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Styrelseordförande Donald Broady
Hasse Haitto, Peter Lidbaa cagnas Tobiasson

Historien om Donalds äventyr som företagsledare i databranschen börjar på
IPLab, en tvärvetenskaplig forskargrupp vid institutionen för numerisk analys
och datalogi (NADA) på KTH.

Det Nutek-finansierade projektet Datorstöd för kanskapsarbete pågick vid
IPLab under anslagsperioden 1990-07-01-1993-06-30. Projektet och dess
uppföljare svetsade samman en innovativ grupp bestående av Donald Broady
(projektledare), Hasse Haitto (doktorand i datalogi), samt Magnus Tobiasson
och Peter Lidbaum (civilingenjörer i Datateknik). Detta visade sig vara en
grupp vars medlemmar kompletterade varandra på bästa sätt.

Datorstöd för kunskapsarbete
Så länge vi känt Donald har han på alla sätt främjat datorstött kunskapsarbete,
inte bara i fråga om avancerad tillämpning av olika program för eget bruk, utan
även som en kunnig användare med praktiskt handlag som mer än gärna plock-
ade isär datorn för att montera in en ny hårddisk eller mer minne.

Donalds datorer var alltid de vassaste som gick att kopa för pengar. Han bade en bärbar Compaq
som kostat närmare jo ooo kr (som vi knappt vägade röra), ocb när vi skalle skafliz dator tillpro-
jektetfo'rseddes den med en gigantisk 21-tams fl'irgskärm som kostade dubbelt sä mycket som själva
datorn. Detta var pä den tid da° de flesta datorer levererades med minimala I4-tamsskärmar, ocb
den nya skärmen var sä stor att man riskerade wbiplasbskador om man för snabbt följde na°got
objekt med blickenfiän ena kanten av skärmen till den andra.

Långt innan internet och WWW gjort begreppet till vardagsmat insåg Donald
möjligheterna med bypertext, och deltog bl.a. i den första hypertextkonferensen
1987 i Chapel Hill.

I projektet Datorstödfo'r kanskapsarbete kunde Donald tillämpa idéerna i ut-
bildningssammanhang. På IPLab, med fokus på människa-dator-interaktion
och datorstöd för tetehandling, fanns naturliga förutsättningar att etablera
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Donald
Textruta
Ur Mikael Börjesson, et al. (eds.), Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, Skeptronserien, SEC, Uppsala universitet, 2006, 435p.
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kontakter med forskare och utvecklare av tidiga hypertextsystem som Randall
H. Trigg och Paul Kahn, Vilka gästade och föreläste.

På IPLab uppstod sålunda en miljö där många tidiga hypertexttillämpningar
kunde köras, såsom NoteCards från Xerox) Palo Alto Research Center, Interme-
dia från Brown University, Kent University)s Guide, och DynaText från EBT.
De tidiga systemen uppvisade vissa grundläggande svagheter såtillvida att de var
monolitiska _ de saknade kopplingar till andra tillämpningar. Hyperlänkar som
skapades i dessa system kunde inte exporteras eller återanvändas i något annat
sammanhang och systemen förblev därmed tekniska återvändsgränder.

Intermedia skrevs för en tidig version av Apple Unix oeb blev inkompatibelt vid introduktionen av
A/UX version 2.0, medan NoteCards kördespå dedikerade Lispmaskiner, da'r hårdvaran skötte Lisp-
tolkningen. Tilla'mpningarna blev därförförbebållna en rätt sna'v krets av användare.

Denna utvecklingsmässigt spännande men även frustrerande situation sam-
manföll med populariseringen av mörkordsspråk. Standarden SGML (Standard
Generalized Markup Language, ISO 8879:1986), gjorde det teoretiskt möjligt
(om än inte helt praktiskt) att skapa dokument som var leverantörs- och sy-
stemoberoende. Hasse hade fördjupat sig i SGML och insåg dess potential för
hypertext, medan Donald såg ett angreppssätt där stoffet i utbildningen kunde
leva vidare. Dock återstod att skapa en miljö som realiserade dessa visioner, ef-
tersom programmen för SGML var få och dyra.

Äventyret börjar
Vintern 1991-92 när vi alla sammanstrålade var en speciell tid. Sverige var i kris,
och för första gången i mannaminne kunde man ta examen från KTH och inte
ha ett välbetalt jobb dagen efter. Magnus och Peter hade precis fullbordat sin
utbildning med examensarbetet CoDe, som omfattade utvecklingsverktyg och
tillämpningar för datorstött samarbete i nätverkl, och sneglade nu försiktigt ut
mot den bistra arbetsmarknaden.

Hasse och Donald hade det motsatta problemet. Donald är omvittnat skick-
lig på att ordna forskningsmedel, och när andra forskningsgrupper på IPLab
hankade sig fram några månader i taget hade Donald fått tre års finansiering på
ett bräde. De hade med andra ord massor att göra och behövde folk. Efter att ha
läst Peter och Magnus exjobbsrapport frågade Hasse om de ville arbeta på pro-
jektet i sex månader.

Donalds passion för snabba datorer återspeglades dock inte i bans val av bil, en sliten vit (vete-
ranbilsklassad) Volvo 140 med ka'rvande dörrar ocb ettfönster som bade en tendens att glida ned av
sig själv, ocb som därförfixerats i riz'tt la'ge medelst en inkilad sax.

1Peter Lidbaum och Magnus Tobiasson, CoDe Tbe Collaborative Desktop, IPLab-rapport 45,
TRITA-NA-P9129, 1991.
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åóÑáâÉåÜÉí=çÅÜ=Éåíìëá~ëã=ëãáíí~ÇÉK=k®ê=açå~äÇ=âçã=áå=á=êìããÉí=ÄäÉî=~êÄÉíÉí=
ÜÉäí=ÉåâÉäí=êçäáÖ~êÉK=

oÉëìäí~íÉí= î~ê= Éíí= îÉêâíóÖ= ëçã=Ç∏éíÉë= íáää=a~êÅI= Éå=~âêçåóã= Ñ∏ê=açÅìãÉåí=
^êÅÜáîÉ=`çåíêçääÉêK=bå=éêçíçíóé=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=é™=b`eqÛVOI=bìêçéÉ~å=`çåÑÉJ
êÉåÅÉ= çå=eóéÉêíÉñí= NVVO= á=jáä~åçKO= pçã=açå~äÇ= ÉÑíÉêëíê®î~í= íáää®í=a~êÅ= ëáå~=
~åî®åÇ~êÉ= ~íí= ä~Öê~= pdjiJÇçâìãÉåí= á= Éå= Ç~í~Ä~ëI= Éíí= Ü~åÇÄáÄäáçíÉâK=açâìJ
ãÉåíÉå= âìåÇÉ= ~êê~åÖÉê~ë= á= Éå= îáêíìÉää= ÜáÉê~êâáëâ= ëíêìâíìêI= Ç®ê= ~åî®åÇ~êÉå=
âìåÇÉ=ë®íí~=áÜçé=î~äÇ~=ÇÉä~ê=íáää=âçãéÉåÇáÉêK=

c∏êìíçã= ëí∏Ç= Ñ∏ê= ÜóéÉêíÉñí= âìåÇÉ=ã~íÉêá~äÉí= á=a~êÅë= ÄáÄäáçíÉâ= Ñ∏êëÉë=ãÉÇ=
~åíÉÅâåáåÖ~êI= Ñ®êÖ∏îÉêëíêóâåáåÖ~ê= çÅÜ= ä®åâ~êI= ëçã= ä~Öê~ÇÉë= ëÉé~ê~í= Ñê™å= ëà®äî~=
ÇçâìãÉåíÉåK=aÉí=ÉñíÉêå~=ÜóéÉêíÉñíìÉää~=ã~íÉêá~äÉí=âìåÇÉ=~âíáîÉê~ë=çÅÜ=ëä®Åâ~ë=
Çóå~ãáëâí=á=ÑäÉê~=çäáâ~=çÅÜ=ë~ãíáÇáÖ~=ÜóéÉêî®î~ê=ìí~å=®åÇêáåÖ~ê=á=ëà®äî~=ëíçÑÑÉíK=

fååÉÜ™ääÉí= áåÇÉñÉê~ÇÉë= âçåíÉñíìÉääí= EêÉä~íÉê~í= íáää= ã®êâçêÇÉåF= ë™= ~íí= ã~å= á=
çäáâ~= êÉÖáëíÉê=âìåÇÉ= ëä™=ìéé= ë∏âçêÇ=ãÉÇ=~îëÉÉåÇÉ=é™= ÉÖÉåÇÉÑáåáÉê~ÇÉ=âçåÅÉéí=
ëçã=íáíÉäI=ÑìääíÉñíI=Ñ∏êÑ~íí~êÉ=çÅÜ=ë™=îáÇ~êÉK=dÉåçã=~íí=ìíåóííà~=ã®êâçêÇÉå=ÄäÉî=
ÇçâìãÉåíÉå=ëà®äîêÉÖáëíêÉê~åÇÉK=j~å=ÄÉÜ∏îÇÉ=Ä~ê~=ÖÉ=ÇÉã=íáää=a~êÅI=ë™=éäçÅâ~ÇÉ=
éêçÖê~ããÉí= ëà®äî=ìí=ÄáÄäáçÖê~Ñáëâ~=Ç~í~K= fåÖÉå=ÄáÄäáçíÉâ~êáÉ=ÄÉÜ∏îÇÉ=ã~åìÉääí=
êÉÖáëíêÉê~=î~êàÉ=ÇçâìãÉåíI=çÅÜ=î~êàÉ=~åî®åÇ~êÉ=âìåÇÉ=ëà®äî=ÄÉëí®ãã~=îáäâ~=ÄáÄJ
äáçÖê~Ñáëâ~=Ç~í~=ÇÉååÉ=î~ê=áåíêÉëëÉê~Ç=~îK=

m™= äáâå~åÇÉ= ë®íí= ëçã=dççÖäÉ=Ö∏ê= áÇ~ÖI=éêÉëÉåíÉê~ÇÉ=a~êÅ= êÉëìäí~íÉí= ~î= ë∏âJ
åáåÖ~êå~=á=Éå=íê®ÑÑäáëí~=ãÉÇ=çãÖáî~åÇÉ=íÉñíI=ë™=~íí=ë~ãã~åÜ~åÖÉí=Ñ∏ê=ë∏âíê®ÑÑÉå=

