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Abstract 
 
The witness seminar “Saabs omborddatorer och TT&C för 
rymdverksamhet” (Saab’s on board computers and TT&C for 
space activities) was held at RUAG Space in Gothenburg on 
May 2, 2017, and was led by Lennart Lübeck, assisted by Mar-
tin Emanuel. The seminar focused on how Saab’s (or, more 
correctly, until 1983, Saab-Scania’s, and from then on Saab 
Space’s) Gothenburg office embarked on European space-
related projects, in particular relating to communication sys-
tems, Telemetry, Tracking and Command (TT&C), as well as 
onboard computers (OBC) for spacecraft. After having failed 
to win bids on ESRO satellites in the 1960s, Saab joined the 
MESH consortium in 1967. In the seminar, MESH’s success-
ful bid for OTS (Orbital Test Satellite) stands out as an im-
portant turning point for the company’s future contracts with 
ESRO and later ESA. With respect to Saab’s development of 
onboard computers, it initially relied substantially on collabo-
ration with the American company TRW. Building on the 
learning process from the ESRO-funded development pro-
gram for an Engineering Model, Saab, and later RUAG 
Space, would deliver onboard computers for several genera-
tions of the Ariane launching rockets, SPOT-satellites, and 
many more. Beginning with the Hipparcos satellite, TT&C 
and the onboard computer were merged into a data handling 
system. In the process, what had previously been two sepa-
rate groups of the company merged into one. With respect to 
Saab’s motives to engage in space technology in the first 
place, the main motive appears to have been to maintain and 
promote the company’s technical expertise, more so than any 
hopes to be able to set up large-scale manufacturing. The 
seminar also treated the relationship between Saab’s two 
branches engaged in space-related activities. Although their 
organizational belonging shifted over the years, Linköping 
remained the location of management and formal interna-
tional contacts—and also nationally-oriented projects—while 
the Gothenburg office was home to the projects for the in-
ternational market. The OBC group in Gothenburg tried to 
maintain as much independence as possible vis-à-vis Linkö-
ping, although it relied on upper management for negotiating 
and winning international contracts. Also important to secure 
European contracts for Saab was the support, at critical mo-
ments, of the Swedish delegation to ESRO and ESA, as well 
as excellent Swedish contacts with CNES. 



 

 

 



 

 

Förord 
 
Vittnesseminariet ”Saabs omborddatorer och TT&C för rymdverksamhet” ägde rum vid 
RUAG Space i Göteborg den 2 maj 2017. Seminariet arrangerades inom ramen för 
projektet ”50 år i rymden, dokumentation av svensk rymdverksamhet” finansierat av 
Rymdstyrelsen och Vinnova med bidrag från KTH Space och SSC. Projektet leddes av 
Nina Wormbs och bedrevs vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap 
och miljö vid KTH, i samarbete med Tekniska museet. Forskningssekreterare var Martin 
Emanuel och Johan Gärdebo. Vittnesseminariet spelades in med ljud och bild samt 
transkriberades därefter. Seminariet planerades av Martin Emanuel och Johan Gärdebo 
vid Avdelningen för historiska studier, KTH, tillsammans med Torbjörn Hult och 
Susanne Folkesson, RUAG Space. Redigeringen av transkriptet har skett varsamt och i 
syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Originalinspelningen 
finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. RUAG Space bidrog till finansieringen 
av seminariet. 
 
Deltagare: Lennart Lübeck (ordf.), Martin Emanuel (ordf.), Torbjörn Hult, Gert 
Larsson, Bertil Lind, Per Nobinder, Mats Steinert, Jan Torin, Kjell-Olof Yngvesson 
 
Övriga närvarande vid seminariet: Maurice Bonfré, Folke Brundin, Johan Gärdebo, 
Annalena Johansson, Conny Kullman, Olle Martinsson, Mats Nilsson, Bengt Sundh 
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Saabs omborddatorer och TT&C 
för rymdverksamhet 

 
Torbjörn Hult:1 Så som den enda i panelen här som fortfarande jobbar på det här stället 
så tänkte jag börja med att hälsa er välkomna. Vi har en panel här som är inbjudna av 
forskningsteamet på KTH och sedan har vi några stycken som RUAG har bjudit in här 
också. Jag hälsar välkomna, så får vi se hur eftermiddagen artar sig här. 
 
Martin Emanuel:2 Tack så mycket. Ja, ni vet alla vem jag är nu, tror jag, men Martin 
Emanuel heter jag, jag är disputerad ifrån KTH i teknikhistoria och jobbar nu på 
avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på KTH, som driver det 
här projektet. Projektet heter ”Femtio år i rymden, dokumentation av svensk rymdverk-
samhet”. Och vi fokuserar på tiden fram till 1990, har vi kommit fram till. Det är inte helt 
skrivet i sten, men det är tanken i alla fall. 
 
Gert Larsson: Fram till 1990. Det hände mycket saker därefter också. 
 
Martin Emanuel: Ja, det är klart, men vi har tyckt att det är viktigast att dokumentera er 
som ändå tillhör det lite äldre gardet då, så att vi fångar era minnen och erfarenheter. 
 
Jan Torin:3 Ja, det är bäst att ta det nu innan vi dör. 
 
Martin Emanuel: Så kan man också uttrycka saken. 
 
Gert Larsson:4 Ja, vi har inte många år kvar. 
 
Martin Emanuel: Syftet med just det här seminariet är att fånga ett industriföretags 
verksamhet. Vi får tillfälle att närma oss ett företag, Saab, och dess Göteborgsverksamhet 
framför allt. Det tycker vi är intressant eftersom Göteborgsavdelningen agerade på ett 
internationellt fält. Så där ser vi möjlighet att kunna förstå, hur såg det här ut, hur agerade 
ett svenskt företag internationellt? Så vi kommer att försöka att fånga upp dels strategiska 
perspektiv på det här: varför agerade Saab som man gjorde på politisk-strategisk nivå? 
Men även det mer tekniska, jordnära: hur bar man sig åt i sitt utvecklingsarbete? Det är 
jag och Lennart som delar moderatorrollen. Lennart ställer frågor, styr och ställer, och jag 
försöker hålla tiden och fördela ut ordet lite grand om det är någon i publiken som också 
känner att här har jag verkligen någon att bidra med. 
 Dagordningen i väldigt grova drag är sådan att vi kommer att hålla på här till 
klockan tre, då vi tar fika. Under den tiden så ska vi försöka beta av hur Saab tog sig in på 

                                                 
1 Torbjörn Hult, f. 1958, civ.ing. teknisk fysik, CTH 1980. Anställd hos Saab Space AB och Saab-Ericsson 
Space AB som sedan 1981, och sedermera RUAG AB, från 1987 som sektionschef för datorer och från 
1992 som chefsingenjör. 
2 Martin Emanuel, f. 1977, fil.dr. teknikhistoria, KTH 2013. 
3 Jan Torin, f. 1936, civ.ing. elektroteknik, CTH 1962, tekn.dr. datorteknik, CTH 1970, förordnad professor 
i Datorsystemteknik, CTH 1984, fullmaktsprofessor i Datorteknik 1987. Torin stod under sin tid som 
anställd på/rådgivare åt Saab 1962–2001 för teknisk ledning av rymddatorer till bland annat EXOSAT, 
Ariane 1-3, Ariane 4, Ariane 5, SPOT, HIPARCOS, Tele-X med flera kommunikationssatelliter. Han har 
också ansvarat för flera ESTEC-studier kring feltolerans. 
4 Gert Larsson, f. 1932, ing. mekanisk inriktning, Malmö Högre Tekniska Läroverk 1955, Saab-anställd 
1955–95, de sista cirka fem åren som vVD för Saab-Scania. Chef för Central Teknisk Planering med ansvar 
för bland annat företagets rymdverksamhet 1960–68. 
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rymdområdet över huvud taget och även den biten som handlar om kommunikationssy-
stem och TT&C, Telemetry, Tracking and Command, har jag fått lära mig att det heter. 
Och efter fikan kommer vi över på omborddatorer och så vidare, och så avlutar vi med 
en uppsamling och allmänna reflektioner. Målet är att vi ska hinna vara färdiga till 
klockan fem. Men då lämnar jag över till Lennart. Jag ska inte introducera dig för att det 
ingår i den första lilla presentationsrundan. 
 
Lennart Lübeck:5 Det ingår i upplägget här att var och en ska nu, i panelen här, få chans 
att under högst fem minuter tala om sin anknytning till rymdverksamheten i allmänhet 
och Saabs datorverksamhet på rymdområdet i synnerhet. Då börjar jag med att tala om 
att jag firar nästa år 60-års jubileum i rymden. Jag började 1958 på FOA med att jaga 
Sputniken med hjälp av en dator som var byggd med elektronrör, av BESK-typ. Och 
sedan dess har jag då jobbat i Rymdbolaget6 och dess föregångare på samtliga tänkbara 
befattningar: som anställd, som styrelseledamot, som VD, som ordförande. Men jag har 
gjort en del andra saker också, en liten avstickare till kanslihuset och något som heter 
Industrifonden under en period. Men jag hade hela tiden kontakt med rymden och 
Rymdbolaget, jag har vid det här laget ett helt oslagbart rekord som trettiotre år obruten 
tid i styrelsen för Rymdbolaget, ett statligt bolag. Det är numera förbjudet att sitta mer än 
åtta år, så det är ingen som kommer att slå det rekordet. Min anknytning till Saab är 
mångahanda, både på flygsidan och på datorsidan. Jag har varit inblandad i både militärt 
och civilt flyg och i Saabs försök att bli datorleverantör på marken. Sedan har jag haft 
mycket insyn förstås i Saabs rymddatorer. Den verkliga insynen fick jag ju förstås som 
huvudredaktör till haveriutredningen för Ariane 501, då trängde jag in i Saabs datorer 
ända ner på bit-nivå, kan jag ju säga, eftersom den datorn var med om det haveriet. Det 
var inget fel på den datorn, men det var fel i programmet på navigationsdatorn som 
levererade data till Saabs dator. Saabs båda datorer i den raketen överlevde explosion och 
kraschlandning, vilket bara det var en bragd, får man ju säga. Jag vet inte om vi hade det 
på specifikationen från början. 
 
Torbjörn Hult: Nej, de var inte vattentåliga. 
 
Lennart Lübeck: Vatten icke, men de landade ju i ett träsk. Men de bärgades, vilket var 
mycket värdefullt. Ja, det var min rymderfarenhet och… 
 
Gert Larsson: Var du inte med på, vad heter det, Rymddelegationen? 
 
Lennart Lübeck: Ja, vi kommer nog till det. Per kan berätta om det, hur Rymdbolaget 
hängde ihop med Rymddelegationen och sedermera Rymdstyrelsen. Men det spar vi till 
Per. I vilken ordning ska vi ta det här? 
 
Martin Emanuel: Det spelar ingen roll. 
 
Lennart Lübeck: Okej, då tar vi det längs därefter. Då är det Mats härnäst. 
 

                                                 
5 Lennart Lübeck, f. 1938, civ.ing. teknisk fysik KTH 1960, anställd FOA 1958–60, Stockholms universitet 
1960–61, Flygförvaltningen 1961–63, ”Rymdtekniska gruppen” 1963–69, Industridepartementet 1969–78, 
Kommunikationsdepartementet 1978–79, VD Industrifonden 1979–86, VD Rymdbolaget 1986–98, 
ordförande 1998–2006. 
6 Svenska rymdaktiebolaget, ägt av svenska staten, inrättat 1972 i samband med Sveriges övertagande av 
Esrange. Övertog även verksamhet och personal från Rymdtekniska gruppen. 
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Mats Steinert:7 Ja. Jag anställdes här 1970 och gjorde lite olika grejer, men 1973 kom vi 
in på rymdverksamheten, och riktigt hur det gick till, det vet inte jag. Men de behövde en 
person i det här gänget som skulle bygga OBC:n8 i den här OBC-studien. Då blev det jag 
och sedan blev det rymd för resten av livet. Så att så var det. Så jag har genom alla år, 
utom kanske tre år, sysslat med rymdindustrin. Åkt iväg på CERN och jobbat där i två år, 
och så har jag gått på lärarhögskola tillsammans med Conny [Kullman] där borta i ett år. 
Men förutom det har det varit rymdverksamhet och det har varit testutrustningar, det har 
varit datorer, det har varit mjukvara. Jag har huvudsakligen varit systemingenjör, mycket 
för hårdvara, datorer och mycket för mjukvara till datorer. Och under en period så var 
jag chef för datorsystemutvecklingen och en period var jag chef för mjukvaruutveckling. 
Och den där lilla höjdpunkten som du ville veta någonting om, det är ju när vi startade 
det här jobbet med OBC-utvecklingen och man hade jobbat med i två månader. Sedan 
åkte vi till Amerika och… 
 
Jan Torin: Hade du jobbat så länge? 
 
Mats Steinert: Ja, två eller tre månader hade jag jobbat. När jag började med datorer, jag 
hade ingen aning om hur en dator fungerade. Jag hade inte läst någonting om det, så jag 
satt hemma på kvällarna och försökte begripa. Hur fungerar egentligen en dator, kan det 
gå över huvud taget? På den nivån var det när jag började. Sedan, när vi hade varit där en 
månad, så var vi i stort sett färdiga med konstruktionen, baseline då. Sedan var det 
putsning, det var väldigt mycket putsning alltså. Vi höll på att putsa länge och till slut så 
kom vi på att vi skulle hänga på lite IO-system också, det hade vi glömt i början. Så det 
var min höjdpunkt, att just få jobba med det här gänget. Det bildades ju ett jättefint gäng, 
vi jobbade i många år tillsammans, ett otroligt trevligt sätt att jobba på. 
 
Lennart Lübeck: Vilket år var ni i USA? 
 
Mats Steinert: -73. Var det i mars eller april eller någonting sådant där. 
 
Jan Torin: Mars -73. Så under en månad var vi där och hade hjälp utav TRW9 för att tala 
om för oss hur man skulle göra, så gjorde vi så. 
 
Gert Larsson: Vi hade ett avtal med TRW. 
 
Mats Steinert: Jo visst. Så ja, det var väl det jag skulle säga. 
 
Lennart Lübeck: Tack. 
 
Jan Torin: Jag anställdes på Saab samma vecka som Sputnik skickades upp, oktober -57. 
Vi gick ut och tittade efter den här satelliten, som jag inte såg men som alla andra såg, 
men jag var så närsynt att jag såg ju aldrig den där förbannade satelliten. Men jag litade på 
de andra. Men det är det enda jag hade med rymd att göra fram till, någon gång -68, -69. 
Då offererades en satellit som hette LAS, Large Astronomic Satellite, och det var Hawker 

                                                 
7 Mats Steinert, f. 1944, civ.ing. elektroteknik, CTH 1969. 
8 OBC, on board computer, centraldator för bärraketen Ariane. 
9 TRW, grundat 1901, amerikanskt aerospaceföretag med stora uppdrag inom det amerikanska missilpro-
grammet och inom flera av de största rymdprojekten. Uppgick i Northrop Grumman 2002. 
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Siddeley10 som ville vara prime. Vi försökte lansera idén om att ha en digital attitydkon-
troll i det där. Bengt Schmidtbauer11 och jag, vi försökte lansera det där, men det vågade 
Hawker Siddeley aldrig ta med. Dessutom så blev det aldrig någon LAS, det blev för dyrt. 
Sedan gick det några år och -72 så var jag över och var med i något som hette Post 
Apollo, ett NASA-projekt, och det varade i ett halvår och sedan glömde jag väl rymd igen 
då. Men sedan på hösten -72 fick vi order om att offerera en engineering model av en 
OBC, och det gjorde vi. Vi hade hjälp av TRW, de kom på en hel del fiffiga idéer som 
gjorde att vi vann kampen mot Selenia.12 Så i januari så satte vi igång. Det var då jag fick 
den här mannen [syftar på Steinert] som inte hade en aning om hur en dator fungerade. 
Om du inte kommer ihåg det så gjorde vi så att jag undervisade er varje eftermiddag. 
 
Mats Steinert: Ja, och på kvällen då satt jag hemma och läste igenom samma saker. 
 
Jan Torin: Och det där höll vi på med, och sedan började vi konstruera. Men så hade vi 
fått löfte av TRW att vi skulle få en man till hjälp, han skulle komma över till oss när vi 
hade fått beställningen. Ja, man telexade på den tiden: jag telexade till TRW att nu passar 
det bra att han kommer nästa vecka. Nej, det passar inte alls bra, men i augusti kan han 
komma. I augusti, detta var alltså i januari. Jag fick ju lite kalla fötter och undrade hur fan 
ska det här gå. Vi behövde ju hjälp, det var inte bara det här med logiken, att få en dator 
att fungera, det kunde vi nog fixa, men allt annat som har med att göra med en spaceda-
tor, miljö och sådant där, det hade vi ingen stor aning om. 
 
Martin Emanuel: Får jag bara bryta in är. Det är precis sådant här vi är ute efter, det är 
jättespännande, men om vi undviket att gå in i detaljer här i den här introrundan. 
 
