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"Miinniskor au idag tror att uetenskapsmiin finns
till f6r att undentisa dem, och an diktare och musi-
ker finns till fiir att gliidja dem. An dessa skulle ha

ndgonting att lcira dem faller dem inte in."
Wittgenstein

i b<irjan av 70-talet av personer som ndrmast
kan betecknas som hippies. "Gick barfota
och hade Ho Chi Min-skiigg". De hade inte
tillging till den didyradatakraften i de stora
datorhallarna. Genom attkoppla ihop ett kas-
saregisterchip meden TV och tangentbordet
frfln en dum terminal skaffade man sig den.
Sedan vet vi hurdet gick.

Boktryckarkonsten har allt sedan Guten-
berg varit ett omride fdrolika skrAn och spe-
cialister. Datoriseringen giorde frirst blysiit-
tarna sedan typograferna iiverflddiga. Den
typografiskakunskapen dvertas meroch mer
av dem som fdrfattar sjdlva texten. Aven om
resultatet ibland fcirskriicker si rirdet i princip
mdjligt fiir var och en som si vill att ldra sig ge
ut en tidning med hjiilp av sin "desktop"/per-
sondator.

Hrir niist att digitaliseras/demokratiseras dr
TV/videolfi im- mediet. Televisionen skapa-
des inte med tanke pi att programmen skulle
kunna lagras. (De fcirsta programmen som
finns sparade gjordes med en fi!mkaniera rik-
tad mot en TV-apparat).

Behovet att spela in TV-signalen skapade
Lucille Ball. Den otroligt populiira TV-serien
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T\"t brukar heta att multimedia [r en

t I utcikning av persondatoms miijlighe-
| - 

ter.Seuttryckersignaturligtdensom
vill siilj a "burkar". I sj :ilva verket dr det sd att
varje medium iiren utcikning av vira sinnen.
Huset ?ir till exempel en utokning av huden,
hj ulet dr en utcikning av foten. Pi samma siitt
iirskrivkonsten en utokning av cigat. Elektro-
niken rir en utdkning av virt nervsystem.

Ungefiirsikan man tolkaMarshal McLu-
han, forskare och mediaguru frin Kanada.
Han skrev bdcker pi 60-talet som fi fiirstod
d6: Understanding Media, The Global Villa-
ge och Gutenbergsgalaxen. Nu kan vi se att
han fick reitt.

En konsekvens av den globala byn 2ir att vi
tack vare elektroniska medier fir ett "viirlds-
samvete". Den gamla tidens diktatorer och
fdrtryck blir inte liingre mdjlig. Utvecklingen
i Sovjetunionen hade till exempelvis inte
varit miij li g utan mikroelektrorrik, satelliter
och bdrbara TV-kameror. I stiillet frir ett
"Storebror ser dig"-samhiille kan vi fi en'l i l lebror 

ser r/ ig"-e ffekt.

tr/isuell vdstvfrrld
Vi levernu i viist i en nrycket visuell viirld.

Det lir bi lden (ytan,,vtligheten och anvdndar-
gr;inssnittet) som rdknas. Boktryckarkonsten
(Gutenberg) tillfogade upprepningen till
skrivkonsten och diirnred gavs frirutsdttning-
en till det lopande bandet, industrialisme-n,
i i "tg'nenIclingen av v&r ti l lvaro-

Centrum fdr spriket och logiken sitter som
bekant i vir viinstra hjiirnhalva. Den hcigra iir
centrum fcirkiinsla och helhet. Kvalit6er som
uppskattas mera i 6sterlandet.

I detprimitiva samhiillet var ljudetoch tirat
det viktigaste sinnet. tjudet iirallestrides ndr-
varande och kan inte avgrdnsas till en viss
plats. Detomsluteross; vi haringadronJock.
Ljudet iir fiirknippat med v6rt kiinsloliv, vir
hdgra hjiirnhalva.

Mcluan menar att det rider en obalans
mellan vira sinnen. Elektroniska medier
bidrar till att ge dem en biittre balans. Vi kom-
mer att kunna representera en mycket djupare
kunskap dn som var mrijligt med enbart det
Iinjiira skriftspriket. Leva i omedelbara upp-
levelser.

Nicholus Negroponte pi MIT Media Lab
framfcirde i bijrjan av 80-talet visionen atten
ny bransch skulle uppsti genom en samman-
smiiltning av dessa gamla: Grafi ska-/fiirlags-
branschen. fi lm/TV och data-branschen.

Persondatorn uppfanns inte av nagotdata-
ftiretag som lBM, Digital eller HP (trots att
miniriiknare lig niira). Persondator uppfanns

med Lucie kunde inte siindas samtidigt pe
USAs cist- och viistkustpigrund av tidsskill-
naden. Att lita alla skidespelare ge tvi fdre-
stiillningar framf<ir TV-kameroma var dyrt.
Liisningen pi det problemet var TV-bandspe-
laren. Den kndliga video-signalen, som
aldrig konstruerades med tanke pi att vare sig
lagras eller klippas, harvi levtmed sedan 50-
talet.