======================================================
O=b`eq= DVOI= bìêçéÉ~å= `çåÑÉêÉåÅÉ= çå= eóéÉêíÉñí= qÉÅÜåçäçÖóI= kçîÉãÄÉê= PM= J= aÉÅÉãÄÉê= QI=
NVVOI=^`jI=jáä~åI=fí~äó=NVVOK==

Del VI: Digital Litteratur

Fältanteckningar, PDF-version Juni 2006

Del VI: Digital Litteratur

Donalds Vision Var att ge lärare Verktyg som lät dem bygga upp personliga
handbibliotek, Varifrån de sedan kunde Välja ut relevanta delar och skapa skräd-
darsydda kompendier till undervisningen. Hasse hade inVenterat olika mjukva-
rukomponenter som Var och en erbjöd nödvändiga delfunktioner, vilka skulle
kunna fogas samman till det system Donald efterfrågade.

Inledningsvis Var därför tanken att Magnus och Peter skulle göra en prototyp
med stöd av dessa komponenter, men när komponenterna Väl började utprovas
Visade det sig att ingen av dem Var tillräckligt dynamisk för det system Donald
föreställde sig. I detta läge kunde projektet drastiskt ha sänkt sin ambitionsnivå,
men i stället riktades det in i en fas aV nydanande utveckling.

Document Archive Controller
Gruppen valde att från grunden utveckla ett system som skulle klara det
Donald efterfrågade, och därmed började en hektisk period. Det blev många
långa dagar och kvällar framför skärmarna, som dock underlättades av de
regelbundna framstegen. Donald ledde projektet med såpass lätt hand att man
knappast märkte de knuffar som gavs i rätt riktning, och hans genuina
nyfikenhet och entusiasm smittade. När Donald kom in i rummet blev arbetet
helt enkelt roligare.

Resultatet Var ett Verktyg som döptes till Darc, en akronym för Document
Archive Controller. En prototyp presenterades på ECHT,92, European Confe-
rence on Hypertext 1992 i Milano.2 Som Donald eftersträvat tillät Darc sina
användare att lagra SGML-dokument i en databas, ett handbibliotek. Doku-
menten kunde arrangeras i en Virtuell hierarkisk struktur, där användaren
kunde sätta ihop Valda delar till kompendier.

Förutom stöd för hypertext kunde materialet i Darcs bibliotek förses med
anteckningar, färgöverstrykningar och länkar, som lagrades separat från själva
dokumenten. Det externa hypertextuella materialet kunde aktiveras och släckas
dynamiskt i flera olika och samtidiga hyperVäVar utan ändringar i själva stoffet.

Innehållet indexerades kontextuellt (relaterat till märkorden) så att man i
olika register kunde slå upp sökord med avseende på egendefinierade koncept
som titel, fulltext, författare och så Vidare. Genom att utnyttja märkorden blev
dokumenten självregístrerande. Man behövde bara ge dem till Darc, så plockade
programmet själv ut bibliografiska data. Ingen bibliotekarie behövde manuellt
registrera Varje dokument, och Varje användare kunde själv bestämma vilka bib-
liografiska data denne Var intresserad aV.

På liknande sätt som Google gör idag, presenterade Darc resultatet av sök-
ningarna i en träfflista med omgivande text, så att sammanhanget för sökträffen

2 ECHT '92, European Conference on Hypertext Technology, November 30 - December 4,
1992, ACM, Milan, Italy 1992.

407
Fältanteckningar, PDF-version Juni 2006



QMU=

äóÑíÉë= Ñê~ãK=eóéÉêíÉñíä®åâ~êå~=âìåÇÉ=®îÉå=Ü~=ÑäÉê~=Ñ∏êÖêÉåáåÖ~êI=ë™=~íí=ë~ãã~=
ä®åââ®ää~=âìåÇÉ=Ü~=ÑäÉê~=çäáâ~=ã™äI=îáäâ~=Ç™=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë= á=Éå=Çá~äçÖ=ãÉÇ=Ñ∏êJ
Ü~åÇëîáëåáåÖ=~î=êÉëéÉâíáîÉ=ä®åâã™äK=

aÉ=íÉâåáëâ~=éêçÄäÉãÉå=îáë~ÇÉ=ëáÖ=~ääíë™=∏îÉêëíáÖäáÖ~K=aÉ=àìêáÇáëâ~=éêçÄäÉãÉå=
î~ê=î®êêÉK=sáäâ~=ìééÜçîëê®ííëäáÖ~= ä~Ö~ê=Ö®ääÉê=çã=Éå= ä®ê~êÉ=âçéáÉê~ê=çÅÜ=ëéêáÇÉê=
ÇÉä~ê=ìê=ä®êçÄ∏ÅâÉê\=rééÉåÄ~êäáÖÉå=ê®ÅâÉê=áåíÉ=Åáí~íê®ííÉåK=c∏ê=~íí=Ñ∏êë∏â~=Üáíí~=
Éå= àìêáÇáëâ= Ü™ääÄ~ê= ä∏ëåáåÖ= âçåëìäíÉê~ÇÉ=açå~äÇ= éêçÑÉëëçê= mÉíÉê= pÉáéÉäI= Éå= ~î=
pîÉêáÖÉë= Ñê®ãëí~= ÉñéÉêíÉê=é™=ìééÜçîëê®ííK=c~êÜ™Öçêå~=îÉêâ~ÇÉ= íóî®êê=ÄÉë~åå~ëK=
gìêáÇáâÉå=î~ê=ÜìîìÇéêçÄäÉãÉíI= áåíÉ= íÉâåáâÉåX= á= ëäìí®åÇ~å=î~ê=ÇÉí=åçÖ=ÇÉ= àìêáJ
Çáëâ~=ëî™êáÖÜÉíÉêå~=ëçã=ÜáåÇê~ÇÉ=a~êÅ=Ñê™å=~íí=~åî®åÇ~ë=á=ÇÉ=Üìã~åáëíáëâ~=ëóÑJ
íÉå=açå~äÇ=ÉÑíÉêëíê®î~ÇÉK=

jÉå= äáîÉí= ®ê= áåíÉ= Ä~ê~= Üìã~åáçê~K= pçã= Éíí= âçãéäÉãÉåí= íáää= çî~åëí™ÉåÇÉ=
ãÉÇîÉêâ~ÇÉ= îá= ®îÉå= íáää= ~íí= âçåëíáíìÉê~= pdji= ~åî®åÇ~êÑ∏êÉåáåÖÉå= á= pîÉêáÖÉI=
ëçã=Ääçãëíê~ÇÉ= á= ÑäÉê~= ™ê=ãÉÇ= Éå=ÄêÉÇ= ìééëäìíåáåÖ= ~î=ãÉÇäÉãã~ê= Ñê™å= ë™î®ä=
Ü∏ÖëâçäçêI=áåÇìëíêáåI=ëçã=Ñ∏êëî~êÉíK=k®ê=a~êÅ=éêÉëÉåíÉê~ÇÉë=é™=âçåÑÉêÉåëÉê=ÉääÉê=
ìíëí®ääåáåÖ~ê= ëçã=pdji=pîÉêáÖÉ=îáë~ÇÉ= ÑäÉê~= ëíçê~= Ñ∏êÉí~Ö= áåíêÉëëÉI= ëçã=íáää= ÉñJ
ÉãéÉä=sçäîçI=bêáÅëëçå=çÅÜ=qÉäìÄK=c∏ê=ÇÉã=î~ê=å~íìêäáÖíîáë=ìééÜçîëê®ííÉå=áåÖÉí=
éêçÄäÉãX=ÇÉ=îáääÉ=Ü~åíÉê~=ëáå=ÉÖÉå=íÉâåáëâ~=ÇçâìãÉåí~íáçå=Ô=çÅÜ=ë~âí~=Ä∏êà~ÇÉ=
ÇÉí=Ö™=ìéé= Ñ∏ê=çëë=~íí=ÇÉí=îÉêâíóÖ=îá=ìíîÉÅâä~í= Ñ∏ê= ä®ê~êÉ=â~åëâÉ=î~ê=ãáåëí= äáâ~=
~åî®åÇÄ~êí=áåçã=áåÇìëíêáåK=

