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"Så gick en sommar från vår tid" - igen! Och det 
är dags att sätta igång med höstens aktiviteter. 
DSV:s höstprogram är rätt digert måste jag tillstå. 
Vi ska färdigställa utrustning och ett par montrar 
till utställningen i Vrigstad och jobba vidare på 
"programarkivet". Här finns det utrymme för 
många att deltaga - även för de som inte finns 
inom linköpingsområdet.  

Jag har under sommaren funderat en hel del på 
det här med arkivering och hur man ska beskriva 
programvara. Och hur ska man visualisera alla 
genialiska lösningar som ligger dolda i ett pro-
gram? Naturligtvis kan man visa exempel på an-
vändningsområden och vad man fick ut ur datorn. 
Men det är inte hela sanningen. Om man ställer ut 
en mekanisk teknisk pryl (elektronikkort eller ve-
teranbil t. ex.) så kan entusiasterna gå runt och 
beundra (eller göra ner)  diverse finurliga kon-
struktionslösningar. Men det visar man inte upp 
så lätt i programvaran. Vad värre är! Hur många 
av morgondagens människor kommer att kunna 
läsa och tyda gårdagens och dagens programkod? 

Därför vädjar jag till er som sysslat med pro-
gramvara att ta er en funderare på det här och 
komma med förslag på hur man ska kunna 
"visualisera", eller i alla fall beskriva intelligenta 
lösningar på ett populärvetenskapligt sätt. Det 

vore kul om vi kunde komplettera datasaab-
arkivet i Vadstena med sådant material och kan-
ske göra en liten utställning på lämplig plats och 
tillfälle.  

På  IT-Ceum visar man nu en utställning om in-
terface, som är värd ett besök. För dig som var 
med om att knappa hexadecimal-kod från manö-
verpanelen för att få datorn att reagera kan det ju 
vara kul att bara behöva titta på den för att få den 
att "lyda". 

Det här var den del som handlar om arbetet det! 
Men verksamheten består ju inte bara av arbete. 
Tyvärr blev anslutningen till höstutflykten för då-
lig så den fick ställas in - men det måste ju också 
hända nån gång. Nästa begivenhet är "julbordet",  
som det kallas av tradition. Reservera 3:e dec. för 
en trevlig samvaro med gamla vänner!! Rolf  har 
lyckats engagera Linköpings mest kända (och en-
ligt mitt tycke bästa) underhållare. Landshövding-
en får ursäkta! 

Så en liten efterlysning: Vet någon var det finns 
en Facit 6410? Vi har fått förfrågan om vi har 
någon inom DSV. Det gäller en utställning. Hör 
av dig i så fall! 
Vi ses! 
Lennart Pettersson 

Ordförande har ordet 

Lyckat vittnesseminarium om Luxors datorer i undervisningen 
Inom ramen för det riksomfattande datahistoriska projektet Från matematikmaskin till IT har 
Östra kretsen av Dataföreningen i Sverige ordnat ett vittnesseminarium. Det hade rubriken 
”ABC 80 i pedagogikens tjänst” och ägde rum i Cloetta Center i Linköping den 23 september. 
Initiativtagare var bl.a. Datasaabvännen Reino Florén och seminariet leddes med den äran av 
Magnus Johansson, ER-avdelningen vid Linköpings Universitet, tidigare chef för IT-ceum, som 
f.ö. till stor del är hans verk 

Seminariet ingick i fokusområdet Skola, som är 
ett av ca 16 fokusområden inom projektet. An-
svarig s.k. forskningssekreterare är Martin Ema-
nuel, doktorand vid Avdelningen för teknik- och 
vetenskapshistoria vid KTH. (Emanuel är hans 
efternamn.) 
Deltagare i panelen var lärare, som använt Lux-

ors datorer i undervisningen. Främst handlade 
det om gymnasiet, i viss mån även om grundsko-
la och universitet. Luxor representerades av Leif 
Ohlin. Den mest kände av paneldeltagarna var 
Gunnar Markesjö, författare av flera av de böck-
er som gavs ut i samband med ABC 80. Luxorpi-

onjären Bengt Lönnqvist hade avböjt att sitta i 
panelen, men var med som inledare och berätta-
de att det är 30 år sedan ABC 80 lanserades. 
Från 1978 till 1986, då tillverkningen upphörde, 
hade man levererat drygt 70.000 exemplar av 
ABC 80 och dess efterföljare ABC 800. Luxor-
datorerna kan närmast beskrivas som personda-
torer. IBM lanserade sin PC i Sverige först 1983, 
men blev snart dominerande på marknaden.  

