tror att det speciellt bland ungdomar används väldigt flitigt istället för email.
Lars Ilshammar: Och hur oändligt mycket mer lönsamt för telekombolagen är det inte?
Tomas, du hade begärt ordet förut, jag ber om ursäkt.
Tomas Ohlin: Ja, jag ville bara säga att det är väl bra att Johan betonar att Televerket
fanns med här på olika sätt, och det var förvisso så i nästan alla de projekt som jag har
varit med på den här tiden, så var Televerket närvarande på olika sätt. Det har varit till
stor glädje, självfallet. Men det är inte så lätt att lyckas med tillämpningar även av tele98

Lars Kahn, f. 1941, fil.dr i data- och systemvetenskap.
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kommunikation. Om vi jämför med Minitel-utvecklingen, så kan man också nämna en
utveckling i Sverige som hette Teleguide99 som var ett försök att göra en svensk Minitel.
Men det blev för hårdvarubetonat. Man köpte in en terminal som skulle ha avancerade
funktioner inklusive läsning av smarta kort. Och den tekniken var inte riktigt framme och
den blev för dyr. Lyckades aldrig. Man nådde maximalt 22 000 terminaler innan man lade
ner Teleguide. Televerket var naturligtvis en av de parter som var med och försökte här.
Så många av de här utvecklingslinjerna har haft en aktiv närvaro av Televerket. Och det
har varit till glädje.
Lars Ilshammar: Jag är faktiskt den lyckliga innehavaren av en Teleguide. Den går alldeles utmärkt att ringa på faktiskt, fortfarande.
Tomas Ohlin: Du har den som telefon.
Lars Ilshammar: Precis. Johan.
Johan Martin-Löf: Ja, jag började ju med att tala om telegramtrafiken och sen var det eposten. Det var någon som också nämnde SMS här, som ju har blivit en väldigt stor elektronisk posttrafik. Hade tillfälle att imorse, på det möte som vi hade här, tala med Thomas Haug100 som var den som ledde standardiseringsarbetet och utvecklingen av GSMstandarden101 under ett tiotal år. Och haft tillfälle att fråga honom: ”Hade ni någon aning
om vad det skulle bli av SMS, när ni höll på med standardiseringen?” Och svaret är, ”alls
inte”. Alltså, att det fanns en textfunktion i GSM-nätet, det var det ursprungligen tänkt,
för att telefonoperatören skulle kunna lämna abonnenterna en del meddelanden. Sen var
det någon som upptäckte att man kanske kunde, trots att man bara hade tio-tangentbord,
också skicka in lite text till teleoperatören, och därmed var liksom den tekniska grunden
för SMS född, eller lagd, om man så säger. Men jag håller på just i min historieskrivning
och försöker att ta reda på när SMS började slå igenom. För det blev förvisso möjligt att
skicka SMS så fort de terminalerna kom, och det redan 1993, året efter introduktionen av
GSM-systemet. Men såvitt jag kan se, så är det inte förrän i 90-talets slut som folk börjar
upptäcka det här och det görs till en tjänst som Televerket, eller Telia då, tar betalt för
och numera tjänar hyfsat med pengar på också. Och svenskarna, från att ha varit småanvändare är någorlunda stora användare av SMS, som väl är helt riktigt en efterföljare till
e-posten, delvis kompletterande, delvis konkurrerande. Sen hade jag en helt annan kommentar med anledning av att jag nu sitter och förbereder årsmötet till Tekniska museets
vänner, så har vi en konsult som hjälper oss med medlemshanteringen och som numera
varnar för att skicka ut till exempel årsmöteshandlingarna på e-post av den enkla anledningen att folk får så förbaskat mycket e-post så de läser inte saker och ting. Så är det riktigt seriöst, det du ska skicka ut, till exempel årsredovisning, och du ska begära ansvarsfrihet, så är rådet numera, skicka ut den med vanlig konventionell post med Postverket.
För det hjälper inte längre att skicka ut det med elektriska posten, för det läser inte folk
särskilt säkert. Jurister avråder oss, som förening, från att skicka någonting med elektrisk
post om det är riktigt viktigt. Tack.

Teleguide, svenskt datornät för privatpersoner som Televerket, IBM och Esselte bildade 1991 med
franska Minitel som förebild. Det erbjöd bl.a. e-post via specialkonstruerade terminaler. Teleguide nådde
aldrig framgång och lades ned 1993.
100 Thomas Haug, tekn.lic., ledde utvecklingen av det nordiska mobiltelefonsystemet NMT och det efterföljande europeiska GSM-systemet.
101 GSM, förkortning för Global System for Mobile Communications, digitalt världsomspännande mobiltelefonsystem som introducerades 1992.
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Lars Ilshammar: Tack så mycket för de kommentarerna. Inte minst den första är ju intressant och den här parallellen mellan e-post och SMS, att de kommer till lite grann av
en slump eller som en bieffekt av ett annat högre syfte och sen får de ett eget liv som blir
väl så stort som den ursprungliga användningen var tänkt att få. Är det någon som vill
reagera eller kommentera på sagda?
Rustan Hedrenius: Det har väl lite grann med det att göra som jag tänkte ta upp. Det är
väl lite kuriosa i det här, men -81, -82, så hade Comviq en produkt som hette Metagram.