Jan Torin: Det kan vi ta sedan. Jag vill bara ta en sak som jag tycker var lite intressant 
rent administrativt. För att jag skickade ett telex, kan inte vi komma över istället till er 
och få tillgång till er, och fick ett svar: ”Tveksamt. Jo, det kan ni väl göra.” Ja, då skickade 
jag ett telex, ”Vi kommer på måndag.” Och det gjorde vi. Sedan så tror jag, så hoppas jag 
att det bidrog till att det kom ut, efteråt, en generalinstruktion på Saab om att man fick 
inte göra interkontinentala resor utan att ha godkänt från direktörerna. 
 
Mats Steinert: Innan man åkte. 
 
Jan Torin: Innan man åkte. Så det tyckte jag var rätt bra. 
 
Mats Steinert: Vi fick godkännande efter vi hade åkt ju, så det var ju inget problem. 
 
Jan Torin: Nej, vi… Vi hade jätteroligt. Över huvud taget tyckte jag… 
 
Gert Larsson: Det var mycket lättare på den tiden. 
 
Jan Torin: Nej det var inte bättre, lärde jag mig häromdagen, förr i tiden, men det är 
värre nu. Ja. 

                                                 
10 Hawker Siddeley Aircraft, brittisk flygplanstillverkare som grundades 1935 genom sammanslagning av 
Hawker Aircraft och Armstrong Siddeley. Genom sammanslagning 1977 med British Aircraft Corporation 
och Scottish Aviation blev Hawker Siddeley en del av British Aerospace. 
11 Bengt Schmidtbauer, civ.ing. teknisk fysik CTH 1961, tekn.dr. CTH 1972. Professor CTH reglerteknik. 
12 Selenia Industrie Elettroniche Associate S.p.A., italienskt företag ägt av Finmeccanica, med radarsystem 
som huvudprodukt, senare även elektronik och IT. Idag en del av Leonardo S.p.A, Italiens stora försvars-
materielföretag. 
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Gert Larsson: Jag är ju så gammal så jag vet inte vad jag har sysslat med. Jag skrev ett 
CV och det får vi följa idag. Jag började på Saab 1955, på aerodynamikavdelningen som 
beräkningsingenjör, och det var en fantastisk utveckling på den tiden. Vi var över femtio 
man på aerodynamikavdelningen och -58 så blev jag projektledare där för 32 Lansen. Det 
var det första överljudsflygplanet, men det gick lite grand i en bana nedåt för att den 
skulle gå genom ljudvallen. Sedan omkring 1960 så blev jag chef för Central Teknisk 
planering på hela Saab och det höll jag på med i fem till åtta år. Under den här tiden så 
fick jag ett uppdrag utav [Tore] Gullstrand.13 Jag tycker vi har talat alldeles för lite om 
Gullstrand, han var den genuint tekniska killen på Saab, som kunde egentligen allt, om 
flyg, om rymd och vad som helst. Då fick jag utav honom specialuppdraget att följa 
rymdverksamheten. Det var alltså i början på 60-talet någonting. Sedan så kom rymd-
verksamheten att hamna hos robot- och elektronikdivisionen, som började 1968, och det 
var alltså i både Linköping och Göteborg. Vi hade väl börjat lite smått med sådana här 
sondraketer och där fick vi av några vetenskapliga killar uppdraget att skicka iväg sådana, 
och det gjordes uppifrån Kiruna, Esrange i Kiruna, och i det sammanhanget så utveck-
lade vi ett styrsystem för sådana här sondraketer och det var vi ensamma om i världen. 
De här styrsystemen, vi hade både ett gyro som indikerade gir och tipp och aerodyna-
miska roder i den här, som innebar att man kunde mycket mera bestämt fastställa 
nedslagspunkten, och det var mycket viktigt för de här uppskjutningsarrangemangen. 
Sedan efter sondraketerna så fick vi uppdraget av Rymdbolaget att göra Viking.14 Och 
Viking, det arbetet började i slutet på 70-talet. 
 
Mats Nilsson: Jag tror den gick upp -86. 
 
Gert Larsson: Ja, det tror jag också. 
 
Mats Nilsson: Samma år som Palme mördades. 
 
Lennart Lübeck: Ja, då gick den upp till väder, men projektet började väl -79 någon 
gång? -78, -79. 
 
Martin Emanuel: Men, Gert, om du fokuserar på din karriär inom företaget, för att ge 
den bilden, hur din bana sett ut snarare än när de olika rymdprojekten har ägt rum? 
 
Lennart Lübeck: Alltså, när du var chef för teknisk planering, det var då du var som 
värst inblandad i rymdpolitiken, eller hur? 
 
Gert Larsson: Ja, det var väl då och även lite senare. Vi hade ju en jävla hård diskussion 
mellan Fredrik Engström15 och Gert Larsson på den tiden. 
 
Lennart Lübeck: Där finns det många bra historier som jag hoppas ska komma i ljuset 
nu, som jag hoppas att vi ska få höra mer om. Men vi återkommer till det. Men din 
karriär på Saab. 
 

                                                 
13 Tore Gullstrand (1921–2002), tekn.dr. KTH 1952, anställd på Saab, sedermera Saab-Scania, från 1953, 
teknisk direktör 1965, chef flygdivisionen 1969, chef inom centrala staben för forskning och teknisk 
utveckling 1983. 
14 Viking, den första svenska satelliten, huvudsakligen för norrskensforskning, uppsänd 1986. 
15 Fredrik Engström, f. 1939, fil.dr. astronomi, Stockholms universitet 1971. Engström deltog i raketupp-
sändningarna i Norrbotten på 1960-talet. Chef Rymdtekniska gruppen 1970–72, VD Rymdbolaget 1972–
85, Direktör rymdstationsprogrammet ESA 1985–94, Direktör bärraketprogrammet ESA 1994–2001. 
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Gert Larsson: Min karriär på Saab, ja. Jag var chef för Robot- och elektronikavdelning-
ens marknadssida tills slutet på 80-talet. Och sedan från slutet på 80-talet så fick vi växla 
till flygplan därför att det var en tiofaktor mera pengar i flygplansverksamheten än i 
robot- och elektronikverksamheten. Och det där med flygplan, det höll jag på med, så att 
jag gjorde försäljningen av begagnade Saab-Drakar till Österrike, 24 stycken. Det var en 
affär på 1 miljard ungefär och ingen av de här Drakarna, trots att de fick mycket dålig 
kritik i Österrike, havererade. Så tio år senare hade de fortfarande de här Drakarna i full 
operativ tjänst. Och, ja, det blev ju bråk med Jugoslavien och sådant där och då var de 
bra att ha för att skydda sig med. Flygplanverksamheten höll jag på med till 1995 och i 
mitten på 90-talet så blev jag vice verkställande direktör på Saab och då var det både 
flygplan, personbilar och lastbilar. Jag tror att det var väl i den vevan, lite senare, som vi 
sålde lastbilarna. 
 
Lennart Lübeck: Ja, alltså Saab-Scania existerade ju från mitten av 60-talet till slutet på 
90-talet, sedan skildes de två verksamheterna igen. Och när gick du i pension, vilket år 
var det? 
 
Gert Larsson: Ja, jag gick i pension egentligen 1995, men jag fick ett specialuppdrag att 
sköta den här motköpsverksamheten, så jag höll på tills jag var sjuttio år och jag genom-
förde motköpsverksamhet till ungefär 50 miljarder på den tiden. 
 
Lennart Lübeck: Ja, det där med motköp, det kräver vissa affärstalanger, så det förstår 
jag att du var mycket lämplig för den uppgiften. Det är intressant att höra, jag visste inte 
om att du faktiskt en gång sysslade med något så jädrigt svårt som aerodynamik.  
 
Gert Larsson: Nej, just det. 
 
Lennart Lübeck: Det var jädrigt svårt, det kommer jag ihåg. 
 
Gert Larsson: Ja. Det var det som gav grunden. 
 
Lennart Lübeck: Ja, det kan man inte tro med tanke på de affärstalanger som du 
sedermera uppvisade. Ja, det är intressant. Jaha. Kjell Olof, varsågod. 
 
Kjell-Olof Yngvesson:16 Ja. Jag började inte på Saab förrän 1967 och då hade jag 
spenderat ungefär åtta år på Chalmers, undervisning och forskning om lågbrusmottagare 
av en viss typ, sådana här parametriska förstärkare, som det kallades. Det blev aldrig 
någon riktig hit, om man säger så, jämfört med Masers. Men det var det jag höll på med 
där i alla fall, och jag använde det till att följa den första, tror jag, riktiga deep space 
proben som NASA sände ut 1962, som gick ut till Venus. Den följde jag med hjälp av en 
sju och en halv meters antenn ute på Råö17 och min lågbrusförstärkare, och det var ju 
trevligt i och för sig, men så småningom så började jag att se mig om efter något annat att 
göra. Så jag gav mig iväg till USA med familj och alltihop och jobbade för Cornell 
University nere på Puerto Rico i Karibiska sjön, där de hade världens då största antenn, 
tusen fot i diameter i en grop ute på ön. Där fick jag ett uppdrag också att göra någonting 
som jag inte hade en aning om, men det lyckades och jag var ju glad att det lyckades. 
Sedan, eftersom min fru var enda barnet och hennes föräldrar var här i Göteborg, så 
                                                 
16 Kjell Olof Yngvesson, f. 1932, civ.ing. elektroteknik, CTH 1956, tekn.lic. CTH 1964, forskare vid 
Cornell University 1964–67. Yngvesson arbetade från 1967 till sin pension 1997 med telekommunikations-
satelliter hos Saab i Göteborg. 
17 Råö-observatoriet, Onsala rymdobservatorium, grundat av Olof Rydbeck 1949. 
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bestämde vi oss att åka hem 1967 efter tre år i USA. Jag hade inget jobb när jag kom 
hem, så jag sökte jobb och jag hamnade till slut hos det som på den tiden kallades Robot- 
och elektroniksektionen på Göteborgskontoret där de hade ett uppdrag att delta i 
tillverkandet av ett satellitprojekt som var två satelliter, TD1 och TD2.18 Och jag tror att 
efter mindre än två månader i alla fall så lades det hela ner därför att det var på bok och 
räkning och det hade inte ESA, ESRO hette det då, det hade de ingen aning om hur de 
skulle kunna sköta. Så det lades ner. Men det dröjde inte många dagar eller i alla fall inte 
många veckor förrän det återuppstod i form av en satellit istället, TD1A hette den. Det 
kommer du ihåg Maurice, för du var med på uppskjutningen, tror jag, så småningom. 
 
Maurice Bonfré:19 Ja, jag var i bunkern alltså och tryckte på knappen, höll jag på att 
säga. Men jag tryckte ifrån knappen för det var jag som hade förbindelsen i satelliten. Det 
gick på markbatteri och när den skulle gå över till raketens batteri så fick jag bryta det 
hela. Och det sade jag på svenska då, vet du, ”Lycka till.” Det blev lite tjohej av det där 
också faktiskt. Det har jag förstått efteråt. 
 
Gert Larsson: När var den här uppskjutningen? 
 
Maurice Bonfré: Ja, när kan det varit egentligen? Det har jag glömt bort. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Det var första mars -72, har jag skrivit. I alla fall, innan vi 
kommer in på det så kanske jag får lov att säga det, att jag visste inte vad satelliter var 
egentligen. Det enda jag kunde, det var att ta emot signaler från dem, och den enda 
kontakt jag hade haft med satelliter det var när från tiden på Puerto Rico, på Arecibo 
Ionospheric Observatory, AIO. Vid sällsynta tillfällen dök det upp någon satellit i någon 
sidolob av den här jätteantennen som fördärvade för oss, för det blev sådana fruktansvärt 
stora reflektionseffekter. Toppeffekten var ju 2 megawatt i pulserna, så ekot kunde bli 
ganska starkt. Vi höll ju inte på med sådant utan vi tittade på incoherent backscatter från 
jonosfären istället. Ja, -67 började jag på Saab och när jag kom dit så frågade jag Alfred 
[Persson],20 vad ska jag göra? Jag skulle jobba med telekommunikation och kommando 
och telemetri och sådant. Ja, sade pojkarna där, du får väl läsa specifikationerna. Det 
gjorde jag och jag upptäckte en blunder som inte hade påpekats tidigare, tror jag. Det var 
att man i sina specifikationer inte hade tagit hänsyn till det faktum att det finns något som 
heter dopplerförskjutning, när ett föremål närmar sig eller avlägsnar sig så ändras sig ju 
frekvensen. Och då sade Ove Hammarström21 till mig det att, ”Nej det har vi avtalat 
bort.” Och det tyckte jag var lite väl… För han var ju i alla fall ingenjör den där killen. 
 
Gert Larsson: Han blev chef. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Ja, chef var han ju förstås. Men så småningom kom det in det 
också, dopplerskiftet. 
 
                                                 
18 TD, Thor Delta, forskningssatellitprogram inom ESRO, endast den första satelliten realiserades, TD1A, 
för astrofysik, uppsändning 1972. 
19 Maurice Bonfré, f. 1926 i Frankrike, kom till Sverige 1939 som elektronikkonstruktör vid Saabs 
Elektronikavdelning i Göteborg 1957. Konstruerade decodern till TD1A. 
20 Alfred Persson, f. 1929, civ.ing. elektroteknik, CTH 1953. Persson var projektledare för Saabs insats i 
TD1A och därefter en överordnad roll i rymdfrågor. Sedan Saab Space bildats hade han ansvar för bland 
annat företagets publikationer och pr-materiel. 
21 Ove Hammarström, f. 1929, civ.ing. KTH 1952, tekn.lic. KTH 1960. Anställd vid FOA 1950–54, 
Jungner instrument AB 1954–57, överingenjör och platschef på Saab-Scania AB i Göteborg 1957–71 och 
därefter chef för ESTEC. 
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Martin Emanuel: Precis som jag bröt in i Jans berättelse så gör jag det nu. Både de 
första omborddatorerna och TD-projektet, det kommer vi att nysta vidare i, så om du 
bara väntar lite så ska du få berätta mer. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Jag ska avsluta med att säga att jag deltog också i en förfärlig 
massa olika utredningar och offerter. De flesta av dem kom till ingenting, det är ju 
ingenjörens jobb, att leva med detta. Men så småningom så pensionerades jag ju i alla fall 
vid sextiofem års ålder 1997. 
 
Martin Emanuel: Och då var du fortfarande på Saab. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Då var jag fortfarande på Saab och jag fanns kvar några år till, tre 
år till, tror jag, som konsult. Det var den mest penningstinna tiden i mitt liv, när jag 
kunde få ta ordentligt betalt för min tid och det lade jag undan som pension. 
 
Lennart Lübeck: Man ska gå över till konsultverksamhet innan man går i pension. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Ja, det ska man göra. 
 
Gert Larsson: Angående det här med offertarbete. Ni vet att man får ungefärligen var 
femte offert godkänd. Så jag menar, det är inget ovanligt att ni fick hålla på med offerter 
och offerter, därför det var bara var femte som ledde till beställning. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Ja, det upplevde jag under mina trettio år. 
 
Gert Larsson: Jag tänkte att jag säger det. 
 
Lennart Lübeck: Kan vara en tröst, ja. Ja, Bertil. 
 
Bertil Lind:22 Jag kan väl begränsa mig till tiden på Space, från att jag började här till 
1990. Kort innan det doktorerade jag på Chalmers i elektrofysik 2 hos [Sven] Olving,23 
och efter 1990 så jobbade jag tjugo år till på Space och egentligen jobbar jag fortfarande 
nu som konsult, som jurist. 
 
Gert Larsson: Då tjänar du mycket pengar. 
 
