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Skedsmokorset Rotaryklubb    Ukebrev nr. 4. 2021/2022  

Møte 23. august 2021 på Sten.          

Antall fremmøtte medlemmer  17 + 2 via Zoom   

Antall gjester/ledsagere  2/2  

Sted:     Sten Menighetshus 

Møteleder:    Presidenten 

Presidenten åpnet møtet med å tenne et lys og minne om Rotarys formål som er å gagne 

andre. Han minnet så om årets motto som er SERVE TO CHANGE LIVES. 

Presidenten gratulerte så Tore Hammervold og Per Aarseth med fødselsdager. 

Så kunne Stein Ivar Eriksen introdusere kveldens foredragsholder Tor Olav Steine, Tor 

Olav gikk på Lutvatn i 1960 og ble der som instruktør etter endt utdannelse. Videre 

fortalte Stein Ivar om den store interessen Tor Olav har for seilflyging. 

Tor Olav Steine startet da også med å vise bilder fra sin tid som sersjant og senere som 

seilflyger, før han startet med å fortelle om det som dannet grunnlaget for starten av 

Norsk Data.  

IT-utviklingen har gått i bølger. Først fikk en stormaskiner basert på satsvis 

(batch)databehandling. Minimaskinene ble det nye konseptet basert på time-sharing. 

Norsk Data var en helt sentral aktør, også internasjonalt, i denne epoken. Så fikk vi PC-er 

med server-klient-konseptet fra slutten av 80-årene.  

Historien har vist at leverandører som skaper og dominerer en epoke, neppe overlever 

overgangen til neste epoke med et radikalt annet teknologikonsept. Dette gjelder også 

minimaskinleverandører hvor knapt en eneste en er tilbake i dag.  

På slutten av ND’s storhetstid kom problemer med et lån på 200 millioner og et fall i 

oljeprisen på 50 %. Dette og overgangen fra «stormaskin» til mer PC-baserte løsninger 

bidro til at ND ble solgt  

Steine presiserte at bedriften Norsk Data forsvant, men kompetansen forsvinner aldri. 

Ringvirkningene av NDs virksomhet fortsatte derfor å spre seg i årene etterpå, og har satt 

sitt vesentlige fingeravtrykk på den videre norske IT-historien på flere sentrale områder. 

Rolf Skår ga så en kort orientering om utviklingen av og livet med datateknologi 

generelt. 

Roald Skram vant i vinlotteriet og presidenten minnet om neste møte «Opera til folket» 

H.Stabell, referent 