Det var en grej som först var ganska stor så här [måttar med händerna], men sen så småningom som ett cigarettpaket. Och i det där kunde man få SMS av typ text. Och den där
kopplade vi till InfoMail, så man hade en sån där frånvaroindikator, om man var borta
då. Och då kunde man också tala om att jag har Metagram. Och då gick det ut ett meddelande till det där Metagrammet. Och det tyckte vi var jätteflott. Det pep i fickan och så
stod det, ”skriv genast under kontraktet”. Så vi började göra reklam för det där. Och det
där gick i några år, jag tror inte att man hade det så länge, men efter några år så pratade
jag med folk på Comviq och det visade sig att vår koppling, den hade gått till Comviq,
och där printades det ut på en printer och så satt det en tant där och knackade in det i
Metagrammet. Men för vår del så var det faktiskt integrerat system.
Lars Ilshammar: Det påminner om hur det gick till på tidningarna i slutet på 70-talet
och början på 80-talet där journalisterna först skrev in sina texter på en terminal och sen
printades detta ut på en skrivare och sedan skrevs det in igen i det grafiska systemet av en
grafiker. Det var en parallell tror jag.
Rustan Hedrenius: Det stod i avtalet.
Lars Ilshammar: Det stod till och med i avtalet ganska länge. Ja, varsågod.
Johan Martin-Löf: Vi kanske skulle komplettera med anledning av vad du säger om Metagrammet här. Vi har nästan glömt bort att vi hade personsökare, det är ju åtminstone
två eller tre generationers tjänster som vi nästan redan har glömt. Den första hette
MBS102 vill jag minnas och var det system som Östen Mäkitalo103 gjorde och som åkte
snålskjuts på FM-rundradionätet på en underbärvåg på program tre, tror jag. Det var tillräckligt med kapacitet för att förse hela landet med personsökare, och det gick över natten därför att det fanns en rundradiotäckning. Nackdelen var givetvis att det var en ganska sofistikerad terminal, men den funkade, den skulle höra den lokala P3-sändaren och
kunde då ta textmeddelanden envägs. Till exempel, ”ring hem, hustrun”, eller nånting
sånt där. Sen ersattes det med Minicall, som det kom att heta, som är ett mera dedikerat
system med rundstrålande stationer över hela landet. Och det finns nog kvar fast det är
avsålt från Telia och existerar ännu i någon annans regi. Jag kan inte komma ihåg vad det
heter längre. Och sedan finns det ju numera också ERMES,104 alltså Hermes utan H, som
är ett europeiskt standardiserat system av likartat slag. Men man vågar väl säga att systemen att kunna skicka text envägs har i stort sett dött när just SMS har blivit en levande
addition till GSM-systemet, då når man ju, förutom röst, också SMS-funktionen och därMBS, förkortning för mobil sökning, rikstäckande personsökarsystem som utvecklades av Televerket
under ledning av Östen Mäkitalo vid 1970-talets slut.
103 Östen Mäkitalo, f. 1938, civ.ing. KTH 1962. Han började jobba vid Televerkets Radiobyrå 1962 och
blev chef för Televerkets mobilradio- och mobiltelefoniverksamhet 1965. Mäkitalo utnämndes till chef för
Televerkets laboratorium 1977. Han gick i pension 2005. Mäkitalo var bl.a. involverad i utvecklingen av det
nordiska mobiltelefonsystemet NMT.
104 ERMES, höghastighetsnät för personsökningssystem som Minicall.
102

44

med har speciella textsystem nästan försvunnit. Jag tror att de finns lite här i vårt land
ännu för jag tror nog du kan sätta på värmen i sommarstugan via ett sånt här Minicallsamtal eller nånting sånt. Det finns ju larmfunktioner, manöverfunktioner, som fortfarande kräver mycket liten bandbredd, men du är väldigt angelägen om att det är säkert, så
det finns den typen av system, det kanske är en viktig komplettering. Vi har ju en tendens
i vår tid att glömma förra generationens tjänst, kvickt.
Lars Ilshammar: När du säger det, kanske man ska komma ihåg Text-TV också. Det är
i och för sig inte personlig envägskommunikation utan masskommunikation, men den
lever ju i allra högsta grad faktiskt. Bengt.
Bengt Olsen: Jag tänkte på det här med teknik, från att en teknik introduceras till den
accepteras, så är det typiskt 15 år i den här branschen. När man var med i början på epost och ser att det tog fart kring 1990, jag säger snarare 1992 när Internet började fungera. Få saker har varit tajmade. Ett var SMS. -94 byggde vi SMS-gateway till flera av Telias
utrustningar och till FirstClass och tänkte att det här skulle bli en jädra trafik. Men den
trafiken har ju kommit nu och inte då. Men det jag skulle vilja dra upp, det är ju olika fenomen i samband med det här med e-post, och säg konferenssystem speciellt, det var så
många som var rädda för det där och nu när Pär Rittsel har gått kan vi prata öppet om
journalister [:-)]. Man kan säga att journalistkåren var generellt sett mycket avogt inställda.
De såg ett hot mot tidningarna i konventionell form. Men det fanns en som insåg att det
här var en ny grej, och det var Erik Fichtelius.105 Han hade ett radioprogram som möjligtvis hette ”Nattugglan”, eller nåt sånt där, fredagskvällar, tror jag. Det var ett liveprogram, så det var inte inspelat. I princip skulle folk kunna ringa in, men han hade börjat köra KOM-systemet och han använde det för flera saker. Bland annat fick åhörarna
skriva in frågor, det var gissningsvis 1981. Han exploaterade det. Och han såg en otrolig
möjlighet istället, tvärtemot kollegorna. Till exempel startade han ett möte på KOMsystemet som heter, ”Televerksmonopolet, för och emot”. Och folk diskuterade. Tomas
Ohlin diskuterade, som ju också hade stark ställning där. Massa med material togs fram
och Fichtelius skrev artiklarna. Så det var jädrigt smart gjort av honom. Och som sagt, i
”Nattugglan” öppnade han ”online”-förbindelser, så folk kunde börja skicka e-mejl till
programmet, live så att säga, och ställa frågor och det var första gången jag kände till och
det måste ha varit -81 kanske. Jättekul. Tack.