Vad fick er att använda datorer i undervisning-
en? löd en av frågorna till panelen.  

Jag ville vara bäst i klassen, svarade Bertil Pet-
tersson, lärare vid Platensskolan i Motala.  
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(Det fanns verkligen vid den här tiden 16-åringar 
som visste mer om datorer än många lärare.) 
- Det var utmaningen, svarade K-G Ahlström, f.
d. Berzeliiskolan i Linköping. Här hade vi en 
dum burk med enorma möjligheter. 
– Fascinationen för det nya, sade Åke Westh, 
med förflutet i grundskolan i Arboga. 

Sammanfattningsvis kom rätt mycket informa-
tion fram, som man inte hittar i arkiven, så semi-
nariet får anses lyckat. Det var ett seriöst gäng 
som fick säga sin mening och några historiska 
tabbar lyckades jag inte notera. 
Tord Jöran Hallberg 

Panelen. Stående till höger mötesledaren Magnus Johansson.  

              Äldst i panelen                    Bengt Lönnqvist vid en ABC 80, som ställdes u i   
samband med seminariet och som faktiskt fungerade. 

3 

 
Efterlysning av datordokumentation 

Du som har dokumentation av något slag som beskriver datorutrustning av vad slag det än må vara, 
hör av dig till DSV! 



Stöd och hjälp med datorer och program  
Några medlemmar har efterlyst någon form av 
grupp eller forum hos DSV, för att få hjälp med 
sina datorer och program.  

Vid styrelsemötet den 15 september besluta-
des att hänvisa hjälpsökande till IDG´s Eforum. 
IDG har mycket kunniga experter som utan kost-
nad hjälper till att lösa olika problem.  

Några exempel på forum hos IDG: Internet 
& Nätverk, Operativsystem, Hårdvara, Film, 
Foto och Bilder och många fler.  

Länk till IDG´s Eforum: http://eforum.idg.se/  
Länk till Eforum´s översikt: http://eforum.idg.
se/oversikt_allaforum.asp  

Den som vill ha hjälp registrerar sig först (det 
kostar ingenting) och kan sedan skriva sina frå-
gor i passande forum.  

Lycka till med din problemlösning hos IDG! 
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”Datorhistoriska nätverket” rullar vidare …………………. 
I tidigare artiklar har vi beskrivit hur Dataföreningen Östra kretsen, Datasaabs Vänner, Facit-
klubben i Åtvidaberg och ABC80-klubben i Motala samverkar i det datorhistoriska arbetet i 
Östergötland. Flera aktiviteter har re dan genomförts och mer är på gång. Vittnesseminariet 
”ABC80 i pedagogikens tjänst” var ett exempel på lyckad samverkan, se separat artikel av Tord 
Jöran Hallberg. 

Andra artiklar och händelser som rönt stort in-
tresse har varit Viggo Wentzels ”Unikt trummin-
ne återfunnet, ”Historien om dataspelen och 
Sank” och de studiebesök vi gjort till bl. a. 
”Radiomuseet i Motala” och ”Djupdykning i 
Facits- och Bruksmuseets arkiv i Åtvidaberg”. 

Höstens sista aktivitet är planerad till den 2 de-
cember, kl. 17:00-19:30 på IT-Ceum. Bengt Bru-
no Lönnqvist m. fl. från Motala och Luxor berät-
tar då om beslutsprocess och genomförande 
kring projekt ”persondator ABC80” ur ett histo-
riskt perspektiv.  

I samband med mötet den 2 december kommer 
vi också göra ett upprop och efterfråga intresse 
kring ”dubbelt medlemskap” , d.v.s. i Dataföre-
ningen i Sverige och någon av de lokala klubbar-
na som DataSaabs Vänner, ABC80- eller Facit-
klubben.  

  Dataföreningen erbjuder nämligen ett grupp-
medlemsskap (minst 70 pers.) som senior till det 
facila priset av 325:-/år. Ordinarie pris är 645:-/
år. Som senior får du medlemsförmånerna: Com-
puter Sweden, rabatter på tidningar, böcker och 
rapporter, nätverksmedlemsskap, D4D – en mö-
tesplats på nätet, m.m. 
 
Ø       Är du intresserad av seniormedlemsskap? 
Ø       Är du intresserad av att deltaga i historie                   

nätverket? 
Ø       Hör av dig till undertecknad! 
 
Mvh/Reino Florén 
Nätverksmotor 
e-mail: reino.floren@comhem.se 
 