açå~äÇ=ÇçâíçêÉê~ÇÉ=ìåÇÉê=éêçàÉâíÉíë=Ö™åÖK=c∏ê=çëë=ëçã=Ä~ê~=ë™Ö=açå~äÇ=á=Éå=
~î=Ü~åë=ã™åÖ~=ëâÉéå~ÇÉê=î~ê=ÇÉí=Éå=ê®íí=ã®êâäáÖ=ìééäÉîÉäëÉ=~íí=ëä™=ìéé=ak=é™=
ãçêÖçåÉå=çÅÜ=Üáíí~=Éíí=Ü~äîëáÇáÖí=êÉÑÉê~í=~î=açå~äÇë=~îÜ~åÇäáåÖ=ãÉÇ=ìåÇÉêêìJ
ÄêáâÉå= Òd∏ê~å= dêÉáÇÉê= ä®ëÉê= Éå= äóë~åÇÉ= ~îÜ~åÇäáåÖ= çã= máÉêêÉ= _çìêÇáÉìë= ëçÅáçJ
äçÖáÒKP=aÉååÉ=açå~äÇ=_êç~Çó=âìåÇÉ=ìééÉåÄ~êäáÖÉå=ëã®äí~=áå=á=~åÇê~=î®êäÇ~ê=®å=
ÇÉ=íÉâåáâÑçâìëÉê~ÇÉ=âçêêáÇçêÉêå~=é™=hqe=Ç®ê=îá=äÉîÇÉK=

aáÖáí~ä=äáííÉê~íìê=
aÉ=ëÉñ= áåäÉÇ~åÇÉ=éêçàÉâíã™å~ÇÉêå~=Ñ∏êÑä∏í= ëå~ÄÄí=çÅÜ=Ñ∏äàÇÉë=~î= ÑäÉê=ã™å~ÇÉê=
çÅÜ= ÑäÉê= éêçàÉâíI= ëçã= Òhìåëâ~éëîÉêâëí~ÇÉåÒ= çÅÜ= ÒaÉí= åó~= Ü~åÇÄáÄäáçíÉâÉíÒK=
p™Ü®ê=ëå~êí=ÑÉãíçå=™ê=ëÉå~êÉ=~êÄÉí~ê=îá=íêÉ=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=áÜçéK=

jÉÇ=a~êÅ=Ü~ÇÉ=îá=Éíí=ìíã®êâí=îÉêâíóÖI=ãÉå=ë~âå~ÇÉ=pdjiJâçÇ~í=ã~íÉêá~äK=
jÉÇ=ÇÉ=ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ=éêçàÉâíÉå=âìåÇÉ=îá=ëÉ=íáää=~íí=ã~íÉêá~ä=é™=Éå=åáî™=ä®ãéäáÖ=
Ñ∏ê=ìåÇÉêîáëåáåÖë®åÇ~ã™ä=çÅÜ=ÇÉãçåëíê~íáçåÉê=âìåÇÉ=í~ë=Ñê~ãI=ÉÑíÉêëçã=ÇÉíí~=
ÜÉäí=ÉåâÉäí=áåíÉ=Ñ~ååë=íáääÖ®åÖäáÖíK=

======================================================
P=d∏ê~å=dêÉáÇÉêI=a~ÖÉåë=kóÜÉíÉêI=hìäíìê=E_FI=ã™åÇ~ÖÉå=NP=ã~à=NVVNI=éK=PK=
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lyftes fram. Hypertetänkarna kunde även ha flera förgreningar, så att samma
länkkälla kunde ha flera olika mål, vilka då presenterades i en dialog med för-
handsvisning av respektive länkmål.

De tekniska problemen visade sig alltså överstigliga. De juridiska problemen
var värre. Vilka upphovsrättsliga lagar gäller om en lärare kopierar och sprider
delar ur läroböcker? Uppenbarligen räcker inte citaträtten. För att försöka hitta
en juridisk hållbar lösning konsulterade Donald professor Peter Seipel, en av
Sveriges främsta experter på upphovsrätt. Farhågorna verkade tyvärr besannas.
Juridiken var huvudproblemet, inte tekniken; i slutändan var det nog de juri-
diska svårigheterna som hindrade Darc från att användas i de humanistiska syf-
ten Donald eftersträvade.

Men livet är inte bara humaniora. Som ett komplement till ovanstående
medverkade vi även till att konstituera SGML användarföreningen i Sverige,
som blomstrade i flera år med en bred uppslutning av medlemmar från såväl
högskolor, industrin, som försvaret. När Darc presenterades på konferenser eller
utställningar som SGML Sverige visade flera stora företag intresse, som till eX-
empel Volvo, Ericsson och Telub. För dem var naturligtvis upphovsrätten inget
problem; de ville hantera sin egen tekniska dokumentation _ och sakta började
det gå upp för oss att det verktyg vi utvecklat för lärare kanske var minst lika
användbart inom industrin.

Donald doktorerade under projektets gång. För oss som bara såg Donald i en
av hans många skepnader var det en rätt märklig upplevelse att slå upp DN på
morgonen och hitta ett halvsidigt referat av Donalds avhandling med underru-
briken ”Göran Greia'er laser en lysana'e avhandling om Pierre Boara'ieus socio-
logi”.3 Denne Donald Broady kunde uppenbarligen smälta in i andra världar än
de teknikfokuserade korridorerna på KTH där vi levde.

Digital litteratur
De seX inledande projektmånaderna förflöt snabbt och följdes av fler månader
och fler projekt, som ”Kunskapsverkstaden” och ”Det nya handbiblioteket”.
Såhär snart femton år senare arbetar vi tre fortfarande ihop.

Med Darc hade vi ett utmärkt verktyg, men saknade SGML-kodat material.
Med de efterföljande projekten kunde vi se till att material på en nivå lämplig
för undervisningsändamål och demonstrationer kunde tas fram, eftersom detta
helt enkelt inte fanns tillgängligt.

3 Göran Greider, Dagens IVy/aeter, Kultur (B), måndagen 13 maj 1991, p. 3.
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QMV=

dÉåçã= ë~ã~êÄÉíÉ= ãÉÇ= píêáåÇÄÉêÖêÉÇ~âíáçåÉå= é™= píçÅâÜçäãë= råáîÉêëáíÉí=
pdjiJâçÇ~ÇÉ=îá=íî™=îçäóãÉêQ=á=å~íáçå~äìééä~Ö~å=~î=píêáåÇÄÉêÖë=ë~ãä~ÇÉ=îÉêâ=á=
Éå=í®ãäáÖÉå=êìÇáãÉåí®ê=íáää®ãéåáåÖ=~î=ÇÉ=Ç™=éìêÑ®êëâ~=êáâíäáåàÉêå~=Ñ∏ê=âçÇåáåÖ=
ÉåäáÖí=qbf= EqÉñí=båÅçÇáåÖ= fåáíá~íáîÉFK=aÉ= íêóÅâÑ®êÇáÖ~= çêáÖáå~äÉå= Ñê~ãëí®ääÇÉë=
é™=hqe=ÖÉåçã=~íí=pdjiJâçÇÉå=∏îÉêë~ííÉë=ãÉÇ=ëâêáéí=íáää=Éíí=Ñçêã~í=ëçã=é~ëJ
ë~ê=Ñ∏ê=íóéë®ííåáåÖ=Ei~qÉuFK=

bå=ÜÉä=ÇÉä=~åëíê®åÖåáåÖ~ê= ÑáÅâ=®Öå~ë=™í= ä~óçìí= Ñ∏ê=~íí=ÉÑíÉêäáâå~=íáÇáÖ~êÉ=îçJ
äóãÉê=Ç™=Ä∏ÅâÉêå~= áåÖáÅâ= á=ÇÉå=é™Ö™ÉåÇÉ= íÉñíâêáíáëâ~=ìíÖ™î~å=çÅÜ=ã™ëíÉ=Ü™ää~=
ëáÖ=íáää=Éå=ÉñáëíÉê~åÇÉ=ëíáäK=bå=ÄáÉÑÑÉâí=~î=ÇÉí=åó~=~êÄÉíëë®ííÉí=î~ê=~íí=âçåíêçääÉå=
∏îÉê=ÇÉí=íêóÅâÑ®êÇáÖ~=êÉëìäí~íÉí=Ñäóíí~ÇÉë=Ñê™å=íêóÅâÉêáÉí=íáääÄ~â~=íáää=píêáåÇÄÉêÖêÉJ
Ç~âíáçåÉåW=íê~ÇáíáçåÉääí=Ü~ÇÉ=Ñçêëâ~êå~=Ñ™íí=å∏à~=ëáÖ=ãÉÇ=~íí=ê®íí~=âçêêÉâíìê=çÅÜ=
êÉíìêåÉê~=~êâ=ãÉÇ=~åîáëåáåÖ~êI= ÉåäáÖí= Éå=îáëë=éêáëäáëí~X=åì= ë~íí=ÇÉ=çÅÜ= ëåÉÖä~ÇÉ=
∏îÉê=~ñÉäå=ãÉÇ~å=îá=âçÇ~ÇÉ=pdji=çÅÜ=êÉÇáÖÉê~ÇÉ=ëâêáéíÉåK=