Lars Ilshammar: Tomas.
Tomas Ohlin: Jag vill gärna haka på där, just massmediernas inställning. Det är klart att
det hade varit möjligt för tidningar att ta till sig den här nya tekniken och göra det som nu
finns, rätt av. Elektroniska varianter eller kompletteringar och göra möjligt att använda
mera avancerade funktioner där, dialogfunktioner, till exempel gruppkommunikationstyp.
Men det ville inte, just precis som Bengt säger, tidningarna. De var oroliga för att den här
typen av kommunikation skulle störa deras gängse kanaler och till den ändan så uppvaktade man regeringen 1977 med stor kraft, vilket var en starkt bidragande orsak till att regeringen tillsatte en statlig utredning som jobbade 1978 till 1981, Informationsteknologiutredningen106 hette den och jag jobbade i den. Och vi hade i uppdrag att analysera just
hur ny teknik av den här typen, inte explicit e-post, men jag vill gärna kalla det gruppkommunikation, det kan sägas vara inkluderat i den analysen, tillsammans med andra
Erik Fichtelius, f. 1949, radio- och TV-journalist.
Informationsteknologiutredningen publicerade bl.a. utredningarna Nya vyer: Datorer och nya massmedier hot eller löfte: Rapport från Informationsteknologiutredningen, SOU 1979:69 (Stockholm, 1979) och Nya medier: TextTV, teledata: Betänkande, SOU 1981:45 (Stockholm, 1981).
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former som just Text-TV och vad som kallades Teledata, senare Videotex, alltså samma
teknik som Minitel använde. Och ge för- och nackdelar för detta tänkbart expanderad i
stor skala i Sverige. Den där utredningen skrev ett betänkande som inte ledde till särskilt
mycket, många av de här beskrivande statliga utredningarna har spelat en roll pedagogiskt, kan man säga, men ofta inte lett till, i varje fall omedelbara, reformer. Så blev det
också med den här utredningen som förvisso beskrev den elektroniska tidningen, alltså
en dialogtidning, men som inte fann gehör och riksdagen lade detta i byrålådan.
Lars Ilshammar: När du berättar den historien så kommer man osökt att tänka på en
gammal boktitel som hette Massmedia som informationshinder.107 Ja, varsågod.
Rolf Granlund: Ja, vi har ju kommit väldigt långt från e-posten från början, som historisk betraktelse. Men eftersom ni nämner det här med massmedia och massmedias ovilja
att ta till sig saker, så händer det också en sak just nu som har med det att göra. Nämligen
att när man skickar e-post till en tidning, om man inte är kändis, så blir man ignorerad
och åker ner i papperskorgen. Men det kan de ju inte göra när man skriver i en blogg. Så
bloggarna har kommit att också bli en del av informationssamhället. Där vem som helst
kan kommentera och skriva vad som helst, det vill säga en utveckling av hela företeelsen
med e-post. Så därför har jag också skaffat en blogg, för jag blev förbannad i höst på en
recensent i Dalarnas Tidningar.
Lars Ilshammar: Är det några fler i publiken som vill säga nånting eller fråga eller
kommentera på en gång? Nej. Kanske återkommer. Är det nån i panelen som har nåt ytterligare att säga just nu? Ja, Bengt.
Bengt Olsen: Nej, bara den kommentaren att många tror att bloggen är hyggligt nytt.
KOM-systemet var ett blogg-system. Man kunde göra bloggar där också och det gjordes
ju. Bland annat skaparen, Torgny Tholerus,108 hade en närmast egen utvikningssida där,
där han berättar om sig själv i detalj.
Rustan Hedrenius: InfoPage.
Lars Ilshammar: Det är en historia värd att berätta. Tomas.
Tomas Ohlin: Jag tänkte avslutningsvis att det kunde ha värt att göra en förteckning
över alla de olika system som vi har sett komma och gå här och blivit belysta. Och då,
förvisso på Televerkssidan, så vet vi att Telebox fanns som ett system de levde starkt på
några år. Teletex fanns som ett sånt system som levde under ett antal år som var en stor
satsning. Och sedan alla de systemen som vi har beskrivit här skulle vara värdefullt att
helt enkelt förteckna. Men nu är det ju den tidiga utvecklingen vi talar om.
Lars Ilshammar: Själv skulle jag gärna ha med en gammal fot i BBS-världen. Du sade,
mot avslutningen, Tomas, och jag tycker inte riktigt vi är där än. För jag tänkte nämligen,
med moderatorns makt och privilegium, ställa ett par egna frågor till panelen som har på
något sätt växt fram under seminariet. Jacob var inne på att de erfarenheter om en utvecklingsprocess som ni alla har vittnat om är väldigt likartade. Och det kan man som
åhörare också tycka. Och min fråga är: Upplevde ni det så, när det begav sig? Kände ni
att det fanns andra som sysslade med liknande saker? Kände ni till de här andra utveckÅke Olsson, red., Massmedia som informationshinder: En antologi om journalistik (Stockholm, 1978).