Bertil Lind: Men jag började 1973 och då höll vi på att offerera ett projekt som hette 
OTS.24 Det var KOY [Kjell-Olof Yngvesson] som anställde mig och jag jobbade med 
TT&C-systemet. Det var en öppen fråga om vi skulle få det eller inte få det, det var 
mycket politik. Kanske vi kommer in på det sen. Men vi fick kontraktet och jag var med 
under genomförandet. Jag var även med i Darmstadt vid uppskjutningen och skötte då 
TT&C-systemet, både för OTS 1 och 2. Sedan kom ECS,25 en efterföljare till OTS, och 
då var det en underleverantör i Italien, Selenia, som jag jobbade med rätt mycket. Sedan 
kom det ett antal offerter som jag ansvarade för och även gjorde systemkonstruktioner 

                                                 
22 Bertil Lind, f. 1943, civ.ing elektroteknik, CTH 1969, tekn.dr. CTH 1973, projektledare Saab-Scania AB 
1973–83. Lind hade från 1983 och fram till pension 2010 olika chefsroller med ansvar för projektledning, 
marknadsföring och försäljning inom Saab Space AB, Saab-Ericsson Space AB och RUAG AB. 
23 Sven Olving, professor i elektronfysik på CTH, sedermera rektor för Chalmers. 
24 OTS, Orbital Test Satellite, ESRO:s första telekomsatellit. Första uppsändning 1977 blev ett haveri, 
reserv uppsänd 1978. 
25 ECS, de två första europeiska geostationära satelliterna, uppsända 1983 och 1984, opererade av Eutelsat. 
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till. Bland annat Aerosats26 TT&C-system. Då var jag placerad på TRW en tid, för det var 
de som var ansvariga för systemet. Vi fick inte det jobbet. Det blev nedlagt helt enkelt. 
Andra offerter gällde ALS, Advanced Large Satellite, TT&C-systemet där. Det blev det 
inte heller något av. HSAT, Heavy Satellite, likaså, men det gav mycket erfarenhet. Och 
sedan var det L-sats27 TT&C-system, som jag också var offertansvarig för, liksom TVsat 
och TDF,28 datahanteringssystemet. Även Nordsat29 jobbade jag på. Tele-X,30 TT&C-
systemet, var jag också ansvarig för. Jag var med den kvällen då Aérospatiale31 tog över 
ansvaret för Tele-X-satelliten. Och sedan blev det ju Hipparcos. Där jag också var 
ansvarig för offerten men jag ville jobba med något annat än offerter så jag blev projekt-
ledare för Hipparcos. För vid den här tiden var det ju så, att datahantering och TT&C 
blev olika subsystem. Vi kommer nog att prata mer om detta senare, men det blev en 
milstolpe för våra datahanteringssystem och TT&C-system. Efter detta blev jag ansvarig 
för projektledningen. Jag var den sista projektledaren för Tele-X, från Saabs sida, därför 
den tidigare projektledaren slutade och jag tog då över istället. Vid nästa omorganisation 
blev jag ansvarig för affärsområdet Space Transportation som inkluderade Ariane-
projektet och Hermes,32 den europeiska rymdfärjan. Vi jobbade även mot flyget och Saab 
svarade, i Hermes och Sänger,33 för bland annat flygkontrollsystemet. Men de projekten 
blev så småningom nedlagda. 
 
Gert Larsson: Vi har haft lite kontakter med dig, ja. Linköping, Göteborg. 
 
Lennart Lübeck: Just det, Hermes ja. Hermes, det är intressant… Ja. Per. Som den ende 
icke-Saab:aren här. 
 
Per Nobinder: Jag är inte Saab:are. Har aldrig varit. Fast jag har haft Saab:ar, gillat dem. 
Jag blev anställd 1970 vid Rymdtekniska gruppen34 som ju knappast fanns då, den hade ju 
i alla fall knappast någon finansiering.  
 
Lennart Lübeck: Nej. 
 
Per Nobinder: Jag hade en tjänst som officer och jag fick ju säga upp mig från den 
tjänsten. Och jag berättade då för min dåvarande chef att jag hade sagt upp mig. Då sade 
han, det var djärvt, det skulle inte jag ha vågat. Först senare så insåg jag på vilken skör 
tråd som hela rymdverksamheten hängde, alltså. Vi hade nästan inga anslag och det var 
först senare som man fick ordning på organisationen och på anslagsmedel. Mina första 
uppdrag där på Rymdtekniska gruppen var, kommer jag ihåg, att granska en sondraket 
som skulle byggas i Sverige. Om jag kommer ihåg rätt så var det frågan om en tvåbräns-
leraket, plastkrut och något flytande oxidationsmedel. Och den som jag höll i skörten då, 
det var Lars Anderson,35 som kanske några utav er har träffat förr. Han var Saab-anställd. 
                                                 
26 Aerosat, ESRO-förslag till experimentellt system av satelliter för flygtrafikkontroll, samarbete med USA 
och Canada, en satellit uppsänd 1978. 
27 Lsat, Olympus, ESA-satellit för direktsänd TV, uppsänd 1989. Huvudfinansiärer var UK och Italien. 
28 TVsat och TDF, två franska TV-satelliter i samarbetsprojektet med Tyskland och Sverige. 
29 Nordsat, förslag till nordisk direktsändande TV-satellit. 
30 Tele-X, nordisk TV-satellit i samarbetsprojektet med Frankrike och Tyskland. 
31 Aerospatiale, franskt företag inom flyg och rymd, bildat 1970, ingår sedan 2000 i EADS, idag Airbus. 
32 Hermes, liten europeisk rymdfärja, beslutad av ESA 1987. Projektet lades ned 1993. 
33 Sänger, västtysk design av rymdfärja. Utvecklingsarbetet inleddes på 1960-talet men projektet lades ned 
1995. 
34 Rymdtekniska gruppen, ingenjörsgrupp skapad under raketförsöken i Norrbotten 1961–64, från 1965 
hemvist hos TUAB, Teleutredningar AB/Teleplan AB, från 1972 ingående i Rymdbolaget. 
35 Lars Anderson (1934–2015), civ.ing. först anställd på Saab Göteborg, sedan Rymdbolaget. Nyckelperson 
i Nordsat, Viking och Tele-X, därefter verksam hos de nordiska televerken och Försvarets Materielverk. 



 

 16 

Jan Torin: Jajamän. 
 
Per Nobinder: Han är ju tyvärr inte med oss längre. Han dog väl för ett år sedan eller så, 
men han var en trevlig kille. Jag kommer ihåg att vi hade ett möte på Saab där vi diskute-
rade hur man skulle göra med de här aerodynamiska styrmedlen som fanns. Man hade 
alltså någon form utav… 
 
Gert Larsson: Vi hade en gyro-plattform som… 
 
Per Nobinder: Ja, just det. Och det diskuterades, när styrfasen var över, skulle man då 
släppa de där fria eller skulle man låsa fast dem, de här styrrodren. Och jag kommer ihåg 
att vi sade till ingenjörerna där ifrån Saab, är det inte risk för att det börjar fladdra? Och 
då var det en utav Saab-killarna som sade, ”det fladdrar inte”, och det använde vi sedan 
på hemfärden, som ett stridsrop: ”det fladdrar inte”. 
 
Gert Larsson: Men alltså, det här styrsystemet. Det var ju i begynnelsen av banan som ni 
hade störst effekt på att bestämma nedslagspunkten. 
 
Per Nobinder: Just det. Just det. Man styrde ju under de första tio sekunderna. Och 
sedan bestämde man sig för att man skulle släppa de där rodren fria också. Det var ju ett 
bra projekt för det är många som… 
 
Mats Steinert: Hur var det egentligen, fladdrade de? 
 
Gert Larsson: Nej. 
 
Per Nobinder: Har du sålt många sådana system? 
 
Gert Larsson: Mycket. 
 
Lennart Lübeck: Jag tror de fortfarande är i marknaden. S19, plattformen S19, man har 
sålt mycket även i USA, vilket ju är som att sälja bröd till bagare.  
 
Torbjörn Hult: Jag ser att den heter DS19 nu. Digital styrning står det för, ja. 
 
Lennart Lübeck: Jaså, det har blivit digitalt, som allt annat. 
 
Torbjörn Hult: Ja, tyvärr.  
 
Gert Larsson: Jaha.  
 
Per Nobinder: Ja. På Rymdtekniska gruppen så hade jag inte bara sådana roliga uppdrag, 
utan jag blev också utsedd att vara kontaktperson mot det som heter Rymdstyrelsen. 
Rymdstyrelsen bildades 1972 och då fick man ju också ordning på finansieringen med 
anslagsmedel och så.  
 
Lennart Lübeck: Det tror jag kräver en kommentar. Apropå det du sade Gert. Det här 
med att vi fick ordning på rymden 1972, det var inte alls därför att någon stor tänkare 
fick för sig att det här med rymd var bra. Utan det var därför att ESRO tröttnade på 
sondraketverksamheten i Kiruna och dumpade hela skiten i knäet på Sverige, för att 
uttrycka sig brutalt, och då var man tvungen att göra någonting. Och då plötsligt så fick 
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Rymdtekniska gruppen, som var det enda som fanns, i uppdrag att ta hand om Esrange. 
Och inte bara så, utan man fick också uppdrag att tillhandagå Rymdstyrelsen med 
industripolitisk kompetens och det är Per Nobinder kommer in i bilden. 
 
Mats Nilsson:36 Men frågan är, Rymdtekniska gruppen, var hade den sitt ursprung ifrån? 
Vad hade de för ställning, var det en statlig myndighet? 
 
Per Nobinder: Nej, det var ett statligt bolag. 
 
Mats Nilsson: Det var ett bolag? 
 
Lennart Lübeck: Ja, men alltså, Rymdtekniska gruppen, om man går tillbaks till 
förhistorien, så var det någonting som bildades när man bedrev nationella sondraketpro-
gram uppe på Vidselfältet, RFN som det hette, i början på 60-talet. Därifrån fanns 
Rymdtekniska gruppen. Sedan hade den olika hemvist, i början hos forskningsråden, så 
då var den statlig. Och från -65 så var den knuten till något som hette TUAB, Teleutred-
ningar AB,37 som många av er, tror jag, har stött på. Det var en privatägd firma som 
ägdes av svensk flygindustri, en militärindustri och den var alltså privat. TUAB var en 
konsultverksamhet som biträdde flygförvaltningen och övriga militärförvaltningar, och 
där fanns Rymdtekniska gruppen till -72 då det blev ett statligt bolag, Rymdbolaget. 
 
Per Nobinder: Och när Rymdstyrelsen bildades, Rymddelegationen hette det på den 
tiden, så hade man bara en person anställd. Det var departementsrådet Hans Håkansson38 
och hans sekreterare. De var de enda som var anställda i Rymd, ja, på den statliga sidan 
kan man väl säga då. Sedan fick Rymdtekniska gruppen då uppdraget att bilda ett bolag. 
Där var det väl ett tiotal personer som blev anställda då i Rymdbolaget, som det hette, 
som bildades -72. Och Rymdbolaget fick i uppdrag av Hans Håkansson, eller Rymdsty-
relsen då, att bevaka Sveriges görande och låtande i ESRO. Det gällde att åka på en del 
möten i Paris och bevaka de svenska intressena där. Där åkte bland annat jag och Hans 
Håkansson ofta på de där mötena. Även andra figurer åkte dit och jag vet inte om 
Lennart, du, åkte någon gång. Nej. Men en gång så åkte i alla fall Fredrik Engström dit 
och ställde till rabalder, och det vet ju Gert, den lyckade utgången av det mötet. Det var 
AFC hette det, Administrative and Financial Committee, som placerade industrikontrak-
ten i Europa hos de olika intressenterna. I det fallet så var det en industrigrupp som 
hette, vad hette den? 
 
Lennart Lübeck: Det var MESH,39 ja, vi kommer tillbaks till det Per. 
 
Per Nobinder: Ja, okej.  Det var dramatiskt. 
 
Lennart Lübeck: Vi ska behandla det kontraktet ordentligt för det är viktigt. 
 

                                                 
36 Mats Nilsson, f. 1947, civ. ing. teknisk fysik, CTH 1971, började på Saab i Göteborg 1973. 
37 TUAB Teleutredningar AB, konsultföretag bildat 1958 ägt av svensk försvarsindustri. Slogs 1971 
samman med TALAB till Teleplan AB. 
38 Hans Håkansson, f. 1922, fil.lic. 1951, ett flertal statsdepartement 1952–72, verkställande ledamot Statens 
delegation för rymdverksamhet 1972–86, ordförande Rymdbolaget 1972–85. 
39 MESH, konsortium som ursprungligen bestod av franska Matra, tyska ERNO, svenska Saab och 
engelska Hawker Siddeley Dynamics, HSD. Senare tillkom italienska Aeritalia, holländska Fokker och 
spanska Inta. 
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Per Nobinder: Ja, det var ett dramatiskt möte där Fredrik Engström hade förberett 
marken så att kontraktet placerades bland annat hos Saab. Och det var ju stor dramatik i 
möteslokalen. 
 
Lennart Lübeck: Mm. Vi ska behandla det särskilt, för det är värt en särskild mässa. 
 
Per Nobinder: Men sedan så var det inte bara detta utan det var ett antal andra möten 
också där vi fick äran att representera Sverige och bevaka svenska intressen där.  
 
Martin Emanuel: Sedan vet jag att du fortsatte med en liknande roll när du flyttade över 
från Rymdbolaget till Rymdstyrelsen. 
 
Per Nobinder: Nu förstod jag inte riktigt vad du menar? 
 
Lennart Lübeck: Du började ju på Rymdstyrelsen sedan, vilket år kan det ha varit? 
 
Per Nobinder: Det var väl ungefär 1990, tror jag, som jag blev anställd på Rymdstyrel-
sen. 
 
Lennart Lübeck: Det kan ju sägas att Rymdstyrelsens beroende av Rymdbolaget blev 
med tiden alltmer plågsam eller hur man ska uttrycka det. Och det slutade med att vi 
gradvis avstod från rollen att vara det industripolitiska organet åt Rymdstyrelsen och 
Rymdstyrelsen övertog detta i egen regi. Och det sköttes bland annat på det mycket 
eleganta sättet att en man blev flyttad upp en våning i huset från Rymdbolaget och 
Rymdstyrelsen. 
 
Per Nobinder: Ja, just det. Jag blev plötsligt anställd i en statlig myndighet alltså. 
 
Lennart Lübeck: Javisst. Att gå från bolag till myndighet, det är inte alltid så roligt, men 
det var uppoffrande av dig. 
 
Per Nobinder: Ja, det gick ju bra. Ja, vad ska vi mera berätta om. 
 
Lennart Lübeck: Ja, vi återkommer till detaljerna sedan då. Men det viktiga i samman-
hanget här, det är du stod för den industripolitiska kompetensen i Rymddelegationen 
under den här viktiga perioden på 70-talet, och 80-talet också. Du var industripolitiker 
där alltså. 
 
Per Nobinder: Jag kanske ska gå ett halvt steg tillbaka. I samband med det här rymdbe-
slutet 1972 så hade vi mycket diskussioner om industrin inte också skulle vara med att 
finansiera och bidra. Gunnar Sträng han sade, ”Ja, ska de få så här mycket pengar, då får 
de minsann vara med och betala”, tyckte han. Och då inrättade man någonting som hette 
rymdskatten, det vill säga, industriföretagen skulle betala, jag tror att det var sju procent 
utav kontraktsvärdet, till staten. Sådana kontrakt som man då fick tack vare det svenska 
ESRO-deltagandet, alltså. Och det var ju inte populärt hos industrin. Och de gick väl 
delvis, eller ja, helt och hållet kanske, runt detta genom att ta mera betalt för sina 
industriarbeten. De sju procenten dök upp på ett annat ställe och det ledde ju i sin tur till 
att de svenska företagen hade svårt att konkurrera med andra företag när det gällde 
priskonkurrens alltså. 
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Lennart Lübeck: Det här är bra att du säger, för det tycker jag förtjänar ett förhör, av 
Gert speciellt, senare här, hur det där gick till egentligen. Jag tror att Gerts säljförmåga 
klarade utan vidare sju procent påslag. Men vi ska förhöra oss om det sedan. Ja, det var 
bra att du nämnde det. Du får inte glömma rymdskatten, som levde under ett antal år. 
Kommer du ihåg när det avskaffades? 
 
Per Nobinder: Nej, jag fick i uppdrag att försöka hitta på någon ny modell, för att man 
tyckte inte det här var något bra alltså. 
 
Lennart Lübeck: Nej, den var bara ett par år, tror jag. 
 
Per Nobinder: Ja, nej, det var bara några år där i början. Och sedan hade jag ett möte 
med chefen för Volvo Aero, den pensionerade chefen på Volvo Aero, kan inte komma 
på vad han hette faktiskt, men han var och besökte mig flera gånger och vi satt och 
pratade om vi kunde hitta på något bättre, men vi kunde inte komma på något bättre 
alltså. Vad man än hittade på så fanns det kryphål och sätt att undgå att betala den här 
skatten. 
 
Lennart Lübeck: Kan det vara Inge Löjdqvist40 som var mannen du pratade med 
möjligen? 
 
Martin Emanuel: Bengt Eriksson.41 
 
Lennart Lübeck: Var det Bengt Eriksson? 
 
Per Nobinder: Bengt Eriksson var det nog, ja. 
 
Lennart Lübeck: Ja, okej. Ska vi avsluta med Torbjörn här nu då. 
 
