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"Miinniskor au idag tror att uetenskapsmiinfinns
brukar heta att multimedia [r en till f6r att undentisadem, och an diktare och musiutcikningav persondatomsmiijligheter.Seuttryckersignaturligtdensomker finns till fiir att gliidja dem. An dessaskulle ha
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vill siilja "burkar". I sj:ilva verket dr det sdatt
varje medium iiren utcikningav vira sinnen.
Huset ?irtill exempelen utokning av huden,
hj ulet dr en utcikningav foten. Pi sammasiitt
iirskrivkonstenen utokning av cigat.Elektroniken rir en utdkning av virt nervsystem.
Ungefiirsikan mantolkaMarshalMcLuhan, forskare och mediaguru frin Kanada.
Han skrev bdcker pi 60-talet som fi fiirstod
d6: UnderstandingMedia, The Global Village och Gutenbergsgalaxen.
Nu kan vi se att
hanfick reitt.
En konsekvensav denglobalabyn 2iratt vi
tack vareelektroniskamedierfir ett "viirldssamvete".Den gamla tidensdiktatoreroch
fdrtryck blir inte liingremdjlig. Utvecklingen
i Sovjetunionenhade till exempelvis inte
varit miij li g utanmikroelektrorrik,satelliter
och bdrbara TV-kameror. I stiillet frir ett
"Storebror ser dig"-samhiille kan vi fi en
'lillebror
serr/ig"-effekt.

ndgonting att lcira dem faller dem inte in."
Wittgenstein

i b<irjanav 70-taletav personersom ndrmast
kan betecknassom hippies. "Gick barfota
och hadeHo Chi Min-skiigg". De hade inte
tillging till den didyradatakraften i de stora
datorhallarna.Genomattkoppla ihop ett kassaregisterchipmeden TV och tangentbordet
frfln en dum terminal skaffademan sig den.
Sedanvet vi hurdet gick.
Boktryckarkonstenhar allt sedanGutenbergvarit ett omride fdrolika skrAnoch specialister.Datoriseringengiorde frirst blysiittarna sedantypograferna iiverflddiga. Den
typografiskakunskapendvertasmeroch mer
av demsomfdrfattarsjdlvatexten.Aven om
resultatetiblandfcirskriickersi rirdeti princip
mdjligt fiir var ochen somsi vill att ldrasig ge
ut entidningmedhjiilp av sin"desktop"/persondator.
tr/isuellvdstvfrrld
Hrir niistatt digitaliseras/demokratiseras
dr
Vi levernui viisti en nrycketvisuellviirld. TV/videolfi im- mediet.TelevisionenskapaDet lir bilden(ytan,,vtligheten
ochanvdndar- desintemedtankepi attprogrammenskulle
gr;inssnittet)somrdknas.Boktryckarkonsten kunna lagras.(De fcirstaprogrammensom
(Gutenberg) tillfogade upprepningentill finnssparadegjordesmedenfi!mkanierarikskrivkonstenoch diirnredgavsfrirutsdttning- tad mot en TV-apparat).
en till det lopandebandet, industrialisme-n,
Behovet att spelain TV-signalen skapade
ii "tg'nenIclingen
av v&rtillvaroLucille Ball. Den otroligt populiiraTV-serien
Centrumfdr spriket och logiken sittersom
bekanti vir viinstrahjiirnhalva.Den hcigraiir
centrumfcirkiinslaochhelhet.Kvalit6ersom
uppskattasmerai 6sterlandet.
I detprimitiva samhiilletvar ljudetoch tirat
detviktigastesinnet.tjudet iirallestrides
ndrvarandeoch kan inte avgrdnsastill en viss
plats.Detomsluteross;
vi haringadronJock.
Ljudet iir fiirknippat med v6rt kiinsloliv, vir
hdgrahjiirnhalva.
Mcluan menar att det rider en obalans
mellan vira sinnen. Elektroniska medier
bidrar till att gedemen biittrebalans.Vi kommer att kunna representeraen mycket djupare
kunskap dn som var mrijligt med enbartdet
Iinjiira skriftspriket. Leva i omedelbaraupplevelser.
Nicholus Negropontepi MIT Media Lab
framfcirdei bijrjan av 80-taletvisionen atten
FRAMTIDEN
ny branschskulleuppstigenomen sammantIllllor
smiiltningav dessagamla:Grafiska-/fiirlagsntultimedia
branschen.fi lm/TV och data-branschen.
.rkriverA$an
Persondatornuppfannsinte av nagotdataKrircsgdrd.
ftiretag som lBM, Digital eller HP (trots att
miniriiknarelig niira).Persondatoruppfanns

med Lucie kunde inte siindassamtidigt pe
USAs cist-och viistkustpigrund av tidsskillnaden.Att lita alla skidespelarege tvi fdrestiillningar framf<irTV-kameroma var dyrt.
Liisningenpi detproblemetvar TV-bandspelaren. Den kndliga video-signalen,som
aldrig konstruerades
medtankepi att varesig
lagraseller klippas,harvi levtmedsedan50talet.

