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Datorer.
För många av oss ett den moderna tidens diffusa och

lite skrämmande påfund" Något som kan hålla ett va-
kande öga på oss, något sorn gör oss obehövliga på job-
bet.

Men frnrnftirallt något ohegripligt, fiirbehållet en ex-
pertdominerad maffia som ser ut att kunna bli framti-
dens maktelit"

De här funderingarna är inte originella. Men lägg
fram dem ftir Stig Sandström, ftirträfflig kollega och
redigerare å detta blad, och han skakar på huvudet:

- Så komplicerat är det faktiskt inte. . 
"

Stickan vet vad han talnr om.I hobbyrummet hemma
på Bloekvägen har han nämligen på egen hand byggt en
videoterminal.
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Att det rör sig i det sand-

strömska hjärnkontoret har de fle-
sta av oss på Norran klart för sig,
och att tankarna inte sällan irrar
kring elektroniska problem är
också uppenbart. Rykten har med
iämna mellanrum berättat om de
mer eller mindre fantastiska hem-
byggen som vuxit fram under drygt
20 år i amatörradiobranschen.

O Impcnerad
Och när man konfronteras med

maskinparken blir man lika för-
virrad som imponerad.

I Där frnns ett linjärt slutsteg.

I Där finns en hembyggd
tennavstämningsenhet (fråga
hur den fungerar. . .)
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I Där finns en oherran^ --^-- ' cr r I I

andra egenfabricerade ""åJil;il'.l I Vaff (len i : E,l av Ji;rutsöttningarna ilir stig sandströms datoriserade ra-

ter, samt ute på gården J"#f# ! ' --- i !:"t:,'::::::::!:::!:n hät antennen - 2I meter hös' rrnder'ler' liamt urti pa garuclr clr a'tt'' 
- - - - 

J verketäravjinsktfabrikat.
av vidunderligt format - 2l meter t- - - - '
hög och försedd med både långa
och månsa soröt. minne, men det räcker i alla fall för också ta in de stora nyhetsbyråer-

I
i * gq av Jiirutsättningarna jZir Stig Sandströms datoriserade ra-

OCh många Spröt. mlnne, men det räCker I alla lall lör usKsa ta IIr ue Drur4 uylersuy

Fast så långt handlar det ändå att han ska kunna programmera.in na'

om, låt vara"mycket ";;;;;;il 
beskriuningar av äen*egna statio- . - Från l8-tiden och 12 timmar

men dock konventionellt radioa- nen och unnut ,.Ätt-o;fr g"il;; framåt sänder Reuter och AFP'för
matöriserande amatörradiokolleger .unT orn 1 fullt. Det är faktiskt något annat

ö"tt rgintfigen skulle det ha världen är intresse-rade av. än-vårt-eget-TT'

stannat vid det. Sånt trycker Stickan -på en tion- 
. " 

Det hela lca-n i princip drivas hur
-- 

- 
jue i;o"ruktiskt av 1969. . . a"ir i"iuia in på en bilåskärm och lå1ct s9p helst. Nästa steg skulle

o..pro!rer,r1 -.a *r*u.,,, åå"i::ii#"ä:iä"'f,ä.?:ffå:ä i:ä,ilJ-$rffiåiit{i,"$''l66;;um
Men något år senare uröua" 1ll-y9.,*l-ttndre rutininässigä' l#;

ryggen gii-'sönder. Ett diskbiåck rnrormatronen 'jqanru oroiekt är i stället en ut-
blammade ut undercn ntinnesr,ärd kiinc äv äataminnet. I fullbor-
resa till Arjeplog (underåcknad O Hela iorden ååi:irZ*'*;tä?i']n#aiä ein

l"i'"iilä:*:.':"Jff"t-'#-lä5:1i . på. så.säti b.rgv,vi1lar h1t ör. :j:.":l-;.::-:"lt-9'h T,*ifil:;