Torbjörn Hult: Förutom Martin så är väl jag den enda här vid bordet som är född efter 
att Sputnik sköts upp, jag tror jag blev till nästan samtidigt. Jag började jobba här -81 och 
det visade sig då att Maurice jobbade här också. Jag och Maurice äldsta son hade varit 
klasskompisar i gymnasiet. Så det var ju någon som visste i alla fall vem jag var innan jag 
började jobba här. Och då började jag arbeta med egentligen andra generationens 
datahanteringssystem. Vi har pratat lite om datorer och TT&C här, men man kan 
egentligen splitta det i tre grejer. Man kan splitta TT&C i datahantering och RF-grejer då. 
Så Kjell-Olof jobbade ju mest med RF-prylarna, medan datahanteringsdelen i OTS till 
exempel var digitalgrejerna. Och när jag började jobba så var det andra generationen. Så 
första generationen som satt i OTS och ECS, där fanns det någonting som hette decoder 
och encoder.42 Och när vi började då med Tele-X, som var andra generationen, så hade 
man gått till ett lite mer decentraliserat system med en centralenhet och ett antal sådana 
här remote-enheter som satt och samlade in mätdata. Plus att man skickade kommandon 
och telemetri genom de här remote-enheterna, så man blandade allting på en och samma 
databuss som var en nyuppfinning i slutet på 70-talet. Den personen hos oss som drev 
det här arbetet i huvudsak finns tyvärr inte med oss längre. Det var Bertil Linder.43 Vi var 
några stycken som var på hans begravning här i våras. Annars var det Bertil som var den 

                                                 
40 Inge Löjdqvist, VD Volvo Flygmotor 1969–1978. 
41 Bengt Eriksson, VD Volvo Flygmotor 1986–1989. 
42 Encoder/decoder, enheter som omvandlar data från en form till en annan, exempelvis analoga data till 
digitala, och omvänt. 
43 Bertil Linder, f. 1942, civ. ing. elektroteknik CTH 1966. 
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stora hjärnan bakom den här andra generationens datahanteringssystem. Diverse turer 
och sedan fick vi nyanställda här, ta över och göra detaljkonstruktionerna. Sedan efter 
något år ungefär så hamnade jag i det här projektet Hipparcos, som Bertil pratade om, 
och det var egentligen där som vi började merga datahantering och datorer. Det var 
egentligen första projektet där vi gjorde datahantering och datorer i samma apparat, upp i 
samma system. Den första apparaten som jag konstruerade var en föregångare till Tele-X. 
Den hade en liten mikroprocessor i sig. Faktiskt är det så att den står fortfarande kvar i 
en glasmonter nere på ESA:s tekniska center i Nordwijk. Jag går förbi den ibland där och 
talar om att det här pysslade jag med på 80-talet. Någon har snott processorkortet från 
den. Det var samma faktiskt som flög till Jupiter i Galileo-satelliten.44 Well, Hipparcos, 
det var alltså en merger i stort sett, kan man säga, av centralenheten i Tele-X:s datahante-
ringssystem och SPOT-datorn. Vilket gjorde att jag fick jobba ganska intensivt ihop med 
Jan och Bertil inom de här områdena. Och stora delar av 80-talet gick väl åt till det. 
Hipparcos sköts upp 1989. 
 Sedan gjorde vi en hel del andra grejer också. Vi tittade på lite sådana här ESA-
studier på telemetri och telekommando. Jag kommer ihåg att jag och Kjell Olof var 
inblandade i en satellit som hette QUASAT,45 som skulle göra långbasinterferometri. Det 
är alltså sådant som man använder för att till exempel mäta kontinentalförskjutning. Kan 
man mäta med Råö-stationen här och sedan en station i USA som tittar på kvasarer, och 
så med en väldigt noggrann atomklocka. Då så kan man titta på samma signal på de här 
och jag vet vi var och såg den här kurvan de hade plottat nere på Råö med kontinental-
driften mellan Europa och USA. Och ju längre bas man har desto bättre blir den här 
långbasinterferometrin, alltså kan man då sätta en satellit långt ut i banan istället. Den 
hade passerat offert men sedan lades den ner ändå. Så det är en av de här många grejorna 
som gjordes men som det inte blev någonting av. I varje fall, sedan när Jan slutade och 
blev professor på Chalmers så fick jag ta över hela tekniska ansvaret för Hipparcos 
datahanteringssystem. Sedan 1987, tror jag, så hamnade vi i en omorganisation och då 
fick jag även ta över lite grand chefskapet över gruppen som Jan hade haft med ombord-
datorer. I slutet på 80-talet så höll vi på och utvecklade tre stycken stora projekt samti-
digt. Vi höll på med Hermes, vi höll på med Ariane 5, och vi höll även på med Colum-
bus.46 Columbus blev ju ingenting av för Sveriges del till slut. Hermes höll de på med i 
fem år ungefär, spenderade väl ett antal miljarder, accounting units, som det hette på den 
tiden. Sedan lade de ner det också för de fick upp tre man med en skinkmacka ungefär, 
det var allt som den fick kosta. Men vi lärde oss väldigt mycket på den och även på 
Hermes. Det vi lärde oss då är alltså hur man bemannar rymdfart och så vidare. Det kan 
förhoppningsvis komma till nytta nu i framtiden om vi ska göra datorer till bemannade 
rymdfarkoster. Det var det ungefär. 
 
Lennart Lübeck: Jättebra. Då är tanken den att tiden fram till fikat ska vi försöka klara 
av två viktiga block, och det första blocket, det är ett politiskt block, skulle jag vilja kalla 
det för. Det är då vi ska försöka lista ut varför ett företag som Saab, välrenommerat inom 
flyg och på den tiden fanns det ju även både bilar och lastbilar och allt möjligt, hur kunde 
Saab komma på den vansinniga idén att ge sig in i rymdbranschen? Vilka drivkrafter 
fanns det, vad hände egentligen bakom kulisserna? Tanken med de här vittnesseminari-
erna, det är att vi ska kunna prata fritt ur hjärtat om sådant som ingen vågade sätta på 
papper. Det andra blocket, då ska vi prata om en del av det som har nämnts här och det 
är nämligen epoken då Saabs rymdverksamhet i huvudsak handlade om kommunikat-
                                                 
44 Galileo, europeiskt navigationssatellitsystem, motsvarande det amerikanska GPS. 
45 QUASAT, ej realiserat ESA-projekt, radiosatellit för studier av galaxer och kvasarer i samverkan med 
markbaserade långbasinterferometersystem. 
46 Columbus, den europeiska delen av den internationella rymdstationen ISS. 
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ionssystem, alltså perioden före OBC-perioden. Så de två grejerna ska vi försöka hinna 
med före fikat klockan femton. Vi har en timme på oss. 
 Om Martin tillåter så skulle jag nästan vilja säga något om 60-talet, därför att det 
inte är så många här som verkligen kommer ihåg 60-talet. Då, och till och med på 50-talet 
lite grann, var det vad jag kallar för den stora begeistringens tid, den stora entusiasmens 
tid, av naturliga skäl. Efter Sputniken och även amerikanarnas initiala framgångar så 
bildades alltså med vissa ansträngningar en europeisk sammanhållning kring det här med 
rymd. Jag kommer ihåg att jag var på mitt första rymdmöte i Paris 1963. Då fanns inte 
ens ESRO, men det fanns något som hette COPERS,47 som betydde Commission 
Préparatoire Européenne de Recherches Spatiales, den förberedande kommittén som 
ledde fram till ESRO. Och jag var på ett tekniskt möte 1963. I det sammanhanget 
började det svenska industriintresset vakna och då vaknade det inte bara på Saab. Det är 
det vi ska nu förhöra er om här, varför det vaknade på Saab och hur det vaknade. Men 
det vaknade även på ASEA, det vaknade på LM Ericsson, jag tror det vaknade lite på 
Bofors. Jag vet inte om det vaknade på fler ställen runtom i Sverige, men det pågick alltså 
ett försök inom, tror jag, Mekanförbundet, att sammanhålla detta konkurrerande företag. 
 
Gert Larsson: Det lyckades inte. 
 
Lennart Lübeck: Det lyckades dåligt, ja. Det var i själva verket en viss konkurrens när 
Rymdtekniska gruppen hamnade på Teleutredningar AB som ägdes av dessa företag. Det 
var väl inte en slump, det var väl ett ställe där man tyckte att vi passade bra, medan man 
bestämde sig för vad som skulle hända. Det pågick under hand konkurrens om den lilla 
rymdtekniska kompetens som fanns i den Rymdtekniska gruppen. Jag kommer ihåg att 
jag var, med min samarbetspartner på den tiden, Lars Rey,48 vi blev inbjudna till ASEA i 
Västerås och Curt Mileikowsky49 som då var chef där. 
 
Gert Larsson: Han kom till Saab sedan. 
 
Lennart Lübeck: Han kom till Saab sedan, det var en väldigt hejsan person. Han 
började med att kalla in oss i ett konferensrum där han ritade upp det nya organisations-
schemat för ASEA, för Trafikbyrån, där det var tre avdelningar: rymdavdelningen, 
lokomotivavdelningen och signalavdelningen. Och vi skulle bli rymdavdelningen bredvid 
lokomotivavdelningen där på Trafikbyrån. 
 
Gert Larsson: Lars Rey, lever han? 
 
Lennart Lübeck: Ja. Oh ja, i alla fall relativt nyligen så gjorde han det. ASEA gjorde sina 
försök och Curt Mileikowsky sade, ”Idag bygger vi lokomotiv, i morgon bygger vi 
rymdskepp.” Det var en riktig visionär. Men nu kommer vi till frågorna. Saab var ju den 
överlägset mest kompetenta partnern i det här. Jag skulle vilja säga att ASEA och 
Ericsson, de gav upp relativt snart. Tore Gullstrand var ju den stora visionären på Saab 
och han hade säkert vissa problem att övertyga resten av företagsledningen att det här 
med rymd kunde vara något. Gert, vad säger du om det? 
 

                                                 
47 COPERS bildades 1960 efter ett initiativ av den italienske professorn Amaldi. 
48 Lars Rey, f. 1935, civilingenjör som ledde de svenska sondraketförsöken vid RFN 1961–64, chef för 
Rymdtekniska gruppen till 1969, därefter Industridepartementet. 
49 Curt Mileikowsky (1923–2005), fysiker och företagsledare inom ASEA, där han blev vice VD 1962, och 
Saab AB och Saab-Scania AB, där han var VD 1968–78. 
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Gert Larsson: Nej, jag tycker nog inte det. Gullstrand var en oerhört framsynt ingenjör, 
så han såg den tekniska kompetensen som oerhört viktig. Alltså, jag satt ju med i en 
exekutiv grupp inom MESH: Matra,50 franskt, tyska Erno,51 Hawker Siddeley Dynamics, 
engelskt, och vi Saab kom med där som fjärde nation. Efter oss kom Fiat, Fokker52 och 
Inta53 i Spanien. Så ni förstår att det var väldans hårt att komma med i den här gruppen. 
Och ovanpå den här gruppen fanns alltså en styrgrupp, en strategisk grupp bestående av 
Gullstrand och hans motsvarighet hos Hawker Siddeley Dynamics, Matra och Erno. Och 
de var omedelbart mycket, mycket positiva till Saabs verksamhet. Och saken är den att 
Matra, Erno och Hawker Siddeley, de har alltså storleksordningen femton till tjugo 
procent av ESA:s budget, och de tre företagen kunde alltså få arbeten som motsvarade 
den här andelen, medan vi på Saab, vi hade svensk andel på fem procent. 
 
Lennart Lübeck: Och knappt det skulle jag säga. 
 
Gert Larsson: Och det styrde verksamheten i MESH. Så vid sidan om våra svenska 
projekt, Tele-X och Viking, så fick vi betydligt mindre än de här tre stora företagen. Men 
vi lyckades hålla oss inom sådana områden som var tekniskt mycket värdefulla, så därför 
tror jag att vi fick ut mer av det än våra knappa fem procent. 
 
Lennart Lübeck: Det här är intressant alltså, när de här konsortierna bildades. Det var 
ju något som skedde på 60-talet, att man bildade dessa konsortier och det var väl genom 
påtryckningar ifrån ESRO delvis som de här konsortierna tillskapades, för att säkerställa 
att Europa skulle kunna hävda sig mot USA? 
 
Gert Larsson: Alldeles riktigt. 
 
Lennart Lübeck: Att man var tvungen att poola sina resurser. Samtidigt så löste det ju 
vissa problem för ESRO angående industriell retur. Det var lite lättare att lösa det i och 
med att det fanns konsortier, så att det automatiskt blev så att man delade en stor del av 
huvudkontraktet redan från början. Sedan kunde man med underleverantörer se till att de 
länder som var utanför också kunde få sin lilla bit. Men nu kommer vi in på något som ju 
verkligen är intressant och det är frågan om hur Saab lyckades, som Benjamin i de här 
sammanhangen, kapa åt sig, inte bara få emballaget i satelliten som en del andra firmor 
fick nöja sig med, utan faktiskt fick vara med att bygga prylar i satelliten. 
 
Gert Larsson: Ja, just det. 
 
Lennart Lübeck: Ja, Per, vad kan du säga om det? 
 
Per Nobinder: Jag vill bara påminna om att deltagande i ESRO innebar ju att länderna 
var beredda att betala för de industrikontrakt som delades ut, och de stora länderna hade 
ju resurser som inte vi hade. Även om vi försökte att vara med att bjuda på kontrakt så 
föll vi ofta bort på grund av att landet som sådant inte kunde komma upp med mer än, 
ja, knappa fem procent för Sveriges del alltså. 
 

                                                 
50 Matra, Mécanique Aviation Traction, fransk industrikoncern verksam inom bl.a. flyg, försvar och 
rymdteknik. Sedan 1994 del av Lagardère. 
51 Erno, EntwicklungsRing North i Bremen. 
52 Fokker, holländskt flygföretag bildat 1912, även aktivt på rymdområdet. Företaget gick i konkurs 1996. 
53 Inta, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, statligt spanskt flyg- och rymdinstitut. 
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Lennart Lübeck: Alla här vet ju om att Sverige hade en industri som i kompetens och 
omfattning vida översteg landets storlek i termer av Sveriges BNP eller Sveriges folk-
mängd. Vilket går tillbaks på den svenska neutralitetspolitiken och tanken om ett eget 
försvar och så vidare. Vi hade ju en industri som var klart överdimensionerad i förhål-
lande till landets storlek, vilket innebar att vi med rätta ansåg att vi hade kompetens, 
vilket i någon mån respekterades av de andra. 
 
Gert Larsson: Både Matra och Hawker Siddeley Dynamics var mycket positiva till Saabs 
engagemang i projekten. Det var därför vi fick vida mycket mer än vad vi var berättigade 
till enligt ESA. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Framför allt så tror jag att på grund av att Saab hade erkänd 
kompetens så vågade de här företagen lita på att Saab kunde leverera grejer som funge-
rade. Bertil. 
 
Bertil Lind: Det var det jag ville säga, att det fina med de här konsortierna var att vi 
byggde satelliten tillsammans. Idag är huvudleverantören ansvarig för systemkonstrukt-
ionen och vi får en specifikation på våra delar, men förr så samlades vi underleverantörer 
tillsammans hos huvudleverantören och gjorde systemkonstruktionen. Jag var med i 
många av de här sammanhangen, då vi alla bidrog. Saab bidrog inte minst också till 
attitydkontrollsystem och till andra delar. Och Saab var ofta bäst i klassen. Vi gjorde våra 
åtagande i tid, och vi gjorde väl genomarbetade presentationer.  Detta betydde att vi fick 
ökat ansvar och vi lyckades bra med det vi gjorde. Så det var en bidragande orsak till att 
vi fick ”godbitar” i satelliten. 
 
Jan Torin: Frågan om varför vi hamnade på kommunikationssidan. Som jag har läst och 
hört av Alfred en gång i tiden, så var det väl så att MESH bjöd på TD-projektet, och 
Saab hade väl kommit in sist i MESH. Men TT&C var inte så intressant för de andra 
deltagarna i MESH, de hade tagit de intressanta bitarna och Saab fick ta det som blev 
över. Så dels tror jag att det inte var så intressant, men sedan var det också det att ESRO 
hade inte varit riktigt klara med om ESRO själva skulle stå för kommunikationssystemet 
eller bryta ut det från TD-projektet. Nu blev det ju turligt nog så att det hamnade i 
projektet, men det gjorde att TT&C var någonting som var över och som då Saab kunde 
ta till sig. Att det sedan blev så väldigt lyckosamt, det tror jag var då lite grand mera av en 
slump. 
 
Lennart Lübeck: Det du nämner nu tror jag är en viktig händelse. Jag var ju själv i 
branschen, jobbade med TT&C på Rymdbolaget, så jag vet att ESRO hade en idé ifrån 
början om att TT&C-systemet, det var interfacet mot marksystemet som ESRO själva 
körde. De hade egna grejer, de hade ju alla markstationerna och de hade en helt vansinnig 
idé, men dock en idé, om att kanske de själva ska sköta TT&C i satelliten också. Ha det 
in-house. Men så vid något tillfälle där på 60-talet så nyktrade de till och insåg att det var 
bättre att lägga det som en del på satellitkontraktet. Och det var en viktig händelse, tror 
jag, med tanke på teknikutvecklingen sedan. Det hade varit väldigt olyckligt om man hade 
lagt det utanför huvudkontraktet för satelliten. 
 
Gert Larsson: TT&C-systemet var ju så avancerat också, så det krävdes en duktig 
teknisk instans för det. 
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Lennart Lübeck: Ja, ja, ja. Och de här industrierna, inte bara Saab, utan alla som sysslar 
med militär flygplansteknik, har ju erfarenhet av TT&C-problematiken alltså, vid 
flygutprovning och så vidare. Ja. 
 
Gert Larsson: Vi ska kanske nämna att det andra konsortiet var STAR54 och där var 
Ericsson med i det. Sedan fanns det ett konsortium till. 
 