Torgny Tholerus, f. 1944, programmerare och systemutvecklare. Tholerus utvecklade konferenssystemet
KOM tillsammans med Jacob Palme.
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lingsprojekten? Hade ni kontakt med varandra? Upplevde ni varandra som stöd eller konkurrenter? Eller såg ni snarare att ni befann er i era egna små slutna världar? Det skulle
jag gärna vilja ha en kommentar till. Rustan.
Rustan Hedrenius: Ja, jag nämnde förut … När vi började med det här, så fick jag reda
på att det skulle finnas nånting sånt där på QZ, men vi trodde ju då att vi var först. Fast
vi såg det inte som en sån där jättegrej, mer än den där upplevelsen, då kände jag att det
var en jättegrej. Men innan dess så hade vi utvecklat det här infosystemet, som egentligen
var ett blogg, det kan man säga, där kunde man ju verkligen blogga. Nej, någon erfarenhet från andra … Sedermera, däremot, kom ju framförallt MEMO och Verimation109
som något som ville tränga sig på, tyckte vi. Björn Boldt kom till och med in på SAS och
lade ner InfoMail. Men det var ingen som brydde sig om att han hade gjort det. Jag tror
det var mera saker ni prövade, då hade jag lämnat SAS, cc:Mail prövade ni tror jag. En
massa olika.110
Rolf Granlund: Jag skulle vilja kommentera en sak. Skillnaden mellan Volvo och SAS
var att ni var affärsmässiga och sålde MEMO, men att vi var dumma nog att behålla det
för oss själva.
Rustan Hedrenius: Nej, men vi var inlåsta, SAS var inlåst i SAS-ALFA. Det var en
UNISCOPE 100-miljö som ingen annan i hela världen körde, faktiskt.
Rolf Granlund: Men det blev ju en affär det också.
Rustan Hedrenius: Nja, det var anledningen. Vi försökte nog sälja. Men det gick inte.
Toni Bergman: Jag förstår inte varför Volvo utvecklade MEMO, eftersom vi var nån
vecka före dem, men det var Björns ego här, förmodligen, som drev honom att göra detta. Vi sade just det när vi fikade där ute. ”Varför blev det två system?” Varför blev det
inte ett egentligen? Killarna satt ju intill varandra och kodade egentligen. Det var lite underligt faktiskt.
Björn Sellgren: Situationen är inte så renodlad som man kan tro egentligen. Det är ju
inte så att man sitter med ett rent skrivbort och så säger man, ”nu ska vi skriva ett epostsystem”. Utan man har en miljö, man har en användarförväntan och i mitt fall så var
det väldigt mycket så att det jag jobbade med var egentligen att höja tillgängligheten i
Volvos nätverk, som IBM:are. Jag har mitt ansvar att hjälpa till med att med statistik om
alla möjliga mekanismer försöka hitta var otillgänglighetskällorna finns och vad vi gör åt
dem. Och i det arbetet så dök det upp idéer om att, som jag berättade om förut, man
kunde skriva en liten applikation som talade om var terminalen hette och man kunde
skicka information, och på det viset så växte det fram. Samtidigt som det växte fram, så
läste man ju tidningar, KOM-systemet hörde jag talas om väldigt tidigt, men det var ju
inte vår miljö. Det var inte IBM-miljö. Det var från början omöjligt att använda i vår miljö eller i den IBM-miljö som jag jobbade. Sedan har du, Toni, helt rätt också i att ”not
invented here”-syndromet är nog ganska starkt bland tekniker, och jag ska inte svära mig
fri från det. För att göra den här typen av utveckling är ju väldigt skojigt och man vill

Verimation AB, företag som bildades 1984 och var samägt av Volvo och Ericsson.
”MEMO användes ett tag i slutet av 80-talet, början av 90-talet, i SAS lounges för Business class-kunder
att nå egna MEMO-system. Försök gjordes att introducera MEMO internt, men det lades ned. MSMail
introducerades 1995, HP OpenMail 1997, Exchange 5.5 och Outlook 1999.” Brev, Nils Busk, 27/6 2008.
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gärna dra åt sig det skojiga jobbet och fortsätta med det. Och om man tvingas till lite civil
olydnad för att göra det, så gör man det.
Lars Ilshammar: Tomas.
Tomas Ohlin: Kände vi till varandra? Under den där tiden och en stor del av mitt liv har
jag varit verksam i det akademiska perspektivet, och där är egentligen inte uppdraget att
samordna pågående projekt på bredden, utan snarare att komma med det nya och det
utmanande. Det oprövade. Så de tillämpningar av olika slag som jag har varit med att utveckla har ofta byggt på en känsla av fascination och förälskelse i ögonblicket, att vi har
chansen att göra nånting oerhört. Det här kommer att spela roll på något sätt, i någon
mening, fråga mig inte hur, men man får den där … Ett par gånger under alla de här åren
har jag känt att det ilar på ryggen just för att man vet att man håller på med nånting som
är alldeles otroligt fantastiskt och i de ögonblicken så ägnar jag, för min del, ingen kraft åt
att gå runt och kolla hur många andra som det ilar på ryggen för. Det ska jag erkänna.
Lars Ilshammar: Jacob.