pi PG
Specialeffekter
Videoredigeringbrukarniimnassomett av
de mestavskriickandeexempelpi miinniska.
maskin-interaktionman kan tlinkasig.hundratals rattar och reglage.Ofta kombinerat
medett oscilloskop! Hog tid fcirossdatatekniker att rensaupp i dettriisketmedvira, som
alltid, elegantalcisningar.
Videoredigeringkommer snartatt kunna
gciraspi persondatorntill ett rimligt pris.
Dina smibarn kornmeri toniren att kunna
gciraeffekterpi sinhenrdatorsomSpielberg
nu barakandrommaonr.
Det ledandevideospeiet,Nintendo,omsdtter tio ginger strirre belopp iin vad Astrid
I-indgrensbarnb6ckersliljer fiir. Det kanske
geren fingervisningom framtiden.Om vilket
medium svenskakreatijrer bordeligna sig it
om inte kulturimporten skabli total.
Det brukar hdvdas att multimedia iir en
interimsteknik. Nigot som kommer att
inkapslasi annat." 1995talar ingen om multimedia" skrev till exempelLars Danielsson
i dennatidning fcir en tid sedan.
Av sammauppfattningverkarlasse Svanbergpi Filminstitutetvara,trotsatthanborde
veta bdttre som talare pi multimediakonferenser.Att filmen blirdigital, "fotorealistisk"
ochhamnari en datorgdr dennaturligtvisinte
till ett nytt medium. Interaktiviteten och
hypertext-mcijligheternaiir det intressanta.I
stiillet fcirett passivtsnrirefir vi plotsligt tillging till en aktiv rymd. Dettag<irinteraktiv
multimediatill ett nytt medium.Viil vdrt en
mdssa!
6rjan l(lirrsgird
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Vngentill kunskap
T\"n l6e april 1989stodjag i
I;ten kiillarei Sundbvbersoch
sig en presentationfrin engElska
Videologic. Den trista dataskiirmen, som jag hittills mest sett
anviindasfOr trikig text, siffror
och mtijligen taggigabilder hade
ett nytt ftjnster. I ftjnstret var
film!
En litenblifagel sattochsjOng
pfren grOnkvist. Tre niitter dzirefter blev sdmnliisa.Jag gick igenom allt man skulle kunna gcira
med detta. Pi Stockholmstiget
triiffade jag nigra dagar senare
StureHiigglund frin Linkdpings
Universitetsom gav mig nigra
tips,Jaginsig si sminingom att
det somjag anademig till under

de tre srimnlcisaniitterna hade
andrakommit fram till lingt tidigare, i vissa fall25 ir tidigare!
Som Ted Nelson och Douelas
Engelbart.

konferensenav stapeln.Den fick
ordnasfciregnapengarsomjag
inte hade.Programmeringav ett
konferensbokningsprogram
betalade broschyren. Den blev
emellertid en veckafdrsefiad var\ /ad giira fiiratt ldramera?Att f6r min likviditetsplan sprack.
V eta runt pi alla viirldens
En morgon dijag vaknadevar
konferenser hade jag inte rid
bide firmans som mina privata
pengarhelt slut. Och tomt vardet
med. En bibliotekssdkningpi
hypermedia eller hypertext ger i kylskipet! Efter mycket letande
flera tusenreferenser.Det skulle uppenbaradesig en 50-dollars
jag aldrig orka llisa igenom.
resecheck undanstoppad som
Varfcirinte ordnaenegenkon- reservpengari en resvriska.Niir
ferens?
banken dppnadeklockan 9.30
Di kommer ju alla hit och liistejag in denochkciptefrukost.
beraffarHnkte jag di. Tiinkt och Niista dag sattenigon in den fcirgjortl Fyra mflnadersenaregick stadeltagaravgiften.Jagciverlevden fcirstasvenskamultimedia- de. Om nigra dagarrippnaspor-