Lennart Lübeck: Det var COSMOS.55 
 
Gert Larsson: Det var COSMOS, ja. 
 
Lennart Lübeck: Men apropå det. Har du något minne Gert, hur det gick till när ASEA 
och Ericsson liksom hamnade bakefter? 
 
Gert Larsson: Nej, det gick successivt på bara ett par år. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Har du något minne av det, Per? Det gick rätt fort, på 70-talet 
syntes de inte längre i några offerter. 
 
Per Nobinder: Försvann ut i etern. 
 
Lennart Lübeck: Just det. Ja. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Vi hade ju SRA56 som radioleverantör och SRA hörde på något 
sätt till Ericsson. 
 
Lennart Lübeck: Jo, jo. Det var dotterbolag till Ericsson. 
 
Kjell Olof Yngvesson: För jag var ju nere och körde kompatibilitetstest mot markstat-
ionen i Redu i Belgien tillsammans med Rolf Wedberg57 från SRA. Han hade med sig sin 
radio och jag hade bara med mig lite sunt förnuft. Det var alldeles i början när jag hade 
blivit anställd. 
 
Lennart Lübeck: Men SRA var ju centralkompetensen för militär radio i Sverige. Så det 
var ju inte så konstigt, de var helt klart väldigt kompetenta på RF-delen, 
 
Kjell Olof Yngvesson: Det var en herre där som var Wedbergs chef, jag tror han blev 
professor så småningom. 
 

                                                 
54 STAR, konsortium bestående av franska Thomson-CSF och SEP, tyska Dornier, engelska BAC, 
italienska Fiat och Laben, spanska Sener, svenska Ericsson (mikrovågslaboratoriet i Göteborg) och 
schweiziska Contraves. 
55 COSMOS, konsortium bestående av franska SNIAS och SAT, tyska MBB och Siemens, engelska 
Marconi, italienska Selenia, belgiska ETCA och spanska CASA. Konsortierna skaffar sig samarbetsavtal 
med varsin amerikansk partner: MESH med TRW, STAR med Hughes och COSMOS med Ford 
Aerospace. 
56 SRA, Svenska Radioaktiebolaget. 
57 Rolf Wedberg, f. 1937, civ.ing. KTH 1961, verksam inom Ericsson, huvudsakligen med utveckling av 
radioteknik och radioprodukter inom landmobil radio, mobiltelefoni, militär radio och militär radiolänk, 
fram till pension 2002. 
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Lennart Lübeck: Sven-Olof Öhrvik,58 va? 
 
Kjell Olof Yngvesson: Ja, just det. 
 
Martin Emanuel: Får jag sticka in en fråga? Om vi går tillbaka lite grand, till när MESH 
formerades 1967, då hade ju Saab egentligen redan bestämt sig för att ge sig in på 
rymdområdet. Är det någon av er som har en bild av hur man kom till den slutsatsen? 
Var det självklart att man skulle ge sig ut i rymden, så att säga, och vilka var motiven 
egentligen? Du Gert pratade om Tore Gullstrand som viktig, men hur lyckades han då 
övertyga företagsledningen om att det här var rätt väg att gå? Finns det någon annan i 
rummet som också har perspektiv på det så vore det intressant att höra. Eller är det Tore 
Gullstrand som sitter på de svaren, och han finns inte med oss längre? 
 
Gert Larsson: Nej, det är nog så. 
 
Lennart Lübeck: Jag var också lite på lur på detta. För jag har varit med om andra fall 
där Tore inte lyckades prata sig förbi företagsledningen. Han var extremt framsynt, men 
ibland fick han inte företagsledningen med sig. Men här hade han enligt vad du säger inga 
stora problem i alla fall. 
 
Gert Larsson: Nej. Även om han i vissa fall kanske hade svårt med VD:n för Saab, så 
var han oerhört respekterad. Jag menar, det var ingen som ifrågasatte hans tekniska 
kunnande och hans framsynthet i tekniskt sammanhang. 
 
Lennart Lübeck: Han var väldigt framsynt. 
 
Gert Larsson: Ja. 
 
Lennart Lübeck: Jag kan berätta att när jag sysslade med ett projekt i slutet på 90-talet, 
som hette Teknisk framsyn, så tittade vi på tidigare framsynta personer och projekt i 
Sverige, och då hittade vi bland annat en TV-inspelning med Tore Gullstrand från 1967 
där han gjorde en prognos om vad rymdverksamheten skulle kunna innebära. Och då 
fick han frågan vad han trodde om år 2000, som då låg alltså 33 år bort. Då sade han, ”År 
2000 så tror jag att det blir möjligt att transportera människor via ballistisk bana så att 
man kan nå Australien på en timme eller så. Men”, sade han, ”problemet kommer att bli 
att påkänningarna på de stackars passagerarna blir nog rätt stor, så man får nog räkna 
med att de får ett sömnpiller innan de stiger ombord så att de slipper uppleva de här 
påkänningarna.” Så där var han ju framsynt får man ju säga, och något före sin tid visade 
det sig. Men det visar en del av hans visionära inställning. 
 
Martin Emanuel: En annan aspekt. Vi har visionerna, men vi har också en annan 
komponent och det handlar om risk. Det är ett nytt område som man ger sig in på, det 
fanns en stor möjlighet att det inte bär sig, så att säga, hur hanterar man en sådan 
osäkerhet? Var det här ett stort område för företaget eller var det litet så att man hade råd 
att misslyckas? 
 
Gert Larsson: Precis. Det senare. Vi diskuterade över huvud taget inte risker i de här 
sammanhangen, utan det var så självklart att vi skulle vara med och ta riskerna. 
 
                                                 
58 Sven-Olov Öhrvik (1928–2014), pionjär inom radar- och radioteknik, bl.a. mobiltelefoni, verksam vid 
SRA och Ericsson Radio Systems, från 1986 professor vid Lunds Tekniska Högskola. 
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Martin Emanuel: Varför var det så självklart? 
 
Gert Larsson: Ja, det var väl att vi ansåg att rymden hade en framtid och var tekniskt 
ledande, så att det var så självklart. 
 
Martin Emanuel: I vilken mån passade det in i produktionslinjer som man redan hade 
inom företaget? 
 
Gert Larsson: Passade det in över huvud taget? Det handlade väl om systemaspekterna. 
Alltså, vi fick ju tillfälle att syssla med det och det hade sin bäring i flygplansverksamhet-
en. Det var ju systemen som gjorde att vi kunde göra enklare och billigare produkter. 
 
Bertil Lind: Det tycker jag är intressant. För rymd gjordes ju i Göteborg, inte i Linkö-
ping där man hade den stora kunskapen. Vi var en del av robot- och elektroniksektorn 
och elektronikdelen låg i Göteborg, som ju var lite i periferin. Det var inte centralt i Saab, 
men det var ändå rymd. 
 
Lennart Lübeck: När startade man i Göteborg? 
 
Jan Torin: Göteborgsavdelningen startade -57. 
 
Lennart Lübeck: -57, okej. 
 
Bertil Lind: Man sysslade med andra saker också, men rymd blev så småningom den 
stora delen. 
 
Lennart Lübeck: Hur många människor fanns anställda här i Göteborg på 60-talet, 
ungefär? 
 
Bertil Lind: Ja, jag kom ju hit här -73… 
 
Gert Larsson: Nej, men jag tycker inte du är riktigt… 
 
Bertil Lind: Jag skulle vilja fortsätta. Vi här i Göteborg upplevde att verksamheten skulle 
flytta till Linköping, att det fanns beslut om detta så att rymd skulle komma till centrum. 
Det blev extra aktuellt i samband med Tele-X. Då kände vi det väldigt mycket tydligare. 
Sedan blev det ju aldrig så, men det är en annan historia. Men det är en intressant fråga, 
hur det kom sig att rymd, från början, hamnade i periferin av Saab och inte i centrum. 
Och det kom aldrig till centrum. 
 
Lennart Lübeck: Jag har gjort en notering här att vi vid något tillfälle här under dagen 
ska ta upp de konfliktytor som fanns under framför allt -70, -80 och 90-talet som jag 
uppfattade det. Det var fyra kraftcentra som konkurrerade om uppmärksamheten och 
makten och det var industrin, framför allt Saab, det var Rymdbolaget, det var också det 
statliga organet som fanns, Rymdstyrelsen då, och det var forskarsamhället. Det fanns 
dessa konfliktytor på olika ledder och sedan fanns det en annan liten triangelkonfliktyta, 
som jag uppfattade det, och det var Solna, lika med Rymdbolaget, Göteborg, lika med 
Saab i Göteborg, och Linköping. Det var ett kraftspel som handlade om var saker och 
ting skulle hända, vem som skulle få pengar och så vidare. 
 Men tillbaks till det här med risk. Gert, du säger att man på 60-talet inte kände att 
det var någon nämnvärd risk, och dessutom hade man ju förhoppningen om att den 
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europeiska organisationen skulle stå för fiolerna. Det var ju en förhoppning man hade 
som väl så småningom blev någorlunda verklig. Men vi kom till ett skede, som vi 
kommer till senare, när det gäller OBC, där man tvingade Saab att ta vissa risker. Men det 
var alltså begeistringens tid, sedan kom någonting som vi skulle kunna kalla för tillnykt-
ringens tid, under 70-talet, då det här började verka väldigt dyrt. Och det som då skapade 
problem, särskilt, det var ju det att man insåg i Europa att man måste ju finansiera 
utvecklingen av en egen bärraket. 
 
Gert Larsson: Vi jobbade ju mycket med separationssystemet mellan satellit och 
bärraket och det kan jag säga till dig att det kostade Saab rätt mycket pengar. 
 
Lennart Lübeck: Ja, alltså, det var ett risktagande. Särskilt på 70-talet så blev bärraket-
projektet ett risktagande, men jag skulle vilja ställa en annan fråga. Bland drivkrafter så 
kom ju senare väldigt tydligt, för egentligen all flygindustri i Sverige, en strävan från 
statsmakterna och en strävan från företagen att civilisera sin verksamhet. När det blev 
väldigt mycket dyrare att utveckla egna flygplanssystem, så hade vi ju det som man skulle 
kunna kalla för B3LA-krisen för svensk flygindustri, innan man lyckades få igenom 
Gripenprojektet. I det sammanhanget så uppstod den här önskan att komma över på 
mera civil verksamhet, som framför allt, får man säga, blev viktigt för Volvo Flygmotor 
eller Volvo Aero som det hette sedan. Upplevde ni någon slags drivkraft att det här med 
rymd kunde vara ett sätt att komma över på en civil verksamhet i Linköping eller 
Göteborg? 
 
Gert Larsson: Ja, den var ju mittemellan en civil verksamhet och en från staterna styrd 
verksamhet. Så att, ja, kanske lite. 
 
Lennart Lübeck: Hade Tore den visionen att det här skulle kunna leda till kommersiellt 
gångbar verksamhet, inte bara statligt finansierad. 
 
Gert Larsson: Nej. Delvis, delvis. Du vet att rymdverksamheten, i alla fall i Saabs totala 
omsättning, har ju bara varit några få procent. Och därför kunde det inte få den upp-
märksamheten som man skulle kunna önska sig. 
 
Lennart Lübeck: För Saabs vidkommande. Det är ju nästan komiskt, när man studerar 
årsredovisningarna för Volvo Aero, så får man ett intryck av att det var ungefär halva 
verksamheten i Trollhättan. Och när man förhörde herrar chefer på Volvo Aero om 
detta, då sade de, ”Ja, det där är ju vårt sätt att rekrytera ingenjörer, genom att dela ut de 
där årsredovisningarna till folk på Chalmers”. Fanns det med i Saabs drivkrafter, att det 
var tänkt som bra PR. 
 
Gert Larsson: Nej. 
 
Lennart Lübeck: Det har du inget minne av? 
 
Gert Larsson: Nej. Nej, inte alls. 
 
Mats Steinert: Det stod om det i årsredovisningarna. Det är det jag kommer ihåg som 
ung ingenjör. Alltså, vi märktes ju inte, men i årsredovisningarna stod det alltid om 
rymdverksamheten. Inte någon större punkt men en mindre punkt. 
 
Lennart Lübeck: Här i Göteborg kanske det spelade roll. 
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Mats Steinert: Ja, men alltså, det var ju intressant att konstatera det i alla fall. 
 
Mats Nilsson: Får jag lägga en kommentar här? Jo, för många år sedan, det var väl Sten 
Sahlén59 som var vår chef, och i något sammanhang beskrev han då att rymdverksamhet-
en, det var den förgyllda knoppen på flaggstången. Vi har ju diskuterat varför man 
satsade på rymden. Enligt min tolkning av vad han sade så skulle det alltså vara lite grand, 
ja, PR. Även om bilverksamheten, personbilsverksamheten, var avskild så kunde de åka 
snålskjuts på detta. Jag menar, bilarna har ju alltid sålts med att de är av flygkvalitet och 
flyg och flyg och flyg och så vidare, och kunde man då få in, associera Saab med rymd, då 
skulle man väl sälja ännu mer bilar. Men vi var ju på försäljningen… 
 
Gert Larsson: Det ligger mycket i det som du säger. 
 
Mats Nilsson: Jag minns så väl det att Sten Sahlén sade att det var den förgyllda 
knoppen. Och sedan då, kontraster, många många år senare: ”Nej, nu passar inte 
rymdverksamhet in”, och så sparkade man ut den ur Saab-fabriken. Det är bara en 
kommentar, varför man lokaliserade det till Göteborg. Så vill jag minnas det, men jag kan 
ha fel i och för sig. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Det låter som Palme när han yttrade sig om kungahuset: det är 
plymen.  
 
Mats Nilsson: Nej, men att man lokaliserade det i Göteborg, och det är väl liksom före 
Ericsson, det beror väl på närheten till Chalmers. Det har jag fått mig itutat i unga år. 
 
Gert Larsson: Det var då de flyttade, -57. 
 
Mats Nilsson: Ja, elektroniksystemavdelningen. Under robot- och elektroniksektionen i 
flygdivisionen, lärde jag mig att det hette. Så det var en del i, eller bakgrunden till 
lokaliseringen här.  
 
Torbjörn Hult: Å andra sidan, jag vet inte. Jag kände inte till egentligen att det fanns 
någon verksamhet på Saab över huvud taget, verksamhet här. Jag hörde ingenting av det 
alls så länge jag gick på Chalmers. Och jag gick ut -80. Det var ingen stor grej alltså. Och 
det har jag ju fått höra efteråt också. Det här var ju sådan här blandad diverseverksamhet 
här i Göteborg. Åke Rannström pysslade med ABS-elektronik till bilarna, och det var 
stallvarnare för flygplan och det var allt möjligt. 
 
Jan Torin: Ja, så var det på 60-talet. 
 
Torbjörn Hult: Ja, all möjlig diverse-verksamhet här. 
 
Kjell Olof Yngvesson: När jag sökte jobb när jag kom hem från USA 1967 så skulle jag 
aldrig ha tänkt mig att jag skulle flytta upp till Linköping, eftersom jag var uppvuxen på 
Chalmers, höll jag på att säga, och min fru var från Göteborg. Linköping, det var något 
konstigt på andra sidan diket där uppe. Så dit skulle jag aldrig flytta. Men om det fanns 
intressant verksamhet som bedrevs här i Gamlestan så kunde jag givetvis nappa på det. 
 

                                                 
59 Sten Sahlén, f. 1933, civ. ing. elektroteknik CTH 1956. Arbetade på Saab 1957–98. 
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Lennart Lübeck: Jag gick på KTH på 50-talet, och jag kan ju vitsorda att det fanns en 
image att Linköping var hårdvara, medan Göteborg var mycket elektroner, osynliga 
saker. Alltså, det hade med Råö att göra och professorerna som fanns här och så vidare. 
Så det var väldigt tydliga kulturskillnader som var uppenbara för studenterna på den 
tiden. Ja, Bertil. 
 
Bertil Lind: Ja, det fanns ju en tid senare då Saab profilerade sig genom satsning på 
Transportation. Det viktigaste var flyg, lastbilar och personbilar, men även rymdtransport 
var en del. Det var de här fyrkanterna som var på toppen då. Så man har under en tid 
velat profilera sig även inom rymd. 
 
Mats Nilsson: En kommentar till det här med bristande reklam på Chalmers. Jag gick ut 
från Chalmers, det var väl -71, och i trean, -70, då hade vi lokala studiebesök, och då var 
det ett studiebesök på något som hette elektroniksystemavdelningen. Då hade vi ett 
föredrag av den som var projektledare på TD1A. Det var inte Alfred Persson, vem var 
det mer som jobbade… 
 
Kjell Olof Yngvesson: Alfred Persson var ju den som var projektledare. 
 
Mats Nilsson: Ja, nej, om han var projektingenjör eller vad han var, men i alla fall, han 
presenterade rymdverksamheten. Sedan gick jag ett år till på Chalmers. Sedan hamnade 
jag nere i Tyskland på Telefunken i och för sig. Sedan hade jag ju detta i minnet, så kunde 
jag ju söka hit. Så viss reklam fanns det från Saabs rymdverksamhet tack vare detta 
ominösa studiebesök då, våren -70. 
 