aÉå= åóîìåå~= ÑêáÜÉíÉå= Üçë= píêáåÇÄÉêÖÑçêëâ~êå~=Ô= îáäâ~= ÄäÉî= å®ëí~å= ëçã= â~äî~ê= é™= î™êÄÉíÉ=Ô=
âìåÇÉ=ëíìåÇí~äë=í~=ëáÖ=ëã™íí=ÉñíêÉã~=ìííêóÅâK=sá=ÑáÅâ=ãçÇáÑáÉê~=íóéëåáííÉíë=ÖäóÑí~ÄÉääÉê=Ñ∏ê=~íí=àìëíÉê~=
âÉêåáåÖ= çÅÜ= éä~ÅÉêáåÖ= ~î= ~ÅÅÉåíÉêI= äáâëçã= Ö∏ê~= ®åÇêáåÖ~ê= á= âçããÉåí~êÇÉäÉåë= ÑçêãìäÉêáåÖ~ê= ëçã=
êÉÇ~å=êÉÇáÖÉê~íë=çÅÜ=®åÇê~íë=ÑäÉê~=Ö™åÖÉê=Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ=Ç~Ö~êK=lêÇî~ä=î®ÖÇÉë=é™=ÖìäÇî™Ö=íáääë=ÇÉ=â®åÇÉë=
ê®íí=çÅÜ=ê~ÇÑ~ääÉí=ìíÑ∏ää=íáää=ÄÉä™íÉåÜÉíK=

lãëí®ääåáåÖÉå=ÖáÅâ=áåíÉ=ÜÉäí=ëã®êíÑêáííI=ãÉå=~êÄÉíëãÉíçÇÉå=ìíîÉÅâä~ÇÉë=Öê~Çîáë=
EãÉÇ=îáëë~=ÑÉäëíÉÖFK=sá=êçÇÇÉ=ÇçÅâ=~êÄÉíÉí=á=ä~åÇ=é™=ìåÖÉÑ®ê=ìíë~íí=íáÇI=~åí~ÖäáÖÉå=
ÇÉ= Ñ∏êëí~= pdjiJâçÇ~ÇÉ= Ä∏ÅâÉêå~= ~íí= éìÄäáÅÉê~ë= á= pîÉêáÖÉK=açå~äÇ= Ü~ê= ÄÉäóëí=
ÇÉíí~=~êÄÉíÉ=á=çäáâ~=ë~ãã~åÜ~åÖKR=

p~Ö~å=çã=póåÉñ=
oÉÇ~å=âêáåÖ=ãáííÉå=~î=NVVP=Ü~ÇÉ=îá=~ääíë™= äóÅâ~íë= Ñê~ãëí®ää~=Éíí=îÉêâíóÖ=Ea~êÅF=
ëçã= Çóå~ãáëâí= âìåÇÉ= éêÉëÉåíÉê~= pdjiJâçÇ~í= ã~íÉêá~äI= ~ééäáÅÉê~= ëíáäã~ää~ê=
Eëâêáîå~= á= pdjiF= é™= ÇÉëë~= ÇçâìãÉåíI= ë~ãí= ëí∏Çà~= ëâ~é~åÇÉí= çÅÜ= ÉäÉâíêçåáëâ=
éìÄäáÅÉêáåÖ= á= Ñçêã= ~î= îáêíìÉää~= Ç~í~Ä~ëÉê= ëçã=ÄÉëâêáîáíë= çî~å=Ô= á= éêáåÅáé= ÇÉí=
ÉåÇ~=îÉêâíóÖÉí=á=ëáíí=ëä~Ö=á=ÇÉå=ÉñíêÉãí=ëã~ä~=åáëÅÜ=ëçã=pdji=î~êK=aÉí=Ñ~ååë=
~ääíë™=ÖçÇ~=íÉâåáëâ~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=Çêáî~=îÉêâë~ãÜÉíÉå=îáÇ~êÉ=á=Ñçêã=~î=
Éíí=ëà®äîëí®åÇáÖí=Äçä~ÖK=

eÉä~=ÑçêëâåáåÖëÖêìééÉå=é™=Ñóê~=éÉêëçåÉê=ÄáäÇ~ÇÉ=Ç®êÑ∏ê=NVVP=póåÉñ=fåÑçêã~J
íáçå=^_I=Ñ∏ê=~íí=EÉÑíÉê=äáíÉí=ãÉê~=ìíîÉÅâäáåÖF=ä~åëÉê~=a~êÅ=ëçã=Éíí=âçããÉêëáÉääí=
======================================================
Q=^ìÖìëí= píêáåÇÄÉêÖë=p~ãä~ÇÉ= sÉêâI= îçäóã= NR= çÅÜ= RT= EçãÑ~íí~åÇÉ=aáâíÉê= é™= îÉêë= çÅÜ= éêçë~I=
p∏ãåÖ™åÖ~êå®ííÉê= fp_k= VNNVNNSTONI= êÉëéÉâíáîÉ= pî~êí~= c~åçê= fp_k= VNNVONNNOMI= kçêëíÉÇíë=
c∏êä~ÖI=píçÅâÜçäã=NVVRK=
R=açå~äÇ=_êç~ÇóI=aáÖáí~ä~=ìíÖ™îçê=~î=^ìÖìëí=píêáåÇÄÉêÖë=îÉêâI=îÉêëáçå=PI=OT=~ìÖìëíá=NVVSI=hqeI=
fåëíáíìíáçåÉå= Ñ∏ê=kìãÉêáëâ=^å~äóë=çÅÜ=a~í~äçÖáK= f= ë~ãã~=®ãåÉ=ÄäK~K=aáÖáí~ä=`êáíáÅ~ä=bÇáíáçåëK=
qÜÉ= Å~ëÉ= çÑ= íÜÉ= pïÉÇáëÜ= k~íáçå~ä= bÇáíáçå= çÑ= ^ìÖìëí= píêáåÇÄÉêÖDë= ÅçääÉÅíÉÇ= ïçêâëI= é~éÉê= éêÉJ
ëÉåíÉê~í=é™=âçåÑÉêÉåëÉå=aoe=VS=EaáÖáí~ä=oÉëçìêÅÉë=cçê=qÜÉ=eìã~åáíáÉëFI=lñÑçêÇI=båÖä~åÇI=NÓP=
àìäá=NVVSK=
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Genom samarbete med Strindbergredaktionen på Stockholms Universitet
SGML-kodade Vi två volymer4 i nationalupplagan av Strindbergs samlade verk i
en tämligen rudimentär tillämpning av de då purfärska riktlinjerna för kodning
enligt TEI (Text Encoding Initiative). De tryckfärdiga originalen framställdes
på KTH genom att SGML-koden översattes med skript till ett format som pas-
sar för typsättning (LaTeX).

En hel del ansträngningar fick ägnas åt layout för att efterlikna tidigare vo-
lymer då böckerna ingick i den pågående textkritiska utgåvan och måste hålla
sig till en existerande stil. En bieffekt av det nya arbetssättet var att kontrollen
över det tryckfärdiga resultatet flyttades från tryckeriet tillbaka till Strindbergre-
daktionen: traditionellt hade forskarna fått nöja sig med att rätta korrektur och
returnera ark med anvisningar, enligt en viss prislista; nu satt de och sneglade
över axeln medan vi kodade SGML och redigerade skripten.

Den nyvanna fiiketen kos Strindbergforskarna _ vilka blev na'stan som kalvar pa° våroete _
kande stundtals ta sig sma°tt extrema uttryck. Vi fick modifiera typsnittets glyftalaellerfo'r attjustera
kerning ock placering av accenter, liksom göra ändringar i kommentardelens formuleringar som
redan redigerats ock ändratsflera gångerföregående dagar. Ordval va'gdes pa° guldva°g tills de ka'ndes
ra'tt ock radfltllet atfo'll till kelåtenket.

Omställningen gick inte helt smärtfritt, men arbetsmetoden utvecklades gradvis
(med vissa felsteg). Vi rodde dock arbetet i land på ungefär utsatt tid, antagligen
de första SGML-kodade böckerna att publiceras i Sverige. Donald har belyst
detta arbete i olika sammanhang.5

Sagan om Synex
Redan kring mitten av 1993 hade vi alltså lyckats framställa ett verktyg (Darc)
som dynamiskt kunde presentera SGML-kodat material, applicera stilmallar
(skrivna i SGML) på dessa dokument, samt stödja skapandet och elektronisk
publicering i form av virtuella databaser som beskrivits ovan _ i princip det
enda verktyget i sitt slag i den extremt smala nisch som SGML var. Det fanns
alltså goda tekniska förutsättningar för att driva verksamheten vidare i form av
ett självständigt bolag.