Specialeffekter pi PG
Videoredigering brukar niimnas som ett av

de mest avskriickande exempel pi miinniska.
maskin-interaktion man kan tlinka sig. hun-
dratals rattar och reglage. Ofta kombinerat
med ett oscilloskop ! Hog tid fcir oss datatek-
niker att rensa upp i det triisket med vira, som
alltid, eleganta lcisningar.

Videoredigering kommer snart att kunna
gciras pi persondatorn till ett rimligt pris.
Dina smibarn kornmer i toniren att kunna
gcira effekter pi sin henrdator som Spielberg
nu bara kan dromma onr.

Det ledande videospeiet, Nintendo,omsdt-
ter tio ginger strirre belopp iin vad Astrid
I-indgrens barnb6cker sliljer fiir. Det kanske
ger en fingervisning om framtiden. Om vilket
medium svenska kreatijrer borde ligna sig it
om inte kulturimporten skabli total.

Det brukar hdvdas att multimedia iir en
interimsteknik. Nigot som kommer att
inkapslas i annat. " 1995 talar ingen om mul-
timedia" skrev till exempel Lars Danielsson
i denna tidning fcir en tid sedan.

Av sammauppfattning verkarlasse Svan-
berg pi Filminstitutet vara, trots atthanborde
veta bdttre som talare pi multimediakonfe-
renser. Att filmen blirdigital, "fotorealistisk"
och hamnar i en dator gdr den naturligtvis inte
till ett nytt medium. Interaktiviteten och
hypertext-mcijligheterna iir det intressanta. I
stiillet fcirett passivt snrire fir vi plotsligt till-
ging till en aktiv rymd. Detta g<ir interaktiv
multimedia till ett nytt medium. Viil vdrt en
mdssa!
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Vngen till kunskap
T\"n l6e april 1989 stod jag i
I;ten kiillare i Sundbvbers och
sig en presentation frin engElska
Videologic. Den trista dataskiir-
men, som jag hittills mest sett
anviindas fOr trikig text, siffror
och mtijligen taggiga bilder hade
ett nytt ftjnster. I ftjnstret var
film!

En litenblifagel sattoch sjOng
pfr en grOn kvist. Tre niitter dziref-
ter blev sdmnliisa. Jag gick ige-
nom allt man skulle kunna gcira
med detta. Pi Stockholmstiget
triiffade jag nigra dagar senare
Sture Hiigglund frin Linkdpings
Universitet som gav mig nigra
tips, Jag insig si sminingom att
det somjag anade mig till under

de tre srimnlcisa niitterna hade
andra kommit fram till lingt tidi-
gare, i vissa fall25 ir tidigare!
Som Ted Nelson och Douelas
Engelbart.

\ /ad giira fiiratt ldra mera? Att
V eta runt pi alla viirldens

konferenser hade jag inte rid
med. En bibliotekssdkning pi
hypermedia eller hypertext ger
flera tusen referenser. Det skulle
jag aldrig orka llisa igenom.

Varfcir inte ordnaen egen kon-
ferens?

Di kommer ju alla hit och
beraffar Hnkte jag di. Tiinkt och
gjortl Fyra mflnader senare gick
den fcirsta svenska multimedia-

konferensen av stapeln. Den fick
ordnas fcir egna pengar somjag
inte hade. Programmering av ett
konferensbokningsprogram
betalade broschyren. Den blev
emellertid en vecka fdrsefi ad var-
f6r min likviditetsplan sprack.

En morgon dijag vaknade var
bide firmans som mina privata
pengar helt slut. Och tomt vardet
i kylskipet! Efter mycket letande
uppenbarade sig en 50-dollars
resecheck undanstoppad som
reservpengar i en resvriska. Niir
banken dppnade klockan 9.30
liistejag in den och kcipte frukost.
Niista dag satte nigon in den fcir-
sta del tagaravgiften. Jag civerlev-
de. Om nigra dagar rippnas por-

tarna till den tredje multimedia-
miissan i Sverige. Jag hoppas det
kan . vara en katalysator till
utveckling av en svensk pro-
gramindustri.

Tag berathr detta ftir att visa att
J det finns olika vdear att siika
kunskap. UniversitiLstudier zir
kanske inte den enda m0jlighe-
ten. Jagharkommitfram till detta
utan vare sig planeringskalender,
bil. armbandsklocka. TV eller
nigon endaste USA-resa.