tarnatill den tredjemultimediamiissani Sverige.Jaghoppasdet
kan . vara en katalysator till
utveckling av en svensk programindustri.
Tag berathr dettaftir att visaatt
J det finns olika vdearatt siika
kunskap. UniversitiLstudier zir
kanske inte den enda m0jligheten.Jagharkommitfram till detta
utanvaresigplaneringskalender,
bil. armbandsklocka.TV eller
nigon endasteUSA-resa.
Tro inte att viilden gir att planera!Snunamed.Ftilj Din stjiirna! Kanskelyserdeni denelektroniskagalaxen.
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utdkar vhrasinnen
et bruku heta att multimedia iir m
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, uidkningav persondatomsmdjlighe-l-t
teL Setttryckersig narurligr den som
vill siilja"burkar". I sjiilva verket iirdet si att
varje medium iiren utdkning av vira sinnen.
Huset ?irtill exempel en utokning av huden,
hjuletiiren uttikningav foten. Pesammasett
uir.skrivkonstenenuiijkningavogat.Elektroniken?irenudkningavvirtnervsystem.
Ungef?irsikan man tolkaMamhal McLuhan' forskare och mediaguru frin^K-anada.
H^an,skrevbticker p6 60+alet som fi ftirstod
di:UnderstandingMedia,TheGlobalVillage octtGutenbergsgalaxen. Nu kan vi se att
ban fick ratt'
Enkonsekveusavdenglobalabyniirattvi
tackvare elektroniska medierfarett"v:irldssamvete". Den gamla tidens diktatorer och
fortryckblirintelangremtijlig. Utvecklingen
i Sovjetunionen hade till exempelvis_inte
varit mdjlig utan mikroelektrorrik, satelliter
och bairbara TV-kameror. I stellet fiir ett
"Storebror ser dig'lsamhalle kan vi fi en
'l
il lebror ser r/i8"-effekt.

"Miinniskor au idag tror att uetenskapsmiin finns
tillfdr attundentisa dem, och an diktare och musiker finns ti,ll fdr att gliidja detn. Att dessaskulle ha
ndgonting att liira detn faller dem inte in."
Wit$enstein

ibtirjanavT0+aletavpersonersomniirmast
kan betecknas som hippies. "Gick brfota
och hade Ho Chi Min-iiagg". De hade inte
tillgangdlldendadyradatakraftenidestora
datorhallama. GenomattkopplaihopettkassaregisterchipmedenTVoihtangentbordet
fnin en dum terminal skaffade min sig
- den.
Sedanvet vi hur det gick.
Boktryckakonsts har allt sedan Gutenberg valitettomride f6rolika skin och specialisten Datoriseringen gjorde f6rstblyiiittama sedan typograierni iiverfl<idiga. Den
typografiskakunskapendvertasmermhmer
av dem som fijrfattai sjtilva texten. Aven om
resultatetiblandftirskrlickersiiirdetiprincip
mdjligtf<irvarochensomsivillattliirisigge
uten tidningmed hj?ilpav sin "desktop'7persondator
Visuell
suell vlistvdrid
YaswarlG
Hiirnastattdigitaliseras/demokmtiserasiir
Vilevernuiv:istiennrycketvisuellviirld.
TV/video/fiim-mediet.TelevisionenskapaDetiirbilden(yian,ytlighetenochanviindar- desintemedtankepiattprogrammenskulle
granssnittet)somreknas.Boktryckarkonsten kunna lagras. (De frirsta programmen som
(Gutenberg) tillfogade upprepningen till
finnsspridegjordesmed!nfilmkanierarikskrivtonsten och dirnred gavs fijrutsattning-. tad mot en T!:apparat).
en till det ltjpande bandet, industrialismen,
Behovet artspeia in TV-signalen skapade
iraginenter!ngen av vir tillvaro.
Lucille Ball. Den otroligtpopuliiraTV-serien
Centrumfiirspriket och logiken sittersom
bekant i viarvansFahjamhalva. Den hdgraiir

med Lucie kunde inte saindassamtidigt pi
USAsdst-ochviistkustpigrundavtidsikiitnaden.Att lata alla skid'esielare ge tvi fi;restiillningarframfdrTv-karmeroriarardyrt.
Liisningin pidetproblemetvuTV-bands.'pe"Den
laren.
knoiiga video-signalen, som
aldrig konstrueradeimed tankeliattvaresig
lagra-sellerklippas, harvi levt med sedan50i
tul-"t.

geren fi ngervisningomframtiden. Om vilket
medium svenskakeatdrerborde agna sig at
om inte kulturimporten ska bli total.
Det brukar havda att multimedia ar en
interimsteknik. Nigot som kommer att
inkapslas i annat. "1995 talaringen ommultimedia"skrev till exemoel Lars Danielsson
i denna tidning ft,ren tidiedm.
Av sama uppfattning verkar Lasse Svanberg pi Filminstitutet vara, trots althanborde
veta baftre som talare pi multimediakonferenser.An fi lmen blirdigital, "fotorealistisk"
och hamnar i en dator g0r den naturl igtvis inte
till ett nytt medium. Interaktiviteten och
hypertext-mOjlighetema iirdet intressanla.I
sHllet fdrett passivrsnijre fer vi plorsligt rillging till en aktiv rymd. Detta gor interaktiv
multimedia till ett nytt medium. Viil vert en
miissa!
0rian Klirrsgrird

