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Minnen från Framtiden (1977) 

• MP-rapporten finns för nerladdning på 
adressen 

• http://thorngren.nu/wp-
content/uploads/2013/11/Thorngren_B_1977_sekr_MPrappo
rten.pdf 

• Där finns också “ Minnen från Framtiden” nr 1 

• Samt följande bild av “ Multi-media 1977” 
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1977  MP-rapporten 

 Multimedia  ( enligt  MP-rapporten 1977  s.23) 



Minnen från framtiden (1984)) 

 

 http://thorngren.nu/wp-content/uploads/2010/03/Thorngren_B_1984_Minnen_fran_framtiden.pdf 
 

Plötsligt satte pratorn igång, tillsammans med storbildskärmarna runt om huset: 
”Sjörapporterna börjar nu i kanal 87!” Verkmästare Mekmer tryckte förstrött på 
lagringsknappen och fortsatte läsningen av sin tidning. Så här till helgen var den riktigt 
innehållsrik till skillnad från de ynkliga plastblad som brukade ramla ur datorn på 
vardagarna. (Dator, prator, diskor... allt hette visst något på ”-or” numer.) 
Hemma i bostaden märktes annars inte så stor skillnad mot miljön för något decennium 
sedan. Visst finns det micro-processorer (chips) inbyggda nästan i varje vrå, men de har 
bokstavligt smält in i miljön. I stället för 80-talets alla skilda ”burkar” för TV, video, hi-fi, 
data, text och telefon hade funktionerna sammanförts till en nästan osynlig enhet, 
åtkomlig från valfri plats i lägenheten via en bärbar manöverdosa. Också 
storbildskärmarna kunde vid behov projiceras i skilda format på valfri väggyta. 
Så här efteråt var allting lika självklart som telefonen eller glödlampan - det var svårt att 
förstå den prylglädje som kommit att belamra hem och kontor på 80-talet. Visst kunde det 
bli litet svårt med orienteringen ibland, när samtal och meddelanden bollades fritt i tid 
och rum utan större hänsyn till geografi, tidszoner eller lednings-dragning. Det kunde 
ibland vara svårt att få grepp om var och när saker ”egentligen” uträttades. Lokaltidningen 
trycktes här och var i landet, nu när varje enskilt exemplar kunde få sin egen profil. 
Biljettbokningar till exempelvis den lokala teatern kunde ske mitt i natten och klaras från 
andra sidan Atlanten för att utnyttja tidsskillnaden. Många varor kunde tillverkas ”på 
plats” direkt i den lokala butiken  
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Europa 



Consumer prices, Europe 1987 



Sverige  enligt OECD 1991 



Financial  Times ( 1995) 



Financial Times 1995 (2) 



Telia i Världen .. 



To the Open Sea … 



Telia Nordics/ Baltics 



Bredband på koppar (1994) 



Telia  Ventures 



Mer om historien .. 

Finns på bl.a   
 

http://thorngren.nu/wp-content/uploads/2014/03/The-History-
of-Telia.pdf 

 

Och   http://www.storkamp.com/pionjarerna/intro.html 

 

 

Samt  på http:// www.thorngren.nu  
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