
Vetei.anklubben och lntei.net

Internet  startade  sin  utveckling  1969,  när  amerikanska

försvaret ville ha ett kommunikationssystem som skulle

fungera  trots  att  större  delen  av  alla  kommunikations-

datc)rerna kunde vara utslagm i ett krig. För§varet lät uni-

versiteten använda metoden och via universiteten i USA

och  Europa  spreds  tekniken  över  världen.  Internet  var

länge  ett   kommunikationssätt  bara  för   "tekniktokar".
Det  var  många  långa  eller  människofrämmande  kom-

mandon som måste matas in för att starta olika aktivite-

ter.

Kommunikationsföretagen  och  televerken  runt  om  i
världen var inte förtjusta. Inte elegant,  inte uppfunnet av

IBM,  inte  internationellt  standardiserat,  inte  kontroller-

bart av storföretagen/televerken, inte användbart utanför

UNIX-världen,  inte...

MEN   SÅ   KOIVI   KETCHUPEN   UFt   FLASKAN

PC   fanns   på   nästan   alla   företag   och   i   många   hem.

Window§ fanns i många PC och gav användaren ett intu-
itivt användargränssnitt. Kostnaden för PC och datakom-

munikation gick brant neråt och televerken fick inhemsk
och  internationell  konkurrens.  Då fick Tim  Berners-Lee

på CERN i Schweiz en snilleblixt: Grafiskt användarsnitt
till lnternet skulle kunna kombineras med informations-

sidor  (med  bilder,  ljud  etc.)  i  många  olika  datorer.  Varje

sida skulle kunna peka på andra sidor. WWW (World Wide

WEB,  "Världsspindelnätet") var skapat.

Plötsligt blev det lätt för vanliga människor att använ-

da  lnternet.   Nu  började  företag  och  privatpersoner  att

lägga  ut  information.  Då  ville  ännu  fler  bör]a  använda

lnternet,  osv.  Lavinen  var  i  gång.  Nu  (1997)  har  lavinen

pågått i ca 3 år. WEB är stället där man söker information.
WEB  ar stället  där man sprider information.  Internet har

också blivit det stora E-post-systemet.  "Alla" kan nås med

E-post via lnternet.  Och lnternet sägs bära vara i början...

vETERANr{LUBBEN,   NU

Veteranklubben har ca 290 medlemmar.  Många kommer
från  ett  tekniskt  arbete,  många  har  jobbat  ihop  i  30-40

år,   många   vill   då   och   då   uppleva   gamla   minnen.
Veteranklubben fyller en stor uppgif t som samlingspunkt
för gamla arbetskamrater.  Två,  tre  träffar varje år besöks
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av  många.  Man  vill  veta  mer.  Varför  blev  det  som  det

blev?  Skrivvana  arbetskamrater  sammanställer  berättel-
ser från förr.

Många vill veta mer,  många vill  dela med sig av sina

erfarenheter och minnen. Två, tre träffar räcker inte. Alla

kan inte delta i möten i stockholmstrakten. Här kommer
lnternet in. Hösten 1996 startade arbetet med en Veteran-

WEB och  ett första resultat  kunde presenteras på årsmö-

tet   1996.  Under   1997  prövas  olika  former  för  informa-

tionsspridning, rapporter från presidiemöten, medlemsin-

formation,  medlemsmatrikel  med  E-post-adresser  o.s.v.

Ungefär 40°/o  (mars 97) av medlemmarna har tillgång till

lnternet. Veteran-WEB nås via www.icl.se/veteran.

VETERANKLUBBEN,   FLERA   IvlöJLIGHETER

Men Veteran-WEB  kan användas  för mycket mer.  Sprida

information  om  klubben  till  alla  som vill  ta  del  av  den.

Utskick till  medlemmar via lnternet kan spara en del av
klubbens portoutgifter. Intressanta ämnen kan diskuteras

via  lnternet,  alla  kan  läsa  varje  inlägg och  kanske  kom-

mentera. Intressant ny information, t.ex:

- Vad nytt finns att läsa om Datasaab,  Stansaab på

lnternet?
-Hur utvecklas företaget Alfaskop AB?

-Vad gör klubben "Datasaabs Vänner" i Linköping?

-Vilka fyller 50,  60,  70?

Veteran-WEB  skall  inte  bara  fungera  som  en  klubb-tid-

ning,  det  skall  vara  en  dubbelriktad  kanal.  Det  du  kom-

menterar  kanske  skall  kunna  läsas  omedelbart  av  alla

som   tittar   på   Veteran-WEB.   Kanske   efterlyser   du   en
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VETERANkLUBBENS    HEIVISIDA

arbetskamrat  eller  undrar  om  någon  kan  hjalpa  dig  med
ett problem. Kanske forskar någon om datautvecklingen i

Sverige och vill då veta mer om gamla tider.