Jacob Palme: Det var så på den tiden att tekniken var uppdelad i två typer av teknik, det
ena var de så kallade asynkrona terminalerna som vi använde inom universitetsvärlden
bland annat. Och det andra var de så kallade synkrona terminalerna eller 3270terminalerna som man använde i de stora företagen. Och de här apparaterna kunde inte
kopplas till varandra, man kunde inte koppla en synkron terminal till en dator som var
gjord för att prata med en asynkron och tvärtom, så användarkretsen var uppdelad i två
separata grupper. Och eftersom de här systemen, som jag sade tidigare, huvudsakligen
har vuxit fram när det redan fanns terminaler, man skaffade inte en terminal bara för att
använda det här, utan man använde det här när man redan hade en terminal, så blev det
helt naturligt uppdelat i två separata grupper. Ena gruppen blev de som byggde på stora
IBM-datorer och 3270-terminaler och den andra de som byggde på UNIX och andra liknande datorer och asynkron kommunikation. Och i början hade man asynkrona terminaler och senare persondatorer som terminalutrustning. Och de hade inte så mycket med
att kommunicera med varandra i början av den här utvecklingen före 1985, 1990. Åren
därefter har det blivit så att alla kan kommunicera med alla genom att man har överkopplingar mellan systemen så att alla kan skicka till alla.
Lars Ilshammar: Bengt.
Bengt Olsen: Ja, det här med programvaror är en sak som fascinerar mig oerhört, för
jag tycker det är så fantastiskt med bra programvaror för det är så kondenserad kunskap.
Endast god poesi kan ha samma fantastiska innehåll. Men, som ni kanske minns, så var
programvaror gratis, man tog inte betalt fram till, ja, 1972 kom begreppet ”unbundling”.
Dessförinnan var det gratis. Det förutsattes att man köpte den svindyra CPU:n och så
hoppades man att leverantören hade med en 25–30 program som man kunde använda
för olika saker, ofta naturvetenskapliga program på den tiden. Men så småningom så ändrades det där. Först var det CPU:n som var så djävulsk dyr och de andra sakerna blev allt
billigare. Så det var väldigt CPU-orienterat på 60- och 70-talen. Men så småningom så var
det andra saker som kostade och så småningom var det viktigast, trots allt, med minnena,
och så småningom blev innehållet i minnena, datan så att säga, som var det viktigaste, så
det blev mer och mer användarcentrerat. Och samtidigt kom en strukturomvandling, från
stordatorer till minidatorer den gången, och minidatorerna fick man gratis av forskningsråden, men QZ:s stora dator, den fick man betala för. Så vi blev orättvist jämförda också.

48

Så då fick vår styrelse kalla fötter och sade att alla våra gratistjänster måste vi ta betalt för
och en gratis tjänst var HELP-desken, där vi hade sju människor på heltid som svarade
på frågor från användarna, typiskt via telefon eller besök eller så. Och så småningom via
e-post och då kom jag på en jädra bra grej alltså. Det var så här, styrelsen sade, ”från att
det är gratis, ska ni ta 50 kronor i timmen av forskarna när ni hjälper dem”. Och det var
ju ett ramaskri bland forskarna. ”Ska ni ha betalt? Vi själva är ju gratis.” Hur de fick sitt
lönekuvert hade de aldrig tänkt på. Men de är ju gratis: ”Varför ska ni ha betalt?” Och då
var de ju kompisar. Vi skulle dra in en miljon på sju personer på ett år och fick väl in
150 000 tror jag, så det var ju jättefiasko. Och det var då jag kom på, ”men låt oss använda vårt fantastiska KOM-system”. Så då fick vi under 14 dagar kolla precis vilka frågor
får de här sju käftarna. Ja, under 14 dagar. Och så var det ett par hundra kategorier, och
så delade vi upp det och så startade elektroniska möten för varje kategori. Det var allt
från fakturaärenden till kommunikationsfrågor till SAS statistiksystem och sånt där. Och
sen bemannade vi de där med experter, ibland externa experter, som MIMER, då fick
MIMER från Uppsala vara med som expert inne i systemet. Och det var den bästa grej
man har gjort nån gång för då skrev en forskare in en fråga och betalade en krona och
det var skitbilligt, det märkte de knappt. 30 andra forskare läste det där, vi fick in 30
spänn till, så då fick vi 31 kronor, och sen, innan vi hann svara, så var det nån av de där
30 som hade svarat. Så det var det perfekta brottet. Vi slapp jobbet och fick mycket betalt än vad vi kunde få tidigare. Så det var en väldigt kul grej. Vi var lite kommersiella så
att säga. Vi jämförde oss med konkurrerande system och det fanns sju–åtta konferenssystem i USA och Kanada som vi väldigt noga följde, både vilka funktioner de hade och vi
lade till och med ett bud på en kanadensisk konkurrent en gång, men vi fick köpa dem.
Lars Ilshammar: Nu tänkte jag fortsätta, innan vi börjar runda av, med att ställa en fråga
till, av mera allmänt slag. Och det rör det här med den svenska insatsen. Finns det en sån,
det gör det förstås, men finns det något som man kan peka på som är speciellt eller unikt
med Sveriges, eller svenska universitets och svenska företags bidrag till utvecklingen av epost och e-postsystem, som ni ser det? Björn.
Björn Sellgren: Ja, det finns en väldigt väsentlig sak och det är medvetenheten i ett land
som Sverige om att folk i världen pratar olika språk. Den är helt väsensskild mot vad en
amerikanare ser. De flesta system som kommer från Amerika, de är gjorda för en teckenuppsättning, ett språk, medan vi tidigt lade ner väldigt mycket jobb på att klara av att
hantera många språk. Det är ju inte svenskarna unika om, utan det är klart att det alla små
länder har samma problematik. Men det är en tydlig sak.