Tro inte att viilden gir att pla-
nera! Snuna med. Ftilj Din stjiir-
na! Kanske lyserden i den elek-
troniskagalaxen. 
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skrivtonsten och dirnred gavs fijrutsattning-. tad mot en T!:apparat). Det ledande videospeiet. Nintendo. omset-
en till det ltjpande bandet, industrialismen, Behovet artspeia in TV-signalen skapade ter tio ginger srijre belopp an vad Asrrid
iraginenter!ngen av vir tillvaro. Lucille Ball. Den otroligtpopuliiraTV-serien Lindgrens bambiickersiiljii fiir. Det kanske

J\ et bruku heta att multimedia iir m

f , uidkningav persondatoms mdjlighe-
-l-t teL Setttryckersig narurligr den som
vill siilja"burkar". I sjiilva verket iirdet si att
varje medium iiren utdkning av vira sinnen.
Huset ?ir till exempel en utokning av huden,
hjuletiiren uttikningav foten. Pesammasett

det viktigaste sinnet. LjudetiA allestiides n!ir-
vrande och kan inte avgransas till en viss
plats. Det omsluteross; vi haringa tironJock.
Ljudet iir fttrknippat med vin kiinsloliv, var
hOgra hj&imhalva.

Mcluan menar att det rader en obalans
mellan vira sinnen. Elektroniska medier
bidrartill att gedemen battre balms. Vi kom-
merattkunnarepresenteraen mycketdjupare
kunskap an-som var mdjligt med enban det
linjiira skrifitpraket. Leva i omedelbua upp-
levelser.

Nicbolus Negroponte pi MIT Media Lab
framforde i biirjan av 8o-talet visionen atten
ny bransch skulle uppstiLgenom en samman-
smaltning av dessa gamla: Grafi ska-/f6rlags-
branschen, fi Im/TV och data-branschen.

Persondatorn uppfanns inte av nagotdata-
fdretag som IBM, Digital eller Hp (tlots att
miniriiknre l69 niira). Persondatoruppfanns

"Miinniskor au idag tror att uetenskapsmiin finns
tillfdr attundentisa dem, och an diktare och musi-
ker finns ti,ll fdr att gliidja detn. Att dessa skulle ha

ndgonting att liira detn faller dem inte in."
Wit$enstein

p
ften l6e april 1989 stod jagi
I-len kiillare i Sundbyberg och
seg en presentation frin engelska
Videologic. Den trisra datask,ir-
men, som jag hittills mesr sett
anviindas fiir trikig text, siffror
och m6jligen taggiga bilder hade
ett nytt fiinster. I fonstret ve
film!

En liten blifigel sattoch sjOng
pi en grdn kvist. Tre netter dltef-
ter blev s0mnl6sa. Jag gick ige-
nom allt man skulle kunna gdra
med detta. Pi Stockholmstiget
traffade jag nigra dagar senare
Sture H[gglund fr6n Linkiipings
Universitet som gav mig nigra
tips. Jag insig s6 smaningom att
det som jag anade mig till under

de tre siimnlosa nAttema hade
andrakommit fram till lengrridi-
gare. i vissa fall 25 ir tidigare!
Som Ted Nelson och Douglas
Engelbart.

\ /ad gdra fitran l?ira rem? 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 kon-
ferens?

Di kommer ju alla hit rch
berefttr tAnkte jag d6. Tdnkt och
glort! Fyra minader senare gick
den fdrsta svenska multimedia-

geren fi ngervisningomframtiden. Om vilket
medium svenska keatdrerborde 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 ommul-
timedia"skrev till exemoel Lars Danielsson
i denna tidning ft,ren tidiedm.

Av sama uppfattning verkar Lasse Svan-
berg pi Filminstitutet vara, trots althanborde
veta baftre som talare pi multimediakonfe-
renser. 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 rill-
ging till en aktiv rymd. Detta gor interaktiv
multimedia till ett nytt medium. Viil vert en
miissa!
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konferensen av stapeln. Den fick
ordnas fiir egna pengar som jag
inte hade. Programmering av ett
kon ferensbokn ingsprogram
betalade broschyren. Den blev
emellertid en veckafdrsetrad vr-
fdr min likviditetsplan sprack.

En morgon d&jag vaknade var
bide fimans som mina privata
pengar helt slut. Och tomt vildet
i kylskipetl Efter mycker letande
uppenbarade sig en 50-dollars
resecheck undanstoppad som
reservpengar i en resvaska. Ner
banken dppnade klockan 9.30
ldstejag in den och kdprefrukost.
Niista dag satte nigon in den ftir-
sta deltagaavgiften. Jag dverlev-
de. Om nigra dagarcippnas por-

tarna till den tredje multimedia-
mdssan i Sverige. Jag hoppasdet
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 mdjlighe-
ten. Jagharkommit fram tilldetia
utan vre sig planeringskalendeq
bil, armbandsklocka, TV eller
nigon endaste USA-resa.

Tro inte an viilden gir an pla-
nera! Snuramed. Fd,lj Din stjar-
na! Kanske lyser den i den elek-
troniska salaxen.- 
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