Gert Larsson: Det här var nog mera lokalt. Det var inte en policy ifrån Saabs ledning att 
vi skulle göra stor reklam för rymdverksamheten. 
 
Mats Nilsson: Nej, men jag kan säga att vi diskuterade oss studenter emellan att det var 
ett väldigt välorganiserat studiebesök jämfört med när vi var på en lokal bilfabrik och den 
som var vaktmästare där visade en film där de testade dörrar och vi åkte Blå tåget och 
sådant där. Men där på Saab, det var ju väldigt intressant. Det tyckte nog alla. 
 
Lennart Lübeck: Jag tänker nu att vi ska glida över på det som i varje fall jag uppfattar 
som den kritiska punkten för Saab när det gäller att komma in på allvar på rymdmark-
naden, och det är OTS-projektet, hur det gick till. Att det som kunde varit döden för 
MESH-konsortiet och varit ett dråpslag då även för Saab, om man hade tappat det 
projektet, OTS alltså. Det finns många historier i svang om hur det gick till när MESH 
bärgade OTS-projektet. Jag vet ju hur det gestaltade sig från Rymdbolagets horisont. Jag 
var själv vid Industridepartementet vid den här tiden, så jag följde det därifrån och 
Industridepartementet spelade en rätt stor roll i sammanhanget. Men nu ska vi försöka se 
om våra minnesbilder stämmer angående hur det gick till när detta nyckelprojekt kom att 
bli ett MESH-projekt. Och det var alltså OTS som var början till telesatellit… 
 
Gert Larsson: Orbital Test Satellite, ja. Det var ett stort projekt, det var i miljardklassen. 
 
Lennart Lübeck: Det var ett stort projekt i sig och det var, vilket man nog inte fullt ut 
insåg då, helt avgörande för vilka som skulle få etablera sig på telesatellitmarknaden som 
ju nu är fullkomligt gigantisk. Vi talar då om tidigt 70-tal och det blev en offertkamp 
mellan de tre konsortierna. Om jag ska tala om hur utgångsläget var, så var ju ESA helt 
nytt. Det här var alltså ett av ESA:s första stora projekt efter transformationen från 
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ESRO till ESA under första halvan av 70-talet. OTS var ett av de stora projekten. Det 
andra stora projektet, kan man säga, det var alltså Arianeraketen. Och läget var det att 
ESA:s tekniska stab, mot sin sedvanliga praxis, kunde inte enas internt om en rekom-
mendation till AFC om val av leverantör. Och det vet jag inte varför det blev så. Det 
kanske någon annan kan. Jag vet inte om Gert kan komma ihåg det, eller Per? Men när 
det här kontraktet skulle läggas ut, det mötet, där var Per närvarande. 
 
Per Nobinder: Ja. Nej, det var ju väldigt jämnt när man gick igenom det. När de olika 
länderna skulle rösta, så upptäckte man ju att det var jämnt. 
 
Lennart Lübeck: Mellan MESH och det här STAR-konsortiet. 
 
Per Nobinder: Just det. Och nyckelrollen här hade danska televerket, där de röstade för 
ett bud som inte gick Saabs vägar.  
 
Lennart Lübeck: Jag tror att det var så att man hade en provomröstning, man gick runt 
bordet och var och en fick uttala sig, och då gick det ju att bara räkna. Och då visade det 
sig att det var övervikt för det här STAR-konsortiet, ja. 
 
Per Nobinder: Just det. Och den danska rösten, den såg man som möjlig att ändra 
eftersom de inte hade så stora industriintressen. Utan det var mer av politiska skäl som 
de ville rösta för STAR-konsortiet. Så då gällde det att få påtryckningar på den danska 
delegationen på något sätt. Och då lyckades… Det var väl Engström som pratade, eller 
om det var Tony Hagström60 vid Televerket som… 
 
Lennart Lübeck: Ja, den historia som cirkulerade på Rymdbolaget och som härstam-
made från Fredrik Engström, det var att någon i den svenska delegationen, om det var 
Fredrik eller om det var Håkansson eller Stiernstedt, ringde till statssekreteraren i det 
svenska industridepartementet, Tony Hagström. 
 
Per Nobinder: Ja, så var det ja. 
 
Lennart Lübeck: Jag satt ju då i departementet, jag har ju hört det från den sidan, att 
han fick ett telefonsamtal från Paris där han blev ombedd att ringa upp det danska 
industridepartementet för att få dem att beordra den danska delegationen i Paris att ändra 
sin röst. 
 
Per Nobinder: Ja, just det. Så var det. 
 
Lennart Lübeck: Enligt Fredrik så var det lunchpaus på ESA och det skulle bli omröst-
ning efter lunch. Och när man öppnade diskussionen efter lunch så kom det in en löpare 
i lokalen och gick fram till Henrik Grage,61 som var dansk delegat, och som var dansk 
delegat under många herrans år. Han blev utkallad till telefonen och sedan kom han 
tillbaks i lokalen efter fem minuter, gredelinsvart i ansiktet, enligt Fredrik, och meddelade 
att Danmark hade ändrat sin röst till att rösta för MESH-konsortiet. Och därmed gick 
kontraktet till MESH-konsortiet. Och därefter, enligt Fredrik Engström, så dansade Gert 
Larsson längs Champs Elysée. Och nu vill vi höra vad som är sant av allt detta. 
                                                 
60 Tony Hagström, f. 1936, fil.dr. Lunds universitet, finans- och industridepartementen 1967–76, statsekre-
terare 1973–76, generaldirektör Televerket/Vd Telia 1977–94. 
61 Henrik Grage, chef för Kontoret för internationella relationer vid det danska Forskningsministeriet, 
mångårig ledare för den danska rådsdelegationen till ESA. 
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Gert Larsson: Det kommer jag inte ihåg. Men du glömmer nog en sak. Det franska 
företaget hade nog en bra påverkan också. De var oerhört duktiga systembyggare. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Matra. 
 
Gert Larsson: Ja, Matra.  
 
Lennart Lübeck: Ja, alltså kvaliteten på offerten var det nog inget fel på, utan det var ju 
bara politik på slutet alltså. Det var väl -73 eller -74 någon gång. 
 
Bertil Lind: Jag var alldeles nyanställd då. Vi hade offererat två satelliter, en meteorolo-
gisk satellit och OTS-satelliten. Och det var ju viktigt att vi skulle vinna någon av dessa. 
När det gällde meteorologiska satelliten hade MESH fått bra utvärderingen, jag tror att vi 
var bäst. Men vi förlorade ändå mot STAR och då kände vi oss riktigt nere. Och sedan 
fick vi ingen bra utvärdering på OTS. Men OTS fick vi ändå. För oss på golvet var det 
väldigt underligt det här, men jag tror att förspelet kunde ha en viss betydelse. Innan 
hade man lagt anbud ifrån MESH på den meteorologiska satelliten, som vi förlorat trots 
goda poäng, och därför kunde man tänka sig att göra det tvärtom nästa gång. Jag tror det 
mjukade upp situationen lite grann. 
 
[Kommentar Jan Torin, 2017-11-02: Samtidigt med Meteosat, den meteorologiska 
satelliten, utvärderades GEOS och även den förlorade MESH, så det var verkligen kris 
för MESH och Saabs rymdverksamhet om inte OTS skulle gå rätt väg.] 
 
Gert Larsson: Jag tror du har rätt. 
 
Bertil Lind: Apropå Danmark, så fick vi ju också en uppgift att lära upp Christian 
Rovsing,62 som var vår underleverantör, inom rymd. Bengt [Sundh],63 du var också med i 
det sammanhanget. Jag tror att det var en ingrediens i att vi fick jobbet, detta att vi hade 
lovat att vi skulle hjälpa Danmark att komma in i rymd. 
 
Lennart Lübeck: Men du, det där är väldigt viktigt. Jag vet hur det går till i departe-
mentsförhandlingar, och jag är rätt övertygad om att när Tony Hagström ringer till den 
danska kollegan så är det inte bara så att han beordrar honom att göra på ett visst sätt, 
utan han erbjuder någonting. Så förmodligen, i den här processen, så fanns det med att 
någon på Saab hade talat om för oss på departementsidan att, fixar ni det här så ska vi 
fixa, och det kan vara Rovsing, som du nämner, så lovar vi att dela med oss till Rovsing 
och lära dem rymd. 
 
Bertil Lind: Och vi ska veta att Christian Rovsing var ju en profil, en väldigt stark 
personlighet, som nog kunde slå sig igenom departement och annat. 
 
Lennart Lübeck: Och man ska veta att det snackades den vägen, bakvägen via Rovsing 
också, till departementet i Danmark. 
 
Gert Larsson: Det var ett litet företag, men han var duktig, Rovsing. 
 
                                                 
62 Christian Rovsing, f. 1936, dansk företagsledare och politiker, startade 1963 företag under eget namn 
inom elektronik, datorer och rymd/flyg. Företaget ombildades 1984 efter konkurs. 
63 Bengt Sundh, f. 1949, civ.ing. elektroteknik, CTH 1973. Sundh var bland mycket annat med på OTS-
projektet. 
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Martin Emanuel: Får jag bara sticka in en sak. Nu har vi varit inne och pratat om 
förhandling, men vi har också flera personer som var djupt involverade i det tekniska 
utvecklingsarbetet och som lade upp offerter och så vidare. Vilka är era perspektiv på det 
här? Vad var upprinnelsen till OTS och hur jobbade ni med det? Vilka var utmaningarna? 
 
Mats Nilsson: Får jag bara lägga en kommentar angående tidsaspekten där. För när de 
här besluten fattades angående vem om skulle få kontraktet, då var jag borta vid väx-
ellådsfabriken sommaren -73 och sökte jobb. Och det som gällde då det var det här 
OTS-projektet. Sedan så dröjde det några veckor, sedan fick jag ett telex ner till Tyskland 
och då var jag erbjuden att arbeta med något som hette marint övervakningssystem. 
Okej, ja, så jag accepterade jobbet och sedan någon månad senare när jag började då, det 
var 1 oktober eller 1 november, då var det tydligen så att det här OTS hade blivit så 
osäkert så man inte vågade… Utan då skulle man anställa mig på marinavdelningen. Men 
sen den 1 oktober eller som sagt 1 november, då måste det tydligen ha gått igenom, för 
då var det OTS som gällde. Ett av de första uppdragen jag fick, det var att skriva en CV. 
Men då kom dåvarande projektledare Erik Andersson64 rusande. Åh, så bra, sa han, ett 
nytt namn, för han behövde ha lite extra huvuden där i några offertpapper, så jag fick 
slänga in mitt namn där också. Och det var alltså hösten -73. Men då hade det rimligtvis 
gått igenom då. 
 
Bertil Lind: Ja, vi fick en prövotid. De accepterade oss inte direkt, utan vi fick en 
prövotid där de gick igenom systemet. Bland annat hade vi Maurice fantastiska kon-
struktion, en encoder som var baserad på någon sådan här… 
 
Maurice Bonfré: Tackar tackar, du säger fantastisk… 
 
Bertil Lind: Ja, den måste vi kasta ut. Den måste vara hårdvirad istället. 
 
Mats Nilsson: Nej men det var encoder, han hade något sådant där dataminne. 
 
Kjell Olof Yngvesson: PROM. 
 
Bertil Lind: Det var inte Maurice, utan det var… 
 
I mun på varandra: Sven Hallén.65 
 
Bertil Lind: Sven Hallén, det stämmer. Sedan hade vi ett möte i november. Det var 
otroligt snöoväder den dagen, kommer ni ihåg det. Ja, det var slutmötet och då fick vi go 
ahead, de accepterade vårt system. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Det jag kommer ihåg utav det här, det är att ESTEC66 gjorde ner 
vår encoder-konstruktion så fullständigt att vi fick börja om från början där på sätt och 
vis. Jag var mycket olycklig när vi åkte ifrån det mötet. De hade fruktansvärt många, inte 
fruktansvärt, men de hade stor kritik av konstruktionen för encodern. Det var faktiskt så 
att den ledande telemetrigubben på ESTEC, han bad om ursäkt, därför att den som hade 
kritiserat konstruktionen mest, han var ifrån Wales och de är otäcka människor, sade han. 
Det var den här Dick Steels. Han var väldigt hård i sin kritik mot konstruktionen av 
                                                 
64 Erik Andersson, f. 1932, civ.ing. elektroteknik CTH 1960. 
65 Sven Hallén, f. 1928, civ. ing. elektroteknik CTH 1965. 
66 ESTEC, European Space Research and Technology Centre, ESA:s tekniska center i Noordwijk, 
Nederländerna. 
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encodern, men han hjälpte oss också väldigt mycket genom kritiken. Så jag tror att det 
var nyttigt. Nu är ju tyvärr inte Helge Börjesson67 kapabel att vara närvarande, antar jag, 
jag vet inte om han lever ens. 
 
Mats Nilsson: Jag träffade honom i vintras. 
 
Gert Larsson: Han är inte så bra. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Nej, han är inte bra. 
 
Bertil Lind: Huvudorsakerna var ju att encodern inte var kompatibel med testutrust-
ningen och testutrustningen var en väldigt dyr klump som levererades till oss. Sedan fick 
vi ju, innan ECS, pengar till att utveckla precis den encodern som vi hade offererat. Så 
ECS flyger vår riktiga encoder. 
 
Maurice Bonfré: Men du, decodern hade vi inga bekymmer med? 
 
Bertil Lind: Nej, det var encodern. Det var Sven Halléns. 
 
Maurice Bonfré: Nej, inte encodern, men däremot bandspelaren som var kopplad till 
den, som kom ifrån SKF. 
 
Bertil Lind: Jaja. 
 
Mats Nilsson: Men var det inte TD? 
 
[Pratar i munnen på varandra]   
 
Kjell Olof Yngvesson: TD, ja. 
 
Mats Nilsson: Det var TD1A som hade bandspelaren. 
 
Lennart Lübeck: TD1A, ja. Ett sorgebarn. Får jag fråga en principfråga eller en 
politikfråga här igen då. Hur mycket bedömer ni att OTS-kontraktet betydde för era 
senare framgångar inom telesatellitområdet, i olika avseenden? 
 
Bertil Lind: Det var helt avgörande. Det var ju det som var grunden till den stora 
volymen inom TT&C, som vi sedan fick. 
 
Lennart Lübeck: Ja, för om man nu ska tala om kommersiella framgångar i senare tid, 
som Saab Space och även RUAG har nu, så är det väl så att det är på telesatellitsidan som 
volymerna har funnits, eller? Bortsett från Arianedatorerna då, men om vi tittar på 
TT&C-sidan alltså. 
 
Bertil Lind: Visst. Men det andra benet som vi pratar om sedan, det var ju Arianedato-
rerna, som var lika viktig. 
 
Lennart Lübeck: Självklart. Det spelade en oerhörd roll och det är också ett spännande 
drama som vi ska tala om efter fikat. Men det som ni berättar om här, med kritik som ni 
                                                 
67 Helge Börjesson, f. 1931, civ. ing. elektroteknik CTH 1956. Anställd vid Saab 1957 fram till pension 
1996. 
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får, och prövotid, det var väl helt enkelt så att när ett konsortium hade vunnit, så visste 
ESTEC att de som hade vunnit, de var inte bäst på alla områden, utan de var bäst på 
vissa grejer. Men de andra konsortierna var i själva verket bättre på andra grejer. Och vad 
de gjorde, det var att med lock och pock och utan att avslöja alltför mycket försöka 
övertala det vinnande konsortiet att bygga om vissa delar så det stämde med vad de andra 
hade hittat på. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Det har vi ju ingen uppfattning om. 
 
Lennart Lübeck: De försökte ju vara diskreta, men det var ju det som hände, att hade 
man en svag punkt så var man helt enkelt tvungen att visa att man kunde fixa den svaga 
punkten och det var väl det som drabbade er med den där encodern då. Om det sedan 
var en berättigad invändning eller inte… 
 
Gert Larsson: Men vi utsattes inte för hård press av andra konsortier på OTS. 
 
Lennart Lübeck: Ingenting? 
 
Gert Larsson: Nej. 
 
Lennart Lübeck: Men i själva verket var det väl så att alla konsortierna var i allmänhet 
kompetenta att fixa ett kontrakt om de hade fått det. Och MESH var utan tvekan 
kompetent att fixa det här OTS-kontraktet. Men det var alltså politik som hade att göra 
med vilka industrier man ville gynna, vilka länder som hade politisk makt och hur man 
kunde spela spelet helt enkelt. 
 
Gert Larsson: Men det var ju därför att vi tog in, i MESH, adderade Fiat, Fokker och 
Intra, så att vi blev sju länder utav tretton. Så vi hade övervikt på det sättet. 
 
Lennart Lübeck: Just det, just det. Och varför danskarna var så viktiga, det vet jag inte, 
men det är klart, alla stater hade ju en röst. 
 
Gert Larsson: De hade det, ja. Även de små. 
 