Lars Ilshammar: Toni.
Toni Bergman: Jag tror faktiskt vi var speciella också därför att vi var ”early installation” när det gällde att bygga IBM:s SNA-nät. Volvo och SKF var de första kunderna,
över hela världen, att bygga de här näten, så på det viset var vi unika.
Lars Ilshammar: Bengt och sedan Tomas.
Bengt Olsen: Jag får säga att både MEMO och KOM, PortaCOM, var ju enormt före
sin tid, generellt i världen, och det har bidragit till att Sverige har legat i topp, nu håller vi
på att förlora upplever jag, och haft en beredskap även för samarbetssystem. Folk har
inte kunnat sätta fingret på vad det är, men jag är helt övertygad om att det beror på de
här insatserna vi gjorde. Sen det där med tecknen. Det fanns ju ingen standard, inte ens i
Sverige. Stora bokstäver, javisst. Och å, ä, ö funkade inte heller, så plötsligt fanns det tre
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standards i Sverige, som det de facto finns i Ryssland idag. Tre standards hur man beskriver sina tecken. Bland annat kommer jag ihåg en standard som hette Statskontorsstandard och en som hette QZ-standard. Och de skiljde väl på nån liten tangent, för vi bara
hittade på, det måste ju funka. Vi hade ingen att fråga.
Lars Ilshammar: Tomas. Sedan Rustan.
Tomas Ohlin: Nej det är bara att instämma med vad Bengt är inne på här. Jag tror att
den aktiva närvaron av ett antal spelare har spelat en stor roll, det vill säga internationellt.
Och kunnat upprätthålla kunskapspositionen som vi, inte minst med Jacobs stora insatser, har internationellt spelat stor roll i den akademiska, åtminstone, delen här. Och det är
en viktig effekt av den här typen av teknikutveckling, tycker jag. Att en geografiskt kanske, eller åtminstone funktionellt, avgränsad del av världen som vi befinner oss i kan upprätthålla sitt kunskapsläge och expandera det. Och det tror jag vi har kunnat göra ganska
hyfsat i den här teknikutvecklingen.
Lars Ilshammar: Rustan och sedan Bengt.
Rustan Hedrenius: Man hade väl den känslan, vad jag minns från den tiden, att då tyckte vi alla fall att Sverige låg långt framme i all IT. Det tycker jag underströks. Jag var väldigt mycket runtom i världen då. Jag jobbade ju på SAS. Det var lätt att åka på olika konferenser och ”user”-möten och sånt. Framförallt på ”softvaru”-sidan gjorde vi utveckling
och metoder och tekniker. ”Software engineering”. Vi hade ju automatiskt-genererade
enkla program och informationsmodellering. Och på alla de där ställena tyckte jag nog att
vi var betydligt längre fram på något sätt än många av de kollegor som man mötte då, på
de här mötena. Och det sade man väl också. Även på telesidan tyckte jag att vi hade
kommit långt.
Bengt Olsen: Det är en tillämpning som Sverige blev oerhört ledande i, tillsammans
med Danmark och Norge, och det var distansutbildning, och det är vi fortfarande. Det
hänger ihop med att danskarna kom på att vårt PortaCOM-system var det perfekta elektroniska klassrummet. Så de var först att utnyttja vårt system för det. Och sen blev ju det
de facto-standard i Europa från -85 och till -94 i alla fall. Så det var vansinnigt roligt.
Dessutom hänger det ihop med en sak till, ett fenomen som uppfanns i Danmark och
Sverige, och det var folkbildningen. Deras sätt att ha studiecirklar och att lära av varandra
och det passar ju utmärkt i ett konferenssystem, för det är ju precis det man gör. Det är
rätt plattform för rätt problem så att säga. Så det där har betytt mycket och jag hittade på
en gång, apropå kvinnor, jag är ju gift med en sån sen 45 år, hustrun i mitt första äktenskap, som jag brukar säga, hon har varit notoriskt ointresserad av datorer, och jag skapade ett projekt en gång, typ 1988, som hette SkolKOM, inte ’skolkom’, det sade eleverna,
utan ’SkolKOM’. Det vill säga att lärare i landet skulle dela erfarenheter om olika saker.
Och jag såg till att svensk- och historielärare fick vara med där, för min hustrus skull,
men den gången bedrog hon mig i alla fall, så hon var inte med. Men idag är hon användare. Det är kul. Men i alla fall, det där blev också något vansinnigt stort, inte i Sverige,
där hade vi 240 användare av SkolKOM. Men sen var jag i Danmark och hittade på SkoleKom med användning av PortaCOM. Och det har idag 500 000 användare av gruppkommunikationssystemet FirstClass. Så SkoleKom är ett av världens största intranet.
Lars Ilshammar: Tack. Jacob, du är den enda som inte har sagt något. Vill du säga något på den här punkten? Nej. Okej, tack. Varsågod.
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Rolf Granlund: Jag vill mena att det hände otroligt mycket på 80-talet. Inte bara med epostsystemen och informationssystemen som vi har hört alldeles nyss. Andra tillämpningar låg också väl framme. Jag var själv med och byggde SAS färdplaneringssystem
som håller reda på var de åker och hur mycket bränsle de förbrukar. Och jag vet att det
systemet hyrde SAS ut till ett antal flygbolag som inte hade samma motsvarighet. Det är
ett exempel på att åtminstone på SAS låg man väldigt långt framme med tillämpningen
och så, och e-posten är en del av det. I informationssamhället.