Hela forskningsgruppen på fyra personer bildade därför 1993 Synex Informa-
tion AB, för att (efter litet mera utveckling) lansera Darc som ett kommersiellt

4 August Strindbergs Samlade Verk, volym 15 och 57 (omfattande Dikter pa° vers ock prosa,
Sömngångarna'tter ISBN 9119116721, respektive Svarta Fanor ISBN 9119211120, Norstedts
Förlag, Stockholm 1995.
5 Donald Broady, Digitala utgåvor av August Strindbergs verk, version 3, 27 augusti 1996, KTH,
Institutionen för Numerisk Analys och Datalogi. I samma ämne bl.a. Digital Critical Editions.
The case of the Swedish National Edition of August Strindberg's collected Works, paper pre-
senterat på konferensen DRH 96 (Digital Resources For The Humanities), Oxford, England, 1-3
juli 1996.
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QNM=

éêçÖê~ãK=açå~äÇ=ÄäÉî=EáÅâÉJ~êÄÉí~åÇÉF=ëíóêÉäëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉI=çÅÜ=NVVQ=Ü~ÇÉ=Ñ∏êÉJ
í~ÖÉí=äóÅâ~íë=î®êî~=íáääê®ÅâäáÖí=ãóÅâÉí=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉäë=Ñáå~åëáÉê~=ëáå=îÉêâë~ãJ
ÜÉí= ÖÉåçã=âçåëìäíìééÇê~ÖI= ÇÉäë= ä~åëÉê~=a~êÅ= ÖÉåçã= Éíí= â~å~ÇÉåëáëâí= Ñ∏êÉí~Ö=
ìåÇÉê=éêçÇìâíå~ãåÉí=pçÑínì~Ç=bñéäçêÉêK=^íí=Ç∏é~=çã=a~êÅ=íáää=Éíí=å~ãå=ëçã=á=
pîÉêáÖÉ=å®êã~ëí=Ñ∏êâåáéé~ë=ãÉÇ=Éå=ÄáääáÖ=îçÇâ~=î~ê=ÇÉí=â~å~ÇÉåëáëâ~=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=
ÒÑ∏êíà®åëíÒ=Ô=çÅÜ=Ç∏ã=çã=î™ê=Ñ∏êî™åáåÖ=å®ê=jáÅêçëçÑí=ëÉå~êÉ=ÄÉëä∏í=~íí=â~ää~=
ëáå=ïÉÄÄä®ë~êÉ=Ñ∏ê=fåíÉêåÉí=bñéäçêÉêÁ=

a™= póåÉñ= Ä∏êà~ÇÉ= í~= Ñ~êí= ÄäÉî= ë~ãíäáÖ~= ~åëí®ääÇ~= E®îÉå= ëíóêÉäëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉ= _êç~ÇóF= Öê~åëâ~ÇÉ= ~î=
p®éç=çÅÜ=ÑáÅâ=ëáå=ë®âÉêÜÉíëâä~ëëåáåÖ=ìí~å=éêçÄäÉãK=s~Ç=®å=açå~äÇ=ÖàçêÇÉ=JSU=ë™=î~ê=ÇÉí=áåÖÉåíáåÖ=
~ääíÑ∏ê=ë~ãÜ®ääëçãëí∏êí~åÇÉÁ=ÉääÉê=î®ä=Ççäí=á=ÇÉí=Ñ∏êÖ™åÖå~K=

^êÄÉíëÄ∏êÇ~å= Ñ∏ê= póåÉñ= î®ñíÉ= ëå~ÄÄíI= çÅÜ= îá= áåë™Ö= ëå~êí= ~íí= îá= ã™ëíÉ= ä®ãå~=
fmi~Äë=äçâ~äÉêK=aÉå=ëî™ê~=ä™ÖâçåàìåâíìêÉå=îÉêâ~ÇÉ=íáää=î™ê=Ñ∏êÇÉäK=sá=Üáíí~ÇÉ=Éå=
ìíã®êâí= äçâ~ä= á=d~ãä~=pí~åI=íáää=Éå=Ñ∏êî™å~åëî®êí= ä™Ö=Üóê~I=çÅÜ=Ç®ê=ëáííÉê=îá=®å=
áÇ~ÖI=®îÉå=çã=Üóê~å=áåíÉ=ä®åÖêÉ=®ê=ë®êëâáäí=ä™ÖK=

açå~äÇ= ë™Ö= íáää= ~íí= îá= íêçíë= ~êÄÉíÉí=ãÉÇ= póåÉñ= áåíÉ= ÜÉäí= ëä®ééíÉ= ÇÉå= ~â~ÇÉJ
ãáëâ~=ëÑ®êÉå=Ç®ê=Ñê®ãëí=e~ëëÉ=ÖàçêÇÉ=ÇáîÉêëÉ=áåÜçéé=ëçã=í~ä~êÉKS=

m™= áåÄàìÇ~å= ~î= pîÉêáÖÉë= âìäíìê~íí~ÅÜ¨= Ü∏ää= e~ëëÉ= çÅÜ= açå~äÇ= NVVS= Ñ∏êÉÇê~Ö= á= jçëâî~K= c∏êëí~=
éìåâíÉå=é™=ÜçíÉääÉíë=êççãJëÉêîáÅÉãÉåó=î~ê=ÒÄçÇóÖì~êÇÒK=qáää=ÇÉå=áåâäìÇÉê~ÇÉ= ÑêìâçëíÉå= ëÉêîÉê~ÇÉë=
ëâ®ãÇ=âçêîI=~åí~ÖäáÖÉå=á= ëóÑíÉ=~íí=ìééãìåíê~=Ö®ëíÉêå~=íáää=~íí=á= ëí®ääÉí=åóííà~=ÜìëÉíë=êÉëí~ìê~åÖ=çÅÜ=
ÄÉí~ä~= Ñ∏ê= ÑêìâçëíÉåK=qóî®êê= Ü~ÇÉ= áåíÉ=ã~êâå~ÇëÑ∏êáåÖëÇÉäÉå= á= ÇÉåå~= ëíê~íÉÖá= î~êáí= íáääê®ÅâäáÖí= ÉÑJ
ÑÉâíáîI= ë™=açå~äÇ=çÅÜ=e~ëëÉ=Ñ∏êÄäÉî=çîÉí~åÇÉ=çã=ÇÉå=~åÇê~=Ñêìâçëíã∏àäáÖÜÉíÉå=çÅÜ=áåíçÖ=ëíçáëâí=íÉ=
çÅÜ=Äê∏Ç=ìåÇÉê=éÉêëçå~äÉåë=Äáëíê~=ãáåÉê=á=Éíí=é~ê=Ç~Ö~êK=^íí=Ñ™=ãÉê=ëã∏ê=íáää=Äê∏ÇÉí=î~ê=áåíÉ=ÜÉääÉê=
~íí=í®åâ~=é™W=ÇÉå=ÄÉÖ®ê~å=ÄÉëî~ê~ÇÉë=Ä~ê~=ãÉÇ=çêÇÉå=ÒÅÜÉÅâ=ÅçãéäÉíÉÒK=

póåÉñ=sáÉïmçêí=
mêçÖê~ããÉí=a~êÅ= î~êI= çã= ®å= íÉâåáëâí= äóÅâ~íI= áåÖÉå= ëí∏êêÉ= âçããÉêëáÉää= Ñê~ãJ
Ö™åÖK= aÉí= ëçã= î®ÅâíÉ= ãÉëí= áåíêÉëëÉ= î~ê= ~íí= a~êÅ= Çóå~ãáëâí= âìåÇÉ= ä~ÇÇ~= Éíí=
pdjiJÇçâìãÉåí=çÅÜ=çãÉÇÉäÄ~êí=Ñçêã~íÉê~=ÇÉí=Ñ∏ê=îáëåáåÖ=é™=ëâ®êãÉåK=

bå=î~åäáÖ=Ñê™Ö~=Ñê™å=éçíÉåíáÉää~=âìåÇÉê=î~ê=çã=ÇÉí=ÖáÅâ=~íí=éäçÅâ~=ìí=îáÉïÉêJ
ÇÉäÉå=çÅÜ=âçééä~=áÜçé=ÇÉå=ãÉÇ=ÇÉê~ë=ÉÖÉå=Ç~í~Ä~ë\=bÑíÉê=~íí=Ü~=Ñ™íí=ÇÉåå~=Ñê™Ö~=
Éíí=ÜìåÇê~í~ä=Ö™åÖÉê=ìíîÉÅâä~ÇÉ=îá=Ç®êÑ∏ê=Éå=îÉêâíóÖëä™Ç~=Ñ∏ê=~íí=ëí∏Çà~=àìëí=ë™J
Ç~å= Ñìåâíáçå~äáíÉíK= aÉå= Ñ∏êëí~= íáää®ãéåáåÖÉå= ÄóÖÖÇ= ãÉÇ= ÇÉåå~= îÉêâíóÖëä™Ç~=
ëä®ééíÉë=NVVR=ÖÉåçã=pçÑínì~Ç=Eëçã=Ç™=™íåà∏í=Éíí=îáëëí=êÉåçãã¨=á=pdjiJâêÉíJ
ë~êFK=mêçÖê~ããÉíI=ÜÉäí=ìíîÉÅâä~í=~î=póåÉñI= ä~åëÉê~ÇÉë=ëçã=pçÑínì~Ç=m~åçê~ã~=
çÅÜ=ÄäÉî=Éå=çãÉÇÉäÄ~ê=ëìÅÅ¨K=

======================================================
S=açå~äÇ= _êç~Çó= C= e~ëëÉ= e~áííçI= fåíÉêåÉí= ~åÇ= íÜÉ= Üìã~åáíáÉëK= qÜÉ= mêçãáëÉë= çÑ= fåíÉÖê~íÉÇ=
léÉå= eóéÉêãÉÇá~I= âçåÑÉêÉåëÉå= `çåíÉãéçê~êó= ÅçãéìíÉê= ~åÇ= åÉíïçêâ= íÉÅÜåçäçÖáÉëK= råäáãáíÉÇ=
éçëëáÄáäáíáÉë=íç=Éñé~åÇ=ïçêäÇJïáÇÉ=Åìäíìê~ä=~åÇ=ëÅáÉåíáÑáÅ=ÄêáÇÖÉëI=jçëâî~I=NTÓNU=à~åì~êá=NVVSK=oÉéçêí=
fmi~ÄJNMSI= aÉéíK= çÑ= kìãÉêáÅ~ä= ^å~äóëáë= ~åÇ= `çãéìíáåÖ= pÅáÉåÅÉI= g~å= NVVS= ENO= ëKF= x®îÉå=
éìÄäáÅÉê~Ç=ëçã=o~ééçêí=`faJNI=hqeI=NVVTzK=
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program. Donald blev (icke-arbetande) styrelseordförande, och 1994 hade före-
taget lyckats Värva tillräckligt mycket intresse för att dels finansiera sin verksam-
het genom konsultuppdrag, dels lansera Darc genom ett kanadensiskt företag
under produktnamnet SoftQuad Explorer. Att döpa om Darc till ett namn som i
Sverige närmast förknippas med en billig vodka var det kanadensiska företagets
”förtjänst” _ och döm om vår förvåning när Microsoft senare beslöt att kalla
sin Webbläsare för Internet Explorer...