Martin Emanuel: En sak jag är intresserad av är att det löper en tråd här från TD till 
OTS och sedan till ECS. Var det en naturlig utvecklingslinje? 
 
Lennart Lübeck: För att sammanfatta vad ni har sagt där. Jag uppfattar att det ni fick på 
TD, det var inte en strategisk genialisk tanke från företagsledningens sida eller så, utan 
det var det som blev över när ni kunde komma in i MESH. Så att där var det slumpen 
som spelade in. Däremot när ni sedan kom till OTS, då visste ni nog i och för sig att det 
här var strategiskt. Det var därför jag menade att det var den avgörande punkten då ni 
verkligen kunde börja snacka om en strategi alltså. TD, där gällde det bara att komma 
med och få en bra bit som var tekniskt avancerad. 
 
Gert Larsson: OTS var helt avgörande. 
 
Martin Emanuel: Alfred Persson skriver i sin minnesberättelse om ett datahanteringssy-
stem som heter 550. Att det fanns någonting att bygga på. 
 
Jan Torin: 550 var egentligen ett marinsystem. 
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Martin Emanuel: Jag undrar om det, förutom att det råkade bli över, var något man 
hade kompetens kring och någonting som man kunde bygga vidare på? Eller var det till 
att börja från scratch när ni satte igång? 
 
Lennart Lübeck: Alltså Saab här i Göteborg hade en erfarenhet och kompetens på det 
som nu idag kallas för data handling, helt enkelt. Man kände sig komfortabel med det 
området. Så man tvekade inte att ta sig an TT&C. Eller…? 
 
Kjell Olof Yngvesson: Jag kan inte svara på det där alls. Jag vet att det fanns ett 
slakterimätsystem också. 
 
Jan Torin: Det lade ju grunden för Saabs mätsystem 330. 
 
Lennart Lübeck: Det låter ju inte så bra att vi flyger satelliter på slakteri. 
 
Jan Torin: Det var en som påstod att jag borde ha skrivit på mitt visitkort: expert på 
rymd och slakterisystem. 
 
Lennart Lübeck: Det tar vi en fika på. 
 
[PAUS] 
 
Lennart Lübeck: Jaha, kära vänner. Då sätter vi igång och nu handlar det om nästa 
kritiska bedrift som Saab lyckades med, och då handlar det om omborddatorer, som ju 
blev en av Saabs två paradgrenar på det här området. 
 
Gert Larsson: Tack vare den här killen. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Alla vet vad Jan gjorde i sammanhanget och frågan är också sedan 
vad andra gjorde och framför allt, vad var det som ledde fram till denna historiska bedrift 
att bli Europaledande på detta vitala område? Apropå det som Gert var inne på, hur 
lyckades lilla Sverige gama åt sig de bästa bitarna? Det var inte bara fråga om att få sina 
procent utan det var fråga om att få värdefulla procent. För det var väldigt lätt som litet 
land att hamna i sådant som att man fick göra testutrustning och sådant där som blev 
kvar på marken. Eller som några då fick göra, bygga lådorna. Att bygga en låda till en 
satellit som skulle tåla transporten till Guyana, det var i och för sig inte helt trivialt. Men 
det låter inte så spännande. Men Sverige lyckades över hövan och det beror, som vi sade, 
på den kompetens som Sverige hade förvärvat historiskt. Så de svenska skattebetalarna 
har väl sin förtjänst i det då, att de betalade för Sveriges tekniska kompetens på militär-
området. Men det som kanske förvånar en utomstående, det är frågan… Alltså, upprin-
nelsen till den här kompetensen som ledde fram till OBC-utvecklingen. Då är det lätt att 
tro att det berodde på att det fanns något som hette Datasaab och att det fanns något 
som hette CK37, och så vidare, alltså datorn till Viggen. Sverige var väldigt tidigt med 
centralkalkylator till flygplan. Och som sagt, utifrån det så sprang ju då den civila 
utvecklingen i Linköping, i det som sedan kom att kallas för Datasaab och de starka 
ambitionerna man hade när det gällde civil datautveckling. Det som har dokumenterats så 
utmärkt i det här projektet ”Från matematikmaskin till IT”. 
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Gert Larsson: Du ska veta att Gunnar Lindström,68 han var inne på att bara satsa på 
datorer. 
 
Lennart Lübeck: Gunnar Lindström var den drivande kraften i Linköping på Datasaab. 
 
Gert Larsson: Ja, precis. 
 
Lennart Lübeck: Och en kraftfull personlighet. Just det. Men berätta nu, ni som var 
med, fanns det något samband mellan det som gjordes på 60-talet i Linköping och det 
som skedde på 70-talet i Göteborg, eller talar vi om två oberoende processer? 
 
Gert Larsson: Oberoende. 
 
Jan Torin: Rätt så oberoende. Men jag hade väldigt mycket kontakter med Datasaab 
fastän jag satt i Göteborg på elektronikutvecklingen där. Men det var rätt så oberoende 
ändå och kanske lite, från min synpunkt, lite slumpartat. För den stora grejen var ju 
Ariane. För det var ju där det blev en viss massproduktion ändå. Och hur mycket Gert 
och de andra planerade för det, det vet jag inte, men vi försökte ju att komma in på 
ESRO:s teknologiutvecklingsprogram med en OBC. Vi misslyckades ju först när man 
skulle göra den första studien, den tog Selenia, och kanske att vi inte ansträngde oss 
tillräckligt mycket med Datasaab. Men sedan när det kom till att vi skulle göra en 
engineering modell, då tror jag att vi ansträngde oss lite mer, och då använde vi oss ju av 
TRW och fick hjälp av dem. Jag kan säga att vi fick inte mycket hjälp vid andra om-
gången av Datasaab, men jag tror inte att det berodde på avighet utan det berodde nog 
på att då hade Datasaab hamnat i sådana besvärliga problem med sin D23 att de hade 
helt enkelt inte råd att avstå från någon kompetens. 
 
Lennart Lübeck: Det är intressant. Det ska vi återkomma till, men om vi backar till 60-
talet lite grand. Saab hade ju tidigt förvärvat ett rykte om att kunna bygga små effektiva 
datorer därför att man höll på med Viggen-projektet. Det var ju det som gav upphov till 
den här svenska satelliten som var, som vanligt, långt före sin tid men där man för första 
gången någonsin lanserade idén om onboard processing. Och då talar vi om -66, -67. Det 
där var ju en vild idé som uppstod inom Rymdtekniska gruppen till att börja med, och så 
hade vi Bengt Hultqvist i Kiruna som hade ett problem. 
 
Gert Larsson: Det var viktigt att du nämnde det. Han var oerhört progressiv med att 
få… 
 
Lennart Lübeck: Just. Exakt alltså. De hade idéer i Kiruna och Bengt Hultqvist hade 
idéer som var omöjliga om man inte kunde komprimera data. 
 
Gert Larsson: Precis. 
 
Lennart Lübeck: Det var alltså sådana dataströmmar så det var inte att tänka på att köra 
ner dem i realtid med den tidens teknik. Alltså måste man göra något av dem och då kom 
den här idén upp. Och då tog vi kontakt med Saab, eftersom vi visste att de kunde det 
här. Ingen på Rymdtekniska gruppen hade ju någon aning om det här med datorer på det 

                                                 
68 Gunnar Lindström, docent kärnfysik KTH 1952–67, chef Saabs avionikavdelning 1954–57, VD 
Krångede Atomkraft 1957–60, chef Saabs elektronikavdelning 1959, datamaskinavdelning (Datasaab) 1963, 
vVD Saab-Scania 1968–74. 
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viset. Bengt Jiewertz69 och Viggo Wentzel70 var två personer som engagerade sig. Och då 
är min fråga, hade de någon roll att spela här i Göteborg över huvud taget? 
 
Gert Larsson: Nej. 
 
Jan Torin: Nej. 
 
Lennart Lübeck: Det hade de inte. 
 
Jan Torin. Men jag känner dem båda två. Och de gjorde ju, jag tror att det var SS2 som 
de gjorde, i ett kort, en processor. De kunde liksom räkna ut hur en rymddator skulle se 
ut. De fick igång den också. 
 
Lennart Lübeck: Jaha. 
 
Jan Torin: Jag tror att de räknade ut att den skulle väga ungefär tolv kilo och göra 
trettiotusen instruktioner i sekunden. Men sedan blev det ju inget mer med SS2, och 
sedan tror jag att Datasaab fick så mycket problem med D23. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Jag kom till departementet i den vevan, så blev jag ju ansvarig för 
dataindustrifrågor och fick hela det D22/23-problemet i knäet. Det handlade ju om att 
staten skulle gå in och försöka rädda det där projektet, och det gick ju inte. Men okej, då 
har vi klarlagt det. Det här var alltså en process som startade mer eller mindre oberoende. 
Men jag antar att ni, ryktesmässigt eller så, ändå på något sätt måste ha haft glädje av att 
Saab hade ett rykte av att hålla på med flygburna datorer. 
 
Jan Torin: Jo men, det tror jag. I offerten hade vi säkert nytta av det. Absolut. Men de 
bidrog inte någonting i offertarbetet. 
 
Lennart Lübeck: Men varför kunde ni med någon slags rättighet påstå att det här kan 
Saab. Realiteten var att ni hade kompetensen här i Göteborg, men hur kunde ni påstå 
det? 
 
Jan Torin: Nej, det påstod vi väl inte. 
 
Mats Steinert: Som jag tänker, jag vet inte hur sant det är alltså, men inputen till när 
EM:n skulle göras var ju att Selenia hade gjort en konstruktion som vi hade som baseline 
att titta på. Jag var ju inte med då, men det var ju tillsammans med TRW som vi kunde 
förbättra den konstruktionen enormt. 
 
Jan Torin: Ja… 
 
Mats Steinert: Att göra den här busskonstruktionen, det tror jag var den vitala delen i 
det hela. 
 
Gert Larsson: Vi kan säga som så, att det var helt enkelt Jans ambitioner, att göra det 
här. 
 
                                                 
69 Bengt Jiewerts, f. 1925, civ.ing. elektroteknik CTH 1948, tekn.lic., ansvarade för utvecklingen av 
Datasaabs militära datorer, bl.a. CK37. 
70 Viggo Wentzel, f. 1924, civ.ing.  elektroteknik CTH 1947, tekn. lic. Tekniskt ansvarig för Datasaab. 
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Lennart Lübeck: Som biluthyrningsfirman AVIS sa: “We are second, we try harder.” 
 
Jan Torin: Ja, vi funderade nog inte så mycket på det. Vi tänkte bara, de där italienarna 
ska vi väl kunna vara bättre än. 
 
Gert Larsson: Just det.  
 
Torbjörn Hult: Men Jan, jag tror att ni hade italienska knep också. Jag har en sådan 
rapport som ni gjorde här, och jag satt och funderade på det: ”Herregud, alltså, sådana 
här MIPS- och viktsiffror som ni gissade på då, dem kan inte ens vi nå idag.” Okej, ni får 
mera MIPS då, men komma ner i den vikten och den effekten på en dator som ni påstod 
att ni kunde då, det kan inte vi idag. 
 
Jan Torin: Men vi gjorde det också. 
 
Torbjörn Hult: Nja, inte riktigt. Jag tror det var fyrtiotvå. 
 
Jan Torin: Nästan. 
 
Torbjörn Hult: Fyrtiotvå är nästan, ja. 
 
Gert Larsson: Här är då de killarna som har fint renommé uppe i Linköping. 
 
Lennart Lübeck: Ja, det är fan inte lätt att få. Men är det så enkelt, höll jag på att säga, 
att det fanns personliga ambitioner här? 
 
Gert Larsson: Ja. 
 
Jan Torin: Jo, det är klart att det gjorde det. 
 
Conny Kullman:71 Men får jag säga en sak. Jag kom till den här gruppen -84. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Conny Kullman, som alla känner. 
 
Conny Kullman: Jag började på hösten -74. Då var i princip den här EM-designen och 
alla grejerna färdiga för testning, så det var en av de första grejerna som jag gjorde. Men 
när jag ser tillbaks på den här tiden så tror jag att det var en kombination utav tre 
personer, och två utav dem är här, det är Mats och Jan. Och Jan är så att säga teoretikern 
och chefen som egentligen inte lägger sig i utan som ger stor rörelsefrihet till individerna i 
gruppen. Och den tredje personen som inte är här är Lars-Ove Krook,72 som var med de 
här två på TRW. Det var Lars-Ove som gjorde mycket av det inre programmeringsar-
betet, mikroprogrammet. Så jag tror att det fanns en styrka i gruppen, hur den såg ut. 
Sedan den grundkonstruktionen, den här förbättringen som Jan och Mats pratade om, 
som skedde på TRW, det var en markant förbättring och det var en förbättring som var 
relativt lätt att vidareutveckla. Så behövde du nya typer av instruktioner som floating 
point till exempel. Det var någonting som vi implementerade i mikrokod och det var 

                                                 
71 Conny Kullman, f. 1950, civ.ing. elektroteknik, CTH 1974. Kullman var anställd på Saab Space i 
Göteborg 1974–83 och hade olika roller inom INTELSAT 1983–2001, från 1998 VD; VD Intelsat, Ldt. 
2001–2005, ordförande 2005–2006. 
72 Lars-Owe Krook, f. 1934, Tekniska Gymnasiet i Göteborg, TGG, jobbade på Saab under hela sin karriär 
och som konsult flera år efter pension. 
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visst teoretiskt arbete bakom det, men sedan Lars-Oves effektivitet att få fram de 
mikroprogrammen som styrde den mindre arbetsprincipen i datorn då. Så jag tror du 
hade en väldigt bra kombination av personligheter och drivkraft. Sedan tror jag att det 
var en fördel att det inte fanns någon knytning till Datasaab eller flygsidan, för då hade 
det aldrig gått så bra. För då hade det varit någon som hade lagt sig i. Nu var det i 
princip, jag menar, Jan hade viss kunskap, men jag tror vare sig Mats eller Lars-Ove 
egentligen hade någon datorkunskap. 
 
Jan Torin: Ingen alls. 
 
Mats Steinert: -72 hade jag inte och -73 hade vi inte det. 
 
Conny Kullman: De var inte belastade av det utan de kunde utmana det som fanns och 
jobba med TRW-killarna, som hade kanske en annan inriktning än vad som fanns på den 
här sidan. 
 
Lennart Lübeck: Men vad du beskriver nu, det är en klassisk skunk work-metod. Det 
var det som skedde här, det var skunk work. 
 
Conny Kullman: Det kan det nog ha varit, ja. 
 
Mats Steinert: Men lite så. Om man tänker på att det organiserades ju aldrig på det viset. 
Lars-Ove hörde hemma där någonstans i organisationen, du var där och jag var där. Men 
vi jobbade ihop i alla fall, och gjorde det länge. Jag håller med Conny, att arbetsklimatet 
vi hade var ju alldeles fantastiskt. För vi hade absolut hur lätt som helst att jobba tillsam-
mans, vem som helst kunde liksom gå in i den andres utan några som helst problem. 
Alltså, ingen tyckte illa om någonting, att man gav sig på varandra. Så här kan du fan inte 
göra, ungefär, kunde man säga till vem som helst då. Liksom varje morgon när vi 
brukade träffas och fika. Nu går det inte, det fungerar inte, och sedan efter ett tag så hade 
vi suttit och pratat: ja men nu fungerar det. Så där var det varenda morgon. Så det var 
väldigt opretentiös. 
 
Lennart Lübeck: Hur kom TRW in i bilden, hur gick det till? 
 
Jan Torin: Nej, det fanns redan… 
 
Gert Larsson: Vi tecknade det mycket tidigt. Det var Tore Gullstrand som tog det 
initiativet, ett avtal med TRW att hjälpa oss.  
 
Martin Emanuel: Alla de tre europeiska konsortierna hade ett amerikanskt bolag 
kopplat till sig. 
 
Gert Larsson: Ja, precis. 
 
Lennart Lübeck: Aha.  
 
Bertil Lind: Ja, MESH hade detta avtalet då. 
 
Martin Emanuel: Ja. Jag tror att det var MESH som hade avtalet. Ja, precis. 
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Jan Torin: Sedan så tror jag att det var rätt bra det där att TRW inte skickade någon man 
till oss utan att vi åkte över istället, för då blev vi ju helt avskilda. Alla gamla jobb som var 
och en hade, det var borta, vi var ju borta. Ja, jag hade väl fortfarande lite slakteri kvar, 
men de fick ju sköta sig själva, man släppte det helt och vi tre kunde koncentrera oss helt 
och hållet. 
 
Martin Emanuel: Hur länge var ni där? 
 
Jan Torin: En månad. Efter det så kommer jag ihåg att Ingemar Olsson,73 han var chef, 
han krökte den imaginära mustaschen lite grand och sade någonting om att de där i 
Göteborg, de gör ju hur fan de vill ju. 
 
Lennart Lübeck: Just det. 
 
Martin Emanuel: Vem var det som skickade iväg er till TRW då? 
 
Lennart Lübeck: Ingen? 
 