Lars Ilshammar: 80-talet är undervärderat i IT-utvecklingen.
Rolf Granlund: Absolut, det var en rejäl boom vill jag mena. Det hände mycket. Mycket
tankar kom in i företagen och användes då.
Lars Ilshammar: Tack, nu är det så att jag har blivit sufflerad av Tomas med en fråga
som jag tycker passar utmärkt som avslutande fråga till panelen och gärna också publiken. Och kanske jag ska börja med att bolla den tillbaka direkt till Tomas. Och den frågan lyder så här: Har e-post blivit vad du trodde på 70-talet?
Tomas Ohlin: Nej, det har tagit mycket längre tid.
Lars Ilshammar: Jacob Palme.
Jacob Palme: Ja, på 70-talet trodde vi ju att det som vi har idag, som kallas för Internet,
skulle komma på några år. Vi trodde på 70-talet att om några år så kommer alla människor att kunna kommunicera med alla och dela information med alla, och det kommer att
finnas datasystem där all information blir allmänt tillgänglig. Att det skulle dröja så länge
som till mitten på 1990-talet innan det skulle realiserats, har blivit oerhört mycket längre
tid än vi trodde.
Bengt Olsen: Ja, jag säger som Tomas, fast tvärtom. Om jag fattade det, så sade du,
”nej, det tog längre tid än vad jag trodde”. Och jag säger: Det blev det vi trodde, men det
tog längre tid.
Tomas Ohlin: Ja, vi menar samma sak.
Björn Sellgren: Ja, vad kan vi säga på det? Då måste jag väl för det första veta vad jag
trodde då. Jag trodde definitivt på möjligheten att kommunicera ”man-to-man” emellan.
Och jag är väldigt glad att se att det har tagit en sån fart som det har gjort idag. Mina barn
och min hustru kommunicerar mycket mer med mejl än vad jag gör. Samtidigt så trodde
jag att mejl skulle ersätta fax väldigt fort och det har det gjort. Men nu tror jag mejl också
håller på att ersättas med andra saker, kompletteras med andra saker, som jag sade, SMS
till exempel. Så det sker en ständig förändring. Därför måste man egentligen ha olika svar
på frågan. Definiera två tidpunkter: Tidpunkt X, vad trodde du då, om tidpunkt D?
Lars Ilshammar: Rustan Hedrenius.
Rustan Hedrenius: Ja, men det har tagit lång tid. Jag hade nånting som hette labbet och
där byggde vi nån terminal med telefonlur och såna där grejer, vad kan det ha varit, -76.
Så man integrerade telefonen och datorn och det var roligt tyckte vi. Kul grej. Och visst,
det har blivit så, det har integrerat det här, det var ju det som var den stora tanken, och
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det har kanske tagit lite längre tid, men det har blivit ännu större än vad jag nånsin kunde
drömma om. Det måste jag ju säga. Enormt.
Lars Ilshammar: Toni Bergman.
Toni Bergman: Ja, för min del tycker jag det gick fortare internt än vad jag trodde.
Trodde det var en teknologigrej bara, vi satt och pillade med. Men däremot så för gemene man har det tagit längre tid än vad vi trodde skulle hända. Alltså, att det blev totalt så
användbart med mejl. Men internt inom bolaget gick det oerhört fort.
Lars Ilshammar: Tack ska ni ha. Ja varsågod.
Rolf Granlund: Egentligen så tycker jag att när man analyserar och tittar på de olika delarna som finns idag, så känner vi igen oss i allmänhet när man kommer till det. Till och
med Jacob känner igen sig i det här med behovet med små och stora bokstäver. Idag har
vi en herrans massa typsnitt som komplement, men det är egentligen samma problematik. Och dessutom har vi mycket färggrannare e-post med, till och med filmer inne. Men
det är egentligen samma sak som bara blir bättre och bättre. Det är ungefär som en bil på
Henry Fords dagar, den har fyra hjul och en motor, och det har de i allmänhet idag med.
Lars Ilshammar: Johan Martin-Löf.
Johan Martin-Löf: Vi ska väl då inte glömma, tycker jag heller, de nackdelar som det
också har blivit med spam och sånt där. Jag menar, Lars och jag har varit inblandade i i
förberedelserna av WSIS, the World Summit of the Information Society. Man diskuterade väldigt mycket det här att det kommer strunt, skit, bedrägerier och annan elände på
det här. Volymerna är, vad jag förstår, numera mycket nära 80 procent eller 90 procent
strunt och oönskat. Och, jag menar, vi har avsevärda programvaror i våra datorer nu som
utgör filter och sorteringsmaskiner. Det där ser man inte någon ordentlig lösning på. Det
är kanske inte ett globalt problem, men jag hör till dem som brukar säga att vi är i stort
sett innesluten i våra kulturkretsar. Vi till hör en nordisk och anglosaxisk kulturkrets. Vi
bekymras inte så mycket om kinesisk spam. Ja, bekymras inte av finländskt spam heller,
brukar jag säga. Men det är illa nog att vi är en del av den anglosaxiska kulturen, så allt
engelskt spam kan vi räkna med att vi kan utsättas för. Och det tycker jag att man ska, vid
sidan av allt det här positiva vi säger om den riktiga utvecklingen, så får vi väl också
komma ihåg att vi är bekymrade. Och världstoppmötet var mycket bekymrat över allt det
elände som dyker upp, åtminstone inom den egna kulturkretsen. Det är inte globalt, men
det är i alla fall kulturkretsbegränsat.