Snart  kan vi höra  Presidentens  röst  via Veteran-WEB.

Kanske  om  några  år se  en videofilm  från  en veteranträff .

Vill du ha kopior på kort från möten?  Hämta och skriv ut

på  din färgskrivare!
Du som medlem i Veteranklubben kan påverka inne-

hållet på Veteran-WEB,  t.ex:
-Har du skrivit något som är intressant för flera?

-Vad vill  du  se?  (Vad vill  du INTE se?)

-Har du några gamla tidningsnotiser?
-Vill du delta i framtagning av utredningen:  "Vilka

lokaler/adresser har vi jobbat i  sen  1950-talet"?

lNTERNET   OCH   FRAMTIDEN

Dagens   "trängsel"  på  lntemet-ledningarna  kommer  att

försvinna.   Internet   når   hemmen   via   Kabel-TV-näten.

Datahastigheten  ökas  looo-falt.  Videofilmer  distribueras

till din TV via lnternet. Du väljer själv att titta på TV-pro-

gram som du missade igår via lnternet. Alla rutinköp och
rutinbankaffärer gör du via lnternet. Du kan läsa dagstid-

ningar via lnternet,  men  de innehåller bara de  ämnen  du

har valt.  (Går redan idag via TIMES från England.)

Redan  nu  finns  det  mässor  (som  "bara"  kan  besökas

via  lnternet).  Inga  lokaler,  inga  parkeringsproblem,  inga

tider att passa,  men heller inget välkommet avbrott i din

arbetsrutin.   Du   ''strosar"   själv   genom   "mässområdet",

besöker intressanta montrar,  läser och bestämmer dig för

att personligen kontakta vissa leverantörer.

Men kom ihåg:  Internet ersätter inte ALLT.  Nu är det

tid för experimenterande. Vissa funktioner passar bara för

vissa användare, andra för alla.

VETERANKLUBBENS   ÅRSMÖTE
ÅR   2010:   SCIENCE   FICTloN?

Nästan alla medlemmar har lnternet tillgängligt hemma.

Via E-post har kallelse skickats ut.  Hälften har svarat att

de deltar via TVPC hemifrån. Nästan alla övriga kommer

till festvåningen hogst uppe i Fujitsus nya IT-skyskrapa i

Kista. TV-utsändning via lnternet sker, dock bara till med-

lemmarna.   På   stora  informationsskärmar  i   festlokalen

finns namnen (och  i några fall aven TV-bilder) på de  som

just  nu  deltar  hemifrån  via  lnternet.   Ordföranden  c)ch
superveteranen Einar Estreus  (79)  öppnar mötet.

Ekonomiredovisningen består av ett animerat pedago-

giskt  bildspel   |av  Calle  Vedin)   som  {örklarar  klubbens

pengaflode.  Nästa  års budget  innehåller  en USA-resa  till
ett  datormuseum,  där  ett  antal  Alfaskop  finns  utställda.

Resan  kommer  att  dokumenteras  på  video  och  blir  till-

gänglig via Veteran-WEB.
Under  övriga  frågor  föreslår  Bo  Lindestam  (hemifrån

via  lntemet)  inrättande  av  ett  bildmuseum  på  Veteran-

WEB. Han visar också några lnternetbilder från museum i

Sverige   och  Tyskland  på  gamla   Stansaab-Datasaab-pro-

dukter. Vill någon yttra sig?  Erik Åhmans namn och bild

blinkar  på  den  stora  informationsskärmen.  Erik  kopplas

in och berättar (hemifrån) att ''prylmus6et" som startades

1996   just   flyttats   från   den   nedlagda   flygflottiljen   till

Tekniska Mus6et.  Erik tycker att det är en toppenid6 och

Bosse och Erik får göra ett utkast till bildmuseum.

Motet  avslutas  genom  att  den  nye produktchefen för

TVPC  på Fujitsu berättar om  andra  generationens  TVPC

(TV-apparat    med    inbyggd    PC    ansluten    till    kabel-
TV/Intemet):

-Dina favoritämnen (på TV, Internet)

bevakas automatiskt.
-Du har 300 TV-kanaler och 300.000 videofilmer

att välja bland.

Ordföranden   tackar   för   visat   intresse   och   avslutar

mötet.  Sen blir det en festmiddag med prat i gammal god

stil,  men  DÄR  får  inte  lnternet-närvarande  medlemmar
vara med...

Verklighet eller science fiction?

Den som lever får se!