Då Synex började ta fltrt blev samtliga anställda (även styrelseordförande Broady) granskade av
Sapo ocb fick sin sa'kerbetsklassning utan problem. Vad a'n Donald gjorde -68 så var det ingenting
alltför samballsomstörtande. .. eller va'l dolt i detförgångna.

Arbetsbördan för SyneX växte snabbt, och vi insåg snart att vi måste lämna
IPLabs lokaler. Den svåra lågkonjunkturen verkade till vår fördel. Vi hittade en
utmärkt lokal i Gamla Stan, till en förvånansvärt låg hyra, och där sitter vi än
idag, även om hyran inte längre är särskilt låg.

Donald såg till att vi trots arbetet med SyneX inte helt släppte den akade-
miska sfären där främst Hasse gjorde diverse inhopp som talare.6

Pa° inbjudan av Sveriges kulturattacbe' böll Hasse ocb Donald 1996 föredrag i Moskva. Första
punkten pa° botellets room-servicemeny var ”bodyguard”. Till den inkluderade fiukosten serverades
ska'md korv, antagligen i syfte att uppmuntra ga'sterna till att i sta'llet nyttja busets restaurang ocb
betala för fiukosten. Yj/va'rr bade inte marknadsföringsdelen i denna strategi varit tillräckligt ef-
fiektiv, så Donald ocb Hasse förblev ovetande om den andra fiukostmöjligbeten ocb intog stoiskt te
ocb bröd under personalens bistra miner i ettpar dagar. Attfå mer smör till brödet var inte beller
att ta'nka pa°: den begaran besvarades bara med orden ”cbeck complete”.

SyneX VieWPort
Programmet Darc var, om än tekniskt lyckat, ingen större kommersiell fram-
gång. Det som väckte mest intresse var att Darc dynamiskt kunde ladda ett
SGML-dokument och omedelbart formatera det för visning på skärmen.

En vanlig fråga från potentiella kunder var om det gick att plocka ut viewer-
delen och koppla ihop den med deras egen databas? Efter att ha fått denna fråga
ett hundratal gånger utvecklade vi därför en verktygslåda för att stödja just så-
dan funktionalitet. Den första tillämpningen byggd med denna verktygslåda
släpptes 1995 genom SoftQuad (som då åtnjöt ett visst renommé i SGML-kret-
sar). Programmet, helt utvecklat av SyneX, lanserades som SoftQuad Panorama
och blev en omedelbar succé.

6 Donald Broady öl Hasse Haitto, Internet and the humanities. The Promises of Integrated
Open Hypermedia, konferensen Contemporary computer and network tecbnologies. Unlimited
possibilities to expand world-wide cultural and scientific bridges, Moskva, 17-18 januari 1996. Report
IPLab-Ioó, Dept. of Numerical Analysis and Computing Science, Jan 1996 (12 s.) [även
publicerad som Rapport CID-I, KTH, 1997].
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QNN=

aÉå=åó~= îÉêâíóÖëä™Ç~å= ëä®ééíÉë= âçêí= ÉÑíÉê=m~åçê~ã~=ìåÇÉê=éêçÇìâíå~ãåÉí=
póåÉñ=sáÉïmçêí=çÅÜ=ìåÇÉê=ÇÉ=å®êã~ëíÉ=íêÉ=™êÉå=ENVVRÓVUF=ëâÉÇÇÉ=Éå=Éåçêã=íáääJ
î®ñí= á= póåÉñ= îÉêâë~ãÜÉíK= aÉåå~= íáÇëéÉêáçÇ= î~ê= Ä™ÇÉ= çãíìãä~åÇÉ= çÅÜ= ãáåJ
åÉëî®êÇK=qêçíë=Ñ∏êÉí~ÖÉíë=äáää~=ëíçêäÉâ=ìééå™ÇÇÉ=póåÉñ=Éå=î®êäÇëäÉÇ~åÇÉ=éçëáíáçåI=
îáäâÉí= ®ê= Éå= ÖçÇ= áåÇáâ~íáçå=é™=Ä™ÇÉ=Üìê= é~ëë= ëã~äí= Ñ®äí= pdji=ìíÖàçêÇÉI=ãÉå=
®îÉå=é™=ÇÉå=âçãéÉíÉåë=ëçã=ÄóÖÖíë=ìééK=_ä~åÇ=póåÉñ=âìåÇÉê=Ñ~ååë=ãÉëí~ÇÉäë=
ìíä®åÇëâ~= âìåÇÉê= áåçã= Éíí= ÄêÉíí= ëéÉâíêìã= Eëçã= íáää= îáëë= ÇÉäë= çãå®ãåë= é™=
ÜííéWLLïïïKëóåÉñKëÉFI= çÅÜ= póåÉñ= ëí®ääÇÉ= Ñ∏äà~âíäáÖÉå= ìí= é™=ã®ëëçê= á=rp^I= bìJ
êçé~I=çÅÜ=^ìëíê~äáÉåK=k®ê=açå~äÇ=î~ê=ãÉÇ=é™=ÇÉëë~=ã®ëëçê=ëíê®î~ÇÉ=Ü~å=~ääíáÇI=á=
ëáå~=ÉÖå~=çêÇI=ÉÑíÉê=~íí=ÒÖ∏ê~=ãáåëí~=ã∏àäáÖ~=ëâ~Ç~Ò=çÅÜ=Ü∏ää=Éå=ä™Ö=éêçÑáäI=®îÉå=
çã=Ü~å=âìåÇÉ=Çóâ~=ìéé=á=ìíëí®ää~êÄ™ëÉí=ãÉÇ=Éå=çÅÜ=~åå~å=áåíêÉëëÉåíI=ìåÇ~åJ
í~Öëä∏ëí=ãÉÇ=Üìã~åáëíáëâ~=ëóÑíÉåK=

pçã=áÅâÉJ~êÄÉí~åÇÉ=ëíóêÉäëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉ=âìåÇÉ=açå~äÇ=ÇçÅâ=Çê~=åóíí~=~î=ìíJ
îÉÅâäáåÖÉå=ÖÉåçã=~íí=ÇÉãçåëíêÉê~=ÇÉå= ëÉå~ëíÉ= íÉâåáâÉå= á= ë~ãÄ~åÇ=ãÉÇ= Ñ∏êÉJ
Çê~Ö=çÅÜ=ÑçêëâåáåÖëéêçé™ÉêK=

^êÄÉíÉí=ëçã=ëíóêÉäëÉçêÇÑ∏ê~åÇÉ=î~ê=åçÖ=áåíÉ=~ääíÑ∏ê=ÄÉíìåÖ~åÇÉI=ìåÇÉê=ÇÉ=™ê=Äçä~ÖÉí=îÉêâ~ÇÉ=Ü~ÇÉ=îá=
Ñ™= ÑçêãÉää~= ëíóêÉäëÉã∏íÉå= EçÅÜ=ÇÉëë~=ãóåå~ÇÉ=î~åäáÖÉå=ìí= á= Éå=Äáí=ã~íI=å™Öê~=∏ä= çÅÜ= Éå=ãÉê= ÉääÉê=
ãáåÇêÉ=î™äÇë~ã=ÄáçÑáäãFK=

råÇÉê= î™ê~= ~åëíê®åÖåáåÖ~ê=ãÉÇ=pdji= î®ñíÉ= ÇÉå= îáÇ=`bok=ìíîÉÅâä~ÇÉ=eóJ
éÉêqÉñí=j~êâìé= i~åÖì~ÖÉ= EeqjiF= íáää= å™Öçí= ëçã= ëâìääÉ= ëéêáÇ~= áåíÉêåÉí= íáää=
ÇÉå=ÄêÉÇ~=~ääã®åÜÉíÉåK=aÉ=ãÉÇ=ê∏ííÉêå~=á=pdji=ë™Ö=áåäÉÇåáåÖëîáë=äáíÉí=åÉÇ=é™=
eqjië=ÉåâÉäÜÉíW=ëéê™âÉí=î~ê=Ä~ê~=Éå=Ñ~ëí=ìééë®ííåáåÖ=ã®êâçêÇK=bíí=ãáååÉëî®êí=
Åáí~í=~î=pÉ~å=jÅdê~íÜ=Ñê™å=NVVS= äóÇÉê=eqji=áëåÛí=~= äáííäÉ=ÄêçíÜÉê=çÑ= íÜÉ=pí~åJ
Ç~êÇ= dÉåÉê~äáëÉÇ= j~êâìé= i~åÖì~ÖÉ= EpdjiFI= áíÛë= ãçêÉ= çÑ= ~= cçêêÉëí= dìãéJäáâÉ=
ÅçìëáåK=jÉå=Ñ~âíìã=®ê=~íí=pdji=î~ê=çå∏ÇáÖí=âçãéäáÅÉê~íI=Éå=Ñ∏êÇÉä=Ñ∏ê=çëë=ëçã=
Ç®êãÉÇ=Ñ™íí=Éíí=íÉâåáëâí=Ñ∏êëéê™åÖ=áåå~å=ëí~åÇ~êÇÉå=ëäçÖ=ÖÉåçãK=jÉÇ=eqjië=
Ñê~ãÑ~êí=íóÇäáÖÖàçêÇÉë=ÇçÅâ=pdjië=ÄêáëíÉêI=çÅÜ=gçå=_çë~â=Ñê™å=pìå=íçÖ=áåáíá~íáJ
îÉí=íáää=ÄáäÇ~åÇÉí=~î=Éå=ÉñéÉêíé~åÉä=Ñ∏ê=Çáëâìëëáçå=~î=~ää~=~ëéÉâíÉê=Ñ∏ê=äÉîÉê~åë=~î=
pdjiJâçÇ~í=ã~íÉêá~ä= é™= fåíÉêåÉíKT=oÉëìäí~íÉí= ÄäÉî=uji= EbñíÉåëáÄäÉ=j~êâìé=
i~åÖì~ÖÉF= Éå= ÉñíêÉã= Ñ∏êÉåâäáåÖ= ~î= pdji= ãÉÇ= ~ääí= ìíçã= ÇÉí= ãÉëí= ÖêìåÇJ
ä®ÖÖ~åÇÉ=Äçêíí~ÖÉíK=dÉåçãëä~ÖÉí=ÄäÉî=ÉåçêãíI=çÅÜ=áÇ~Ö=~åî®åÇë=uji=∏îÉê~ääí=
Ç®ê=Ç~íçêÉê=çÅÜ=ÇÉê~ë=~åî®åÇ~êÉ=ÄÉÜ∏îÉê=ìíÄóí~=áåÑçêã~íáçåK=