pi PC
Specialeffekter
Mdeoredigeringbruktrnamnassomettav
demestavskiiicka-ndeexempelpimiinniska,
maskin-interaktion man kan tanka sig. hundratalsrattarffihreglage.Oftakom6inerat
medettoscilloskop!-HJgtidforossdatateknikerattrensa upp i det triisket med vira, som
alltid,elegantalijsningar
Videoredigering kommer snart att kunna
gtiras pi peisond-atorn
till ett rimligt pris.
bina miLam kommer i toniren atikunna
gtiraeffekterpisinhendatorsomSpielberg
ilbarakanclr<inrmaoni.
Det ledandevideospeiet.Nintendo.omsetter tio ginger srijre belopp an vad Asrrid
Lindgrens bambiickersiiljii fiir. Det kanske
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det viktigaste sinnet. LjudetiA allestiidesn!irvrande och kan inte avgransas till en viss
l6e april 1989stodjagi
ften
plats. Det omsluteross;vi haringa tironJock.
I-len kiillare i Sundbyberg och
Ljudet iir fttrknippat med vin kiinsloliv, var seg en presentation frin engelska
hOgrahj&imhalva.
Videologic. Den trisra datask,irMcluan menar att det rader en obalans men, som jag hittills mesr sett
mellan vira sinnen. Elektroniska medier anviindas fiir trikig text, siffror
bidrartill att gedemen battre balms. Vi komoch m6jligen taggiga bilder hade
merattkunnarepresenteraenmycketdjupare ett nytt fiinster. I fonstret ve
kunskap an-som var mdjligt med enban det
film!
linjiira skrifitpraket. Leva i omedelbua uppEn liten blifigel sattoch sjOng
levelser.
pi en grdn kvist. Tre netter dltefNicbolus Negroponte pi MIT Media Lab ter blev s0mnl6sa. Jag gick igeframforde i biirjan av 8o-talet visionen atten nom allt man skulle kunna gdra
ny bransch skulle uppstiLgenomen samman- med detta. Pi Stockholmstiget
smaltning av dessagamla: Grafi ska-/f6rlags- traffade jag nigra dagar senare
branschen,fi Im/TV och data-branschen.
Sture H[gglund fr6n Linkiipings
Persondatornuppfanns inte av nagotdata- Universitet som gav mig nigra
fdretag som IBM, Digital eller Hp (tlots att tips. Jag insig s6 smaningom att
miniriiknre l69 niira). Persondatoruppfanns
det som jag anade mig till under

de tre siimnlosa nAttema hade
andrakommit fram till lengrridigare. i vissa fall 25 ir tidigare!
Som Ted Nelson och Douglas
Engelbart.
/ad gdra fitran l?irarem? An
V ika runt oi atla viirldens
konferenser hide jag inte r&d
med. En bibliotekssOkning pi
hypermedia eller hypenext ger
fl era tusen referenser.Det skulle
jag aldrig orka liisaigenom.
Varfiir in te ordna en egen konferens?
Di kommer ju alla hit rch
berefttr tAnktejag d6. Tdnkt och
glort! Fyra minader senaregick
den fdrsta svenska multimedia\

konferensenav stapeln.Den fick
ordnas fiir egna pengar som jag
inte hade. Programmering av ett
konferensbokningsprogram
betalade broschyren. Den blev
emellertid en veckafdrsetradvrfdr min likviditetsplan sprack.
En morgon d&jag vaknade var
bide fimans som mina privata
pengarhelt slut. Och tomt vildet
i kylskipetl Efter mycker letande
uppenbarade sig en 50-dollars
resecheck undanstoppad som
reservpengari en resvaska. Ner
banken dppnade klockan 9.30
ldstejag in den och kdprefrukost.
Niista dag sattenigon in den ftirstadeltagaavgiften. Jagdverlevde. Om nigra dagarcippnaspor-
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tarna till den tredje multimediamdssani Sverige. Jaghoppasdet
kan . vara en katalysator till
utveckling av en svensk pro$amindustri.
Tag beratttr detta fair atr visa att
J det finns olika vesar att s6ka
kunskap. Universiteltsstudier iir
kanske inte den enda mdjligheten.Jagharkommit fram tilldetia
utan vre sig planeringskalendeq
bil, armbandsklocka, TV eller
nigon endasteUSA-resa.
Tro inte an viilden gir an planera! Snuramed. Fd,lj Din stjarna! Kanske lyser den i den elektroniska -salaxen.
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