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Några intryck från medieframtidsvi-
sionsmässan IT is on Line! i Norra Val-
by kommunal- och bönhus, förmedlade
av kanslichef Valfrid Smidigh.

Idag är framtiden oss närmare än nå-
gonsin tillförne, och den som dristat sig
tvivla på detta förhållande må ändå ha
blivit slutgiltigt övertygad vid anblick-
en av den mångfald kommunikativa
hjälpmedel som var föremål för utställ-
ning å denna IT-mässa.

Lokaliseringen till en mindre ort
som Norra Valby var i sig en tanke som
såg ut som en riktig händelse. På ett slå-
ende sätt illustrerades därmed inte
minst den nytta som den nya tekniken
kan göra genom att sammanbinda bygd
med obygd, centrum med periferi, yta
med djup och alla med alla. Förelåg så-
ledes direkt uppkoppling av mässloka-
lerna till länets snart sagt samtliga hörn,
varifrån anföranden och seminarier
kunde följas på behagligt avstånd.

Som landshövding Halvdan Tvek-
lund så riktigt framhöll i sitt från resi-
denset i Sjuklinge Internet-överförda
invigningsanförande å storskärm på
bönhusväggen, förtjänar IT-sektorn all
uppmärksamhet den kan få som troli-
gen varande länets mest innovationsri-
ka framtidsbransch. Sålunda är det hög
tid att med kraft verka för det som kom-
ma skall, varvid hövdingen särskilt
nämnde vårt enkla landstings strävan-
den att just i dagarna knyta samman trå-
darna i Halsonet – det interna nätverk
som inom kort förenar både landstings-
kansliet och Stora sjukhuset med såväl
Storhalsocentralen i Sjuklinge som hal-
socentralerna i Halsokoping, Norra Val-
by, Sodra Valby, Enaker och Tvaaker.

Storartade IT-framsteg har även no-
terats inom den pedagogiska sektorn,
omtalade cyberöverlärare Holger Pac-
mansson i en tankeväckande översikt.
Genom skolans allmänna anslutning till
Internet har såväl bild- som kemiunder-
visningen berikats med utländskt mate-
rial av mycket instruktiv karaktär. Där-
jämte har det med hjälp av hoppande sa-
gofigurer och skjutvapen på skärmarna
blivit möjligt att kvarhålla även skol-
trötta elever i klassrummen under stora
delar av dagarna. På längre sikt, fram-
höll föredraganden, är det troligen möj-
ligt att inbespara betydande delar av de
summor som idag används till lästrä-
ning emedan framtida kommunikation
blir alltmer bild- och röstburen.

För att understryka utvecklingens
riktning medverkade en cyber market
manager från den lokala börskometen
Hux Flux Software Innovation AB i
Enåker med en multimedial översikt –

en s k demo – av företagets länge emot-
sedda pedagogiska spelprodukt Heaven
and Hell, ett programpaket som man
hoppas kunna använda i undervisning-
en inom såväl engelska som religion och
musik. Däri ges eleverna på ett mycket
handfast sätt möjligheter att under stark
tidspress pröva olika slags handgripliga
lösningar på moraliska problem samti-
digt som det angloamerikanska ordför-
rådet vidgas högst väsentligt på områ-
den som hittills varit försummade i den
reguljära undervisningen. 

Som ytterligare exempel på modern
multimedial upplysningsverksamhet
medverkade informations- och frisk-
vårdschef Nisse Hurtin direkt från Sto-
ra sjukhuset i Sjuklinge med en interak-
tiv visning av den nu i centralkapphal-
len uppställda multimediainforma-
tionsstationen, med vilken patienterna i
framtiden skall tillrättavisas på ett tids-
enligt sätt. Tyvärr har systemet ännu
vissa småfel, s k buggningar, vilket
medför att maskinen talar japanska och
att det tredimensionella åskådliggöran-
det av lokalerna är spegelvänt. Trots
dessa brister blev det en demonstration
som lovade gott inför framtiden, inte
minst mot bakgrund av att informatio-
nen på sjukhuset enligt samstämmiga
patientenkäter inte kan bli sämre.

Den kommunikativa kulturens fram-
tid belystes av cybermediotekarie C D
Skivberg från Sjuklinge kommunme-
diotek i ett stimulerande föredrag med
animerade ljusbilder. Han framhöll bl a
att det sista och avslutande kapitlet om
boken som informationsbärare troligen
skrivs redan idag – och då helt i elektro-
nisk form. Såg han således i den totala
avsaknaden av ljud, rörliga bilder och
interaktivitet hos denna gammalmodiga
produkt en avgörande faktor för framti-
da kulturkonsumenter, som självfallet
föredrar att själva inhämta sin ev verbal-
kultur för avnjutande på skärmen där-
hemma, vid behov även höguppläst av
valfri rösttyp. Därmed, konkluderade
föreläsaren, kommer även problemet
med förstrykningar och hundöron i lå-
neböckerna att få sin slutgiltiga lösning.

Mycket mer fanns säkert att se på
denna ovanligt informativa mässa, som
dock något abrupt avslutades på grund
av en eldsvåda i kommunal- och böne-
husets överbelastade säkringsskåp.

Valfrid Smidigh

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen har samlat sig till att
återkomma, vilket denna gång får ske i
helt självskriven form.

Bidrag av lagom längd är sålunda all-
deles mer än vanligt välkomna, emedan
avdelningsföreståndaren ser som sin
huvuduppgift att förestå och därför är i
ständigt behov av manus att få bestämma
över.

Noterar föreståndaren för övrigt den
rätt animerade debatten i bilagan kring
den av annonsskäl blandade papperskva-
litet som upprört åtskilliga bläddrare, t ex
Göran Hedberg (nr 5/97) och Svante
Blomstrand (nr 11/97). Som vanligt saknar
han helt uppfattning i sakfrågan (inte minst
mot bakgrund av att insticken ifråga torde
bidra till hans arvode), men måste dock få
framhålla att irritationen väsentligen kan
lindras genom konsekvent baklänges-
bläddring – som ju radikalt avkortar vägen
till denna avdelning.

En något annan syn på problematiken
har Anders Hemmingsson i Uppsala som i
brev till föreståndaren rekommenderar de
förtörnade att de för att rätt uppskatta kva-
liteten i det kommersiella papperet borde
ägna sig åt att vika pappersflygplan.

Närmare besked i detta angelägna
ärende samt anvisning om litteratur vikt åt
detsamma återfanns å avdelningen nr
23/96.

Våren har i föreståndarens hemtrakter
ännu några månader på sig att rusa förbi.
En halvhjärtad första framstöt dränktes på
skärtorsdagen i en snöstorm av sådan
svårighetsgrad att föreståndaren tvinga-
des skotta sig in i (!) garaget hemmavid.

På morgonen var det i och för sig lika
mycket snö under bilen, men i rådande
brådska fanns det inte tid för annat än
ett djärvt utfall genom drivorna – ett till-
vägagångssätt som bygger på vinter-
däck, tillräckligt hög fart samt en tid att
passa.

I eftermiddagens mer eftertänksamma
ljus, och med ängslig hänsyn till garage-
öppningens begränsade bredd, tillgrep fö-
reståndaren den konservativa strategin att
handgräva en precis bilbred ränna för att
garagera sitt fordon i avvaktan på beställd
traktor.

Avdelningen avvaktar tillfälle att åter-
komma.

Vilka vidsynta visioner!