aì=ëâ∏å~=åó~=î®êäÇ=
bå=ëáÇçÉÑÑÉâí=~î=uji=î~ê=~íí=ÇÉå= äáää~=åáëÅÜ=îá= äÉîÇÉ=çÅÜ=îÉêâ~ÇÉ=á= áåíÉ=î~ê=ë™=
äáíÉå= ä®åÖêÉK= jáÅêçëçÑíë= íáääî®ñí= Ü~ÇÉ= âêçëë~í= ã™åÖ~= Ñ∏êÉí~ÖI= çÅÜ= ÇÉê~ë= êóâíÉ=
Ü~ÇÉ=Ääáîáí=~ääíãÉê=ëâ~ãÑáä~íK=c∏ê=~íí=Ö∏ê~=å™Öçí=™í=ÇÉå=Ç™äáÖ~=éìÄäáÅáíÉíÉå=ÄáäJ
Ç~ÇÉ=jáÅêçëçÑí=Éå=ÉåÜÉí=ëçã=ë∏âíÉ=ìéé=Ñ∏êÉí~Ö=î~êë=îÉêâë~ãÜÉí=âìåÇÉ=âçääáÇÉê~=

======================================================
T=ÜííéWLLïïïKïPKçêÖLj~êâréLpdjiLtdL=
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Den nya Verktygslådan släpptes kort efter Panorama under produktnamnet
Synex ViewPort och under de närmaste tre åren (1995-98) skedde en enorm till-
växt i Synex verksamhet. Denna tidsperiod var både omtumlande och min-
nesvärd. Trots företagets lilla storlek uppnådde Synex en världsledande position,
vilket är en god indikation på både hur pass smalt fält SGML utgjorde, men
även på den kompetens som byggts upp. Bland Synex kunder fanns mestadels
utländska kunder inom ett brett spektrum (som till viss dels omnämns på
http://WWW.synex.se), och Synex ställde följaktligen ut på mässor i USA, Eu-
ropa, och Australien. När Donald var med på dessa mässor strävade han alltid, i
sina egna ord, efter att ”göra minsta möjliga skada” och höll en låg profil, även
om han kunde dyka upp i utställarbåset med en och annan intressent, undan-
tagslöst med humanistiska syften.

Som icke-arbetande styrelseordförande kunde Donald dock dra nytta av ut-
vecklingen genom att demonstrera den senaste tekniken i samband med före-
drag och forskningspropåer.

Arbetet som styrelseordförande var nog inte alltför betungande, under de år bolaget ver/eade bade vi
få formella styrelsemöten (oeb dessa mynnade vanligen ut i en bit mat, na°gra o'l ocb en mer eller
mindre va°ldsam biofilm).

Under våra ansträngningar med SGML växte den vid CERN utvecklade Hy-
perText Markup Language (HTML) till något som skulle sprida internet till
den breda allmänheten. De med rötterna i SGML såg inledningsvis litet ned på
HTMLs enkelhet: språket var bara en fast uppsättning märkord. Ett minnesvärt
citat av Sean McGrath från 1996 lyder HTML isn,t a little brotber of tbe Stan-
dard Generalised Mar/eup Language (SGML), its more of a Forrest Gump-like
eousin. Men faktum är att SGML var onödigt komplicerat, en fördel för oss som
därmed fått ett tekniskt försprång innan standarden slog genom. Med HTMLs
framfart tydliggjordes dock SGMLs brister, och Jon Bosak från Sun tog initiati-
vet till bildandet av en expertpanel för diskussion av alla aspekter för leverans av
SGML-kodat material på Internet.7 Resultatet blev XIWL (Extensible Markup
Language) en extrem förenkling av SGML med allt utom det mest grund-
läggande borttaget. Genomslaget blev enormt, och idag används XML överallt
där datorer och deras användare behöver utbyta information.

Du sköna nya värld
En sidoeffekt av XML var att den lilla nisch vi levde och verkade i inte var så
liten längre. Microsofts tillväxt hade krossat många företag, och deras rykte
hade blivit alltmer skamfilat. För att göra något åt den dåliga publiciteten bil-
dade Microsoft en enhet som sökte upp företag vars verksamhet kunde kollidera

7 htt/WWWW;.Ofg/Makp/sGML/WG/
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QNO=

ãÉÇ=ÇÉê~ë=ÉÖå~=~ÑÑ®êëéä~åÉêI=Ñ∏ê=~íí=Üà®äé~=ÇÉã=~íí=~åé~ëë~=ëáÖ=á=íáÇ=EÉääÉê=ã∏àäáJ
ÖÉå= ëâê®ãã~=ÇÉã= á= Ñ∏êíáÇFK=kì=ë∏âíÉ=ÇÉåå~=ÉåÜÉí=ìéé=çëë=çÅÜ= Ñ∏êâä~ê~ÇÉ=~íí=
jáÅêçëçÑíë=ïÉÄÄä®ë~êÉ= ëå~êí= ëâìääÉ= âìåå~= îáë~=uji=Ó= çÅÜ= î~ê~= Öê~íáëK=lã=îá=
îáääÉ=Ñ∏êë∏â~=âçãéäÉííÉê~=jáÅêçëçÑíI=íáää=ÉñÉãéÉä=ãÉÇ=~î~åÅÉê~í=ëí∏Ç=Ñ∏ê=ÜóéÉêJ
íÉñí=EÖÉåçã=eóqáãÉI=Éå=fpl=ëí~åÇ~êÇ=Ä~ëÉê~Ç=é™=pdjiFI=ë™=ëâìääÉ=ÇÉ=Ö®êå~=
Üà®äé~=çëëX=ÇÉ=âìåÇÉ=Üáíí~=ä®ãéäáÖ~=ã®ëëçê=~íí=ëí®ää~=ìí=é™I=ÖÉ=íáääÖ™åÖ=íáää=ÒáåëáÇÉ=
áåÑçêã~íáçåÒI=êÉÑÉêÉê~=íáää=çëë=á=ÇÉê~ë=ã~êâå~ÇëÑ∏êáåÖI=ÉíÅÉíÉê~K=

sá=â®åÇÉ=ÇçÅâ=~íí=eóqáãÉ=áåíÉ=êáâíáÖí=ê®ÅâíÉK=s™ê~=âìåÇÉê=î~ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=
~î=~íí=îáë~=ujiJÇçâìãÉåí=çÅÜ=ÉîÉåíìÉääí=ë∏â~=á=ÇÉãK=eóéÉêíÉñí=âçã=ã∏àäáÖÉå=
á=íêÉÇàÉ=Ü~åÇI=çÅÜ=óííÉêëí=Ñ™=Ä~Ç=çã=ãÉê=Ñìåâíáçå~äáíÉí=®å=î~Ç=jáÅêçëçÑí=bñéäçJ
êÉê=êÉÇ~å=âìåÇÉ=Ü~åíÉê~K=aÉí=î~êI=ãÉÇ=~åÇê~=çêÇI=Ç~Öë=~íí=ëÉ=çã=ëáíí=ÜìëK=s™ê=
ëí∏êëí~=âçåâìêêÉåíI=Éíí=~ãÉêáâ~åëâí=Äçä~ÖI=ê™â~ÇÉ=á=ÇÉíí~=ëâÉÇÉ=í~=âçåí~âí=ãÉÇ=
çëë=çÅÜ=ìåÇê~ÇÉ=çã=îá=ã∏àäáÖÉå=âìåÇÉ=í®åâ~=çëë=~íí=ë®äà~=Äçä~ÖÉí=íáää=ÇÉã\=bíí=
Ñ∏êëí~=ã∏íÉ= á= içåÇçå= Ñ∏äàÇÉë= ~î= ÇáîÉêëÉ= ìíî®ñäáåÖ= ~î= áåÑçêã~íáçåI= Ü~åÇäáåÖ~êI=
çÅÜ=ã∏íÉå=ãÉÇ=~Çîçâ~íÉê=á=Éå=ëKâK=ÇìÉ=ÇáäáÖÉåÅÉ=ìåÇÉêë∏âåáåÖK=sá=âìåÇÉ=ÇçÅâ=
ê®íí=ëå~êí=Éå~ë=çã=îáääâçêÉåK=