Jan Torin: Det var jag. 
 
Mats Steinert: Det var han som sade att, nu kommer vi. 
 
Gert Larsson: Det var det som ledningen sade att de skulle söka tillstånd för. 
 
Lennart Lübeck: Ja, ja visst. 
 
Jan Torin: Ja, men det visste ju inte jag.74 
 
Lennart Lübeck: Under det här skedet, då hade ni inga uppdrag som betalade kalaset 
ifrån ESRO eller ESA? 
 
Jan Torin: Jo, då hade vi fått det. 
 
Lennart Lübeck: Ni hade pengar från ESA? 
 
Jan Torin: Ja. Och Jan Hanje,75 han påstod att han räknade på det där, och han sade att 
det blev ungefär samma kostnad om vi åkte över eller om vi skulle betala en ingenjör 
som kom till oss under en månad. 
 
Lennart Lübeck: Hade ni tillstånd från ESA att använda pengarna på TRW? 
 
Jan Torin: Jadå, vi frågade ESA. Vi frågade Mike Perry, vår motpart på ESTEC. 
 
Mats Steinert: Mike Perry, en walesare som var en snäll typ. 

                                                 
73 Ingemar Olsson, f. 1926, civ.ing. flygteknik, KTH 1954, Teknisk direktör Saab 1976. 
74 Tillägg Jan Torin 2017-11-02: Vi hade ett kontrakt sedan tidigare om att få teknisk support vid behov. 
Jag blev under våren 1972 beordrad att åka till TRW för att bekanta mig med just de här killarna, som vi 
sedan gjorde offert tillsammans med och som vi anlitade i början av projektet. Just då hade jag ingen aning 
om varför jag skulle träffa dem. 
75 John Hanje, f. 1926, radiotelegrafist, gymnasieing. TGG 59, civ. ing. elektroteknik CTH 1963. Projektan-
svarig OBC. 
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Jan Torin: Han tyckte att det låter väl bra. ”Kan vi bara fråga honom så där lite försik-
tigt”. 
 
Martin Emanuel: Kan ni inte berätta mer om vad ni plockade med er hem därifrån? 
 
Jan Torin: Vi hade konstruktionen på papper klar när vi åkte därifrån. Så vi började 
ganska direkt att köpa kort och vira. Vi använde sådan här virteknik då och byggde ihop 
och efter rätt kort tid så funkade den där. Vi var så egotrippade så vi var helt nöjda med 
att… 
 
Mats Steinert: Att vi kunde få en dator att fungera. 
 
Jan Torin: … så att vi hade glömt att man skulle ha in- och utsystem också. 
 
Lennart Lübeck: Men det här var alltså det arbete som låg inom ramen för teknologi-
programmet på ESA. 
 
Jan Torin: Ja, det var engineering modellen. 
 
Lennart Lübeck: När började det bli liksom lukta Ariane? 
 
Jan Torin: Där vill jag påstå att här är det tillfälligheterna som gör att vi kommer in. För 
Ariane behövde ju en dator och vi var på gång. Vi hade ett program som skulle leda till 
en rymdkvalificering. I OBC-EM-kontraktet ingick att vi skulle göra de mekaniska tester, 
till exempel vibrationstester och termovacuumtester som kvalificerar till medverkan i en 
rymdfarkost. Och det var vi nog de enda i Europa som hade, ett sådant kontrakt. Så det 
var inte så att det fanns en massa europeiska konkurrenter. Men ändå, fransmännen var 
ju lite skeptiska till oss. 
 
Mats Steinert: Och de ville väl göra det själv? 
 
Jan Torin: Ja. 
 
Mats Steinert: Det var nog det vanligaste. 
 
Jan Torin: Ja.  
 
Lennart Lübeck: Mitt minne är att det var inte på något sätt självklart att det där skulle 
läggas utanför Frankrike. Alltså, man måste ju komma ihåg att Ariane-programmet 
finansierades till… 
 
Gert Larsson: Hundra procent nästan. 
 
Lennart Lübeck: Ja, inledningsvis hundra av fransmännen. Och när det blev ett riktigt 
stort program inom ESA så blev det mer än femtio procent franskt. Därmed ansåg 
fransmännen att de hade rätt att plocka samtliga godbitar, och datorn var en sådan 
godbit. 
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Bertil Lind: Men vi gjorde inte minnet utan det gjorde Crouzet,76 som var det franska 
företaget.77 
 
Gert Larsson: Ja, just det. 
 
Bertil Lind: De fick ju ett plated wire-minne. Så det var en del i överenskommelsen och 
vi fick franskt stöd via dem. 
 
Lennart Lübeck: Men det var ändå inte någon självklarhet att det skulle vara tillåtet att 
huvudkontraktet för datorn skulle hamna utanför Frankrike. 
 
Torbjörn Hult: Om du tittar på den där vita burken där så kommer de två understa 
modulerna från Frankrike, minnet och kraftaggregatet, vänstra bilden där. Så fysiskt sett 
är halva datorn fransk. 
 
Jan Torin: Ja, det stämmer. Kraftenheten var också… 
 
Torbjörn Hult: Fransk. Ja, precis. 
 
Jan Torin: Och det är klart, kraftenheten var väldigt viktig då med ett sådant minne, det 
här plated wired-minnet. Det är känsligt. Så det passade bra att de gjorde både kraften-
heten och minnet, om de nu skulle göra minnet. 
 
Torbjörn Hult: Jag har en grej bara att tillägga också. Ni sade det där om arbetsklimatet 
mellan er tre. Och jag vill påstå att, ja, okej, arbetsklimatet är en del, men det handlar nog 
om de tre personerna också. Jag menar, jag har arbetat väldigt intimt med alla tre sedan i 
olika sammanhang och det finns inte många på det här företaget genom alla år som har 
varit lättare att jobba med än Lars-Ove och Jan och Mats faktiskt. För det kan också 
spela in i historien då, att just ni tre tror jag passade. Eller vad säger du, Conny? 
 
Conny Kullman: Nej, det är som jag sade, kemiskt sätt så tror jag att det var en väldigt 
bra konstellation. Att de på en månad kunde åstadkomma vad de gjorde. De fick kanske 
det här som du sade, den här egotrippen, så att de blev sammansvetsade samtidigt. Men 
jag tror inte man ska underskatta det som hände i gruppen sedan när den blev lite större 
också. Jag menar, jag upplevde det att, och jag tror du sade det Mats, att om jag hade en 
arbetsuppgift där jag inte riktigt mäktade med, det var för mycket, jag gick inte till Jan 
och frågade utan jag gick till den killen som jag ville ha hjälp av. Man kände till vad de 
andra gjorde, och kände man då att den där killen, han är åttio, nittio procent, jag tar 
tjugo procent av honom. Det skötte vi själva mot varandra. Det var liksom en omedelbar 

                                                 
76 Crouzet, franskt företag med säte i Valence. Bytte senare namn till Sextant och ingår idag i Thales-
koncernen. 
77 Tillägg Jan Torin 2017-11-02: Till OBC-EM ingick inte något konstruktionsarbete av minne, utan till det 
breadboard vi gjorde för att testa funktionen använde vi ett Datasaab D5 kärnminne. Till OBC-EM var vi 
tvungna att ha ett militär ruggidized-minne och vi köpte ett amerikanskt ferritkärnminne som var tvunget 
att stå nära resten av OBC:n inne i termovakuumkammare och skakrigg. Till OBC Ariane blev det bestämt 
att vi skulle använda ett plated wire-minne.  För att kostnadsbalansen Frankrike–Sverige skulle bli rimlig 
fick Crouzet i Valance, Sydfrankrike, konstruera och bygga minnen och kraftaggregat varvid själva 
minnestrådarna köptes från Lockheed Corporation, USA, huvudleverantör till Polaris ballistiska missiler. 
Att Croutzet fick göra kraftaggregat var praktiskt eftersom magnetiska minnen har stora krav på spännings-
stabilitet. Till EXOSAT blev det också plated wire-minne. När vi sedan kommer till OBC för SPOT var 
man mogen för halvledarminne och när OBC skulle omarbetas för Ariane 4 byggde man på SPOT OBC-
konstruktionen och använde halvledarminne. 
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effektivitet i gruppen, och jag tror att vi kände ekonomiskt ansvar också för vad vi 
gjorde, att vi ville jobba så effektivt som möjligt. Så det var liksom en självstyrande grupp 
på något sätt. 
 
Lennart Lübeck: Det fanns ingen chef som lade sig i? 
 
Conny Kullman: Nej, Jan är ju ingen chef egentligen. 
 
Jan Torin: Jag är en ledare vill jag påstå. 
 
Lennart Lübeck: Det var nog som det norska uttrycket, ”daglig leder” alltså. Men du 
var en yngre ingenjör vid den tiden. 
 
Conny Kullman: Ja, jag tog examen -74 och gjorde mitt exjobb här. Och dels så var väl 
Ariane-jobbet på gång och EM-modellen var i princip så pass färdig att de var inte 
intresserade längre, utan det var dags att testa den, så då dumpade de det på mig. Och 
sedan fick jag den enklaste modulen i den här, som de glömde och inte ville göra 
någonting med, in-och-ut-modulen, den gjorde jag på den första Ariane-datorn. Så jag 
fick testa EM och göra den tråkigaste modulen på den nya. 
 
Mats Steinert: Lösningen på många problem gjorde vi ju på fikan på morgonen. Det var 
ju en massa problem som kom upp här när man satt och fikade. Där löstes hur mycket 
grejer som helst då på en kort stund, så det var ett otroligt arbetsklimat, har aldrig varit 
med om det någonsin efteråt. 
 
Jan Torin: Det intressanta är ju att varken jag eller du eller Lars-Ove, vi hade aldrig 
jobbat ihop, vi kände inte varandra. 
 
Mats Steinert: Nej, inte något. 
 
Jan Torin: De bara föste ihop oss i en grupp. [Kommentar Mats Steinert 2017-11-29: Jag 
hade faktiskt jobbat en del med Lars-Owe tidigare.] 
 
Mats Nilsson: En notis från en utomstående. Man märkte att det var något speciellt 
med de här OBC-killarna, ni hade någon soffa som ni brukade… 
 
Mats Steinert: Där vi brukade lösa problem ju. 
 
Conny Kullman: Utanför Lars-Oves kontor. 
 
Mats Nilsson: … ta siesta. Du satt där, och Lars-Ove satt ofta och sov efter lunch. Men 
man märkte det att ni hade en viss sammanhållning. Så det syntes utåt. 
 
Conny Kullman: Men samtidigt ska man inte förminska det här samröret med Saab. 
Gruppen som skapades var väldigt bra på det som var inne i datorn, men allt det 
mekaniska och testningen, jag menar, det är inte bara att plocka ihop grejerna. När du 
skakar en sådan där grej, så är det säkert på OTS-sidan också, då sitter kondensatorerna 
som popcorn i burken. Smattrar alltså. Det är inte bra. Men jag menar, just supporten 
som fanns runtomkring kombinerat med de här tre killarna gjorde det. Plus det här 
arbetsklimatet då. Och Jan hade alltid några bra idéer, men inte med någon sådan där 
vansinnigt styrande hand, att nu ska du göra det och det och det. 
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Lennart Lübeck: Det är intressant det du nämner, därför att alla som har sysslat med 
elektronik vet att det är en sak att få det att fungera på bänken, men sedan ska det in i 
burken med kontaktdon och miljöprövning och sådant där förbannat elände som ska till. 
Och där Saab flygavdelning vet allt om hur det går till. Så det kanske spelar roll. Det är ju 
bra. Men får jag fråga, du nämnde, det lät nästan som att ni gjorde någon slags innovat-
ion eller tekniskt genombrott i ett skede där ni faktiskt kom upp med en teknisk lösning 
som var överlägsen. 
 
Jan Torin: En grej som jag tror gjorde att vi fick en väldigt bra lösning, och den fick vi 
egentligen från TRW, det var att för att förmedla data mellan de olika modulerna så 
byggde vi en buss. Idag eller något år efteråt så var det ju ingen grej alls. För att ha en 
fysikalisk buss så måste man ju kunna skicka ut signaler, ettor och nollor, men man måste 
också ha ett tillstånd där man inte berör bussen alls, det tredje tillståndet. Och three state-
komponenter, jag vet inte hur det var, idéerna måste ju ha funnits, men det fanns inga 
komponenter när vi började. Sedan kom ju three state-komponenterna, där man kunde 
skicka ut data på bussen. Men TRW hade kommit på att det fanns en komponent som 
var så att om man slog ifrån spänningen på dem så blev det tredje tillståndet. Och det är 
väldigt viktigt, för att det kunde ju bli vad som helst. 
 
Lennart Lübeck: Ja, alltså, i vanliga komponenter kunde vad som helst inträffa. 
 
Mats Steinert: Det var hit och dit… 
 
Jan Torin: Ja, just med den komponenten var det så. 
 
Torbjörn Hult: L04. 
 
Jan Torin: Men det intressanta är att vi köpte ju det, och byggde, och det fungerade bra 
ända tills de här PR-gubbarna kom in. Då började man läsa på, de läser ju noggrant där 
det står en specifikation på komponenterna. Det är bara det att ingenting är specificerat 
om det inte finns någon spänning på dem. Så där stod vi. Men då fanns det en kille som 
hette Tedeman, Lars Tedeman,78 han gjorde en stark insats där. 
 
Mats Steinert: På komponentlabbet. 
 
Jan Torin: På komponentlabbet, och förslog hur vi skulle bära oss åt. Vi skulle screena 
samtliga komponenter och mäta på dem, även inom temperaturområde och allt sådant 
här, och det köpte ESRO. Det var ju väldigt viktigt. 
 
Mats Steinert: Det gav ju möjlighet till det som blev vår fortsättningsstudie åren därpå, 
feltoleransstudien. Där kunde man liksom koppla in redundanta modeller på en sådan här 
buss, som var tysta och inte användes. 
 
Jan Torin: Ibland har jag funderat, lite konspiratoriskt, om det var så att TRW sålde den 
där idén till oss medvetna om vilka problem vi skulle få. 
 
Gert Larsson: Nej, det tror jag inte. 
 

                                                 
78 Lars Tedeman, f. 1929, kom från Olof Rydbecks elektronikverkstad och hade sedan en karriär inom 
ESTEC, bland annat som kvalitetschef. 
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Jan Torin: Nej, jag tror inte det. Vi hade väldigt bra kommunikation. Killarna på TRW 
var fantastiska. 
 
Gert Larsson: Ja, de var ärliga. 
 
Jan Torin: De var… 
 
Martin Emanuel: Varför var TRW intresserade av samarbetet? Det är ju självklart vad 
ni kunde få ut av det, men vad fick de ut, fick de sälja komponenter? 
 
Jan Torin: Nej, de hade ju det här kontraktet. De fick betalt ju. 
 
Gert Larsson: Det var ett rent assistansavtal som de fick timmar för. 
 
Bertil Lind: Jag vill bara inflika att visserligen var det ju en teknikbaserad produkt. Men 
vi får inte glömma John Hanje. Han var en projektledare, som satt i rummet bredvid mig, 
nere på växellådsfabriken. Det var så dålig isolering att jag hörde precis vad han sade. Det 
var ett antal konstruktörer som var inne hos honom varje förmiddag och ibland på 
eftermiddagen också, och snackade, snackade och snackade även strategi. Han var inte 
teknisk, men han var väldigt smart, rent projektmässigt och politiskt. Han var duktig, så 
vi ska inte glömma honom när det gäller frågan varför vi lyckades. 
 
Jan Torin: Nej, absolut inte. Det har du helt rätt i. John var en stöttepelare. 
 
Mats Steinert: Vi kunde göra det vi ville och han röjde undan. Vi gjorde vad vi ville, hela 
tiden. 
 
Lennart Lübeck: Vi kommer till politiken så småningom, men jag tänkte bara kolla en 
sak. När det började dra ihop sig till att det verkligen var fråga om Ariane, var MESH 
inblandat då eller var det då Saab on its own? 
 
Gert Larsson: MESH var inte inblandat då. 
 
Jan Torin: De var inte alls… 
 
Lennart Lübeck: Utan då var det Saab? 
 
Gert Larsson: Då var det Saab, ja. 
 
Lennart Lübeck: För ni sade här förut att Saab hade lite av en gräddfil till att börja med, 
för man hade det här teknologikontraktet och kunde jobba relativt ostört utan att det var 
en massa bråk nere i ESA då, eller i ESRO då. Men när det började bli skarpt läge, att det 
handlade om upphandling för den första generationen Ariane, och då närmar vi oss alltså 
-74, -75, då det var dags för upphandling, vad hade ni för bild av situationen då? Jag har 
en bild och Per har kanske också en bild här, men kan ni säga vad ni hade för bild av 
situationen när det började närma sig? 
 
Gert Larsson: Vi ansåg att det var jävligt svårt att komma överens med Aérospatiale. Jag 
tror att vi hade förhandlingar nästan i två års tid. Två års tid. 
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Lennart Lübeck: Jag vet ju att Fredrik Engström har en väldigt stark minnesbild