Lars Ilshammar: Då har vi faktiskt kommit fram till finalen och då vill jag först fråga:
Är det någon nu i panelen eller i publiken som sitter och klämmer på något ni inte fått
sagt eller kommit till en sista insikt eller ett minne som ni vill dela med er av? Bengt.
Bengt Olsen: Nej, jag tänkte på det där med bristen på kvinnor som vi var inne på.
FOA var ju en stor användare av KOM-systemet och de var väl kanske en 1 500 anställda och i stort sett alla använde systemet. Och Jacob tog initiativ till den utvärdering, som
jag tror gjordes av Göteborgs universitet. Och då fick man fram vilka vinnarna på systemet var och om det fanns några förlorare. Och det fanns definitivt. Det ena var kvinnor,
och FOA hade kanske 30 procent kvinnor eller så där, därför att när de satt på sammanträde, så var de tysta på den tiden, det är ju annat nu med kvinnorna, men då var det så
att då satt de tysta och dominerades av en äldre man som var ordförande. Men när de
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började kommunicera elektroniskt via KOM, då blev det demokratiskt på något sätt, så
där kom alla till sin rätt. Och den andra kategorin var yngre nyanställda ungdomar. Samtidigt kom man fram till att kvinnor är faktiskt mycket bättre än män, i princip, på att
skriva mejl för de kan åtminstone skriva svenska. De har ett helt annat språk, så att säga.
Och jag tror att de har tagit ikapp. Idag tror jag det är i stort sett lika stor procent kvinnor
som kör mejl som män. Och ungdomar, de är ju helt otroliga.
Rolf Granlund: Det finns en sak som är rent ut sagt otäck, utöver spamtrafiken. Det är
alltså att e-postsystemen är transportörer av olagligheter som gör att de låser upp enskilda
människors datorer och därmed tar över dem för att sen komma åt identiteter när enskilt
folk sköter sina bankaffärer. Det här är ett jätteproblem redan idag och jag tror att det
bara växer om man inte gör något åt det. Det oroar mig väldigt mycket. Så där har vi en
nackdel om e-postsystemen.
Lars Ilshammar: Björn.
Björn Sellgren: Jag tror att Jacob var före.
Jacob Palme: Jag vill bara säga att det där hade vi ingen aning om på den tiden när vi
började på 70-talet. Begreppet spam och begreppet virus var för mig helt okända begrepp. Det var först i mitten på 80-talet jag fick reda på vad det var för nånting överhuvudtaget.
Tomas Ohlin: Instämmer.
Björn Sellgren: Ja, bara en liten kommentar om att mejlutvecklingen har sett en hel del
lekstugor också. Många tekniker som tycker att det är väldigt skojigt att göra saker. En
del avarter har försvunnit som tur är. Jag minns ett system som ägnade en halv minut,
innan den visade mejlboxen, att rita upp ett posthorn på terminalen. Det var mycket
enerverande tionde gången. Och jag minns ett annat system som, på en grafisk terminal,
ägnade sig åt att, varje gång man öppnade ett mejl, så dök det upp ett mejl, som såg ut,
alltså grafiskt, ett mejl och sedan sprättade man upp den. Sånt har försvunnit, det känns
väldigt skönt.
Lars Ilshammar: Det tackar vi för. Då vill jag tacka panelen, ingen nämnd och ingen
glömd, och publiken, också där ingen nämnd och ingen glömd, för ett alldeles fantastiskt
intressant, och, tror jag, viktigt seminarium som har bidragit till att vi har fått en ny minnesbank att ösa både forskning och nya forskningsfrågor ur. Jag har bara antecknat tre,
tankar kanske, under den här resans gång, som jag tycker kanske bekräftas lite grann av
vad ni säger, som sysslar med teknikhistoria i någon mening, och har erfarenheter av från
annat håll, men som jag tycker går igen i den vittnesbörd som panelen har givit. Det första är att en ny teknik eller en tillämpning sällan uppstår av sig själv och alldeles ensam i
någon sorts vakuum, utan den kommer tillsammans med liknande utvecklingar vid en
viss tidpunkt i ett utvecklingsskede. Och i det här fallet vid en viss punkt i utvecklingen
av datatekniken, från stordatorer till mera ett användbart redskap och på allas våra skrivbord. Där ser vi att det här händer på en rad olika ställen ungefär samtidigt mer eller
mindre oberoende av varandra. Det andra är den här lekfullheten och experimentlustan
som ni har vittnat om hos tekniker, men också hos akademiker snarare än några intrikata
marknadsundersökningar om vilken potential som skulle kunna finnas i e-postsystem om
fem år. Det är en lekdriven utveckling snarare än en strikt marknadsdriven utveckling,
tror jag att man skulle kunna säga. Och det tredje är att insikten om vad den här nya ap-
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plikationen, eller tekniken, är för nånting, växer fram successivt. Den finns där inte riktigt
från början, utan man förstår efter ett tag att nu har vi ett e-postsystem. Det var det vi
skapade. Det är alltså en sorts oförutsedd sidoeffekt av andra, och i ögonblicket större
och högre syften, som leder fram till det här som kanske på sikt blir verkligt betydelsefulla. Det var tre väldigt preliminära tankar som väcks under det här seminariet. Tack så
väldigt mycket allihop och trevlig helg.

54