aÉí=ìééëíçÇ=Éå=ëáëí~=âåçêê=é™=póåÉñJ®îÉåíóêÉí=å®ê=ÇÉí=î~ê=Ç~Öë=~íí=ìåÇÉêíÉÅâå~=âçåíê~âíÉíK=açå~äÇ=
âìåÇÉ=å®ãäáÖÉå=áåíÉ=Üáíí~=ëáíí=~âíáÉÄêÉîI=îáäâÉí=Üçí~ÇÉ=~íí=çãáåíÉíÖ∏ê~=ÜÉä~=~ÑÑ®êÉåK=açå~äÇ=Ü~ê=ëçã=
ÄÉâ~åí=Ñ∏ê=î~å~=~íí=áåíÉ=Ö∏ê~=ëáÖ=~î=ãÉÇ=é~ééÉê=é™=Éå=Ö™åÖI=ìí~å=ÇÉëë~=é~ëëÉê~ê=î~åäáÖÉå=çäáâ~=ëí~J
ÇáÉê=á=ä™Ççê=ëçã=ã®êâë=ãÉÇ=íÉñíÉê=ëçã=ÒâçãéçëíÒ=çÅÜ=Òëä®åÖë=ëÉå~êÉÒK=sá=Ñêìâí~ÇÉ=Éíí=í~Ö=~íí=~âíáÉJ
ÄêÉîÉí=î~ê=Äçêí~=Ñ∏ê=ÖçííI=ãÉå=ÉÑíÉê=áÇçÖí=äÉí~åÇÉ=âçã=ÇÉí=Ñê~ã=á=ëáëí~=ëíìåÇ=çÅÜ=~ÑÑ®êÉå=âìåÇÉ=ÑìääJ
Ñ∏äà~ëK=açå~äÇ=ÄäÉî=ãóÅâÉí=ä®íí~ÇI=çÅÜ=ë~ÇÉ=îáÇ=ÇÉíí~=íáääÑ®ääÉ=~íí=ÒÜ~å=~äÇêáÖ=ãÉê=ëâìääÉ=î~ê~=äÉÇëÉåÒK=

sáÇ=ÄáäÇ~åÇÉí=~î=póåÉñ=™íçÖ=ëáÖ=Ñ∏êÉí~ÖÉí=Éíí=ÄÉí~äåáåÖë~åëî~ê=ÖÉåíÉãçí=kìíÉâI=
~íí=ÖÉåçã=êçó~äíáÉë=é™=a~êÅ=ÄÉí~ä~=íáääÄ~â~=ÇÉí=ìêëéêìåÖäáÖ~=ÑçêëâåáåÖë~åëä~ÖÉíK=
bÑíÉêëçã=a~êÅ=~äÇêáÖí=êáâíáÖí=äóÑíÉ=ëçã=éêçÇìâí=ÄäÉî=ÇÉí=áåíÉ=ë™=ãóÅâÉí=éÉåÖ~ê=
íáää=ëí~íÉå=ÇÉå=î®ÖÉåI=ãÉå=ÇÉ=ëâ~ííÉáåí®âíÉê=ëçã=póåÉñ=Üáííáääë=ÖÉåÉêÉê~í=ÖÉåçã=
™êÉå= ãçíëî~ê~ê= ÇÉí= ìêëéêìåÖäáÖ~= ÑçêëâåáåÖë~åëä~ÖÉí= ìåÖÉÑ®ê= NM= Ö™åÖÉê= çãI= ë™=
éêçàÉâíÉí=ÄäÉî=ä™åÖëáâíáÖí=Éå=äóÅâ~Ç=~ÑÑ®ê=Ñ∏ê=~ää~=é~êíÉêK=

ûîÉå=çã=îá=áåíÉ=ä®åÖêÉ=®ÖÉê=póåÉñI=ë™=àçÄÄ~ê=îá=íêÉ=ÑçêíÑ~ê~åÇÉ=íáääë~ãã~åë=á=
ë~ãã~= äáää~= Öêìéé= ëçã=açå~äÇ=î~ê=ãÉÇ=çã=~íí= Ñ∏ê~= ë~ãã~å=ìééÉ=é™= fmi~ÄK=
k®ê=Éå=Äáä=ÉääÉê=ÑäóÖéä~åëãçíçê=áÇ~Ö=ëÉêî~ë=®ê=ë~ååçäáâÜÉíÉå=ê®íí=ëíçê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉå=
ÉäÉâíêçåáëâ~=ëÉêîáÅÉã~åì~äÉå=îáä~ê=é™=Éå=íÉâåáëâ=ÖêìåÇ=Ñê~ãí~ÖÉå=~î=póåÉñK=

açå~äÇë= ÑçêëâåáåÖëáåáíá~íáî=Ü~ê= ë™äìåÇ~=é™=Éíí=Ü∏Öëí=Ü~åÇÑ~ëí= ë®íí= Ñ∏êÄ®ííê~í=
ÇÉ= íÉâåáëâ~=ã∏àäáÖÜÉíÉêå~= Ñ∏ê= ÉäÉâíêçåáëâ=ÇçâìãÉåí~íáçå=Ä™ÇÉ=ÜÉãã~îáÇ=çÅÜ=
áåíÉêå~íáçåÉääíK=ríîÉÅâäáåÖÉå=Ñ∏ê=ÇáÖáí~ä=äáííÉê~íìê=çÅÜ=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=ÇÉëë=Ñê~ãëí®ääJ
åáåÖ=ëÉê=äçî~åÇÉ=ìíI=ãÉå=Ö™ê=â~åëâÉ=Éå=ëãìä~=ä™åÖë~ãí=Ñ∏ê=açå~äÇI=ëçã=éÉâ~ÇÉ=
ìí=êáâíåáåÖÉå=Ñê™å=Ä~êêáâ~ÇÉêå~=Ñ∏ê=ëå~êí=íî™=ÇÉÅÉååáÉê=ëÉÇ~åK=
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med deras egna affärsplaner, för att hjälpa dem att anpassa sig i tid (eller möjli-
gen skrämma dem i förtid). Nu sökte denna enhet upp oss och förklarade att
Microsofts Webbläsare snart skulle kunna visa XML - och Vara gratis. Om Vi
Ville försöka komplettera Microsoft, till exempel med avancerat stöd för hyper-
teXt (genom HyTime, en ISO standard baserad på SGML), så skulle de gärna
hjälpa oss; de kunde hitta lämpliga mässor att ställa ut på, ge tillgång till ”inside
information”, referera till oss i deras marknadsföring, etcetera.

Vi kände dock att HyTime inte riktigt räckte. Våra kunder Var intresserade
av att Visa XML-dokument och eventuellt söka i dem. Hypertext kom möjligen
i tredje hand, och ytterst få bad om mer funktionalitet än Vad Microsoft Explo-
rer redan kunde hantera. Det var, med andra ord, dags att se om sitt hus. Vår
största konkurrent, ett amerikanskt bolag, råkade i detta skede ta kontakt med
oss och undrade om Vi möjligen kunde tänka oss att sälja bolaget till dem? Ett
första möte i London följdes av diverse utväxling av information, handlingar,
och möten med advokater i en s.k. due diligence undersökning. Vi kunde dock
rätt snart enas om villkoren.

Det uppstod en sista knorrpä Synex-äoentyret när det var dags att underteckna kontraktet. Donald
kunde nämligen inte /n'tta sitt aktieoreo, oilket botade att omintetgo'ra kela afiären. Donald kar som
oekantfo'r oana att inte go'ra sig ao medpapper pä en gäng, utan dessa passerar vanligen olika sta-
dier i lädor som märks med texter som ”kompost” ock ”slängs senare”. Vi fruktade ett tag att aktie-
oreoet var borta för gott, men efter idogt letande kom detfram i sista stund ock afiären kundefnll-
följas. Donald blev mycket lättad, ock sade vid detta tillfälle att ”kan aldrig mer skulle vara ledsen ”.

Vid bildandet av SyneX åtog sig företaget ett betalningsansvar gentemot Nutek,
att genom royalties på Darc betala tillbaka det ursprungliga forskningsanslaget.
Eftersom Darc aldrigt riktigt lyfte som produkt blev det inte så mycket pengar
till staten den vägen, men de skatteintäkter som Synex hittills genererat genom
åren motsvarar det ursprungliga forskningsanslaget ungefär Io gånger om, så
projektet blev långsiktigt en lyckad affär för alla parter.

Även om Vi inte längre äger SyneX, så jobbar vi tre fortfarande tillsammans i
samma lilla grupp som Donald var med om att föra samman uppe på IPLab.
När en bil eller flygplansmotor idag servas är sannolikheten rätt stor för att den
elektroniska servicemanualen Vilar på en teknisk grund framtagen av SyneX.

Donalds forskningsinitiativ har sålunda på ett högst handfast sätt förbättrat
de tekniska möjligheterna för elektronisk dokumentation både hemmavid och
internationellt. Utvecklingen för digital litteratur och verktyg för dess framställ-
ning ser lovande ut, men går kanske en smula långsamt för Donald, som pekade
ut riktningen från barrikaderna för snart två decennier sedan.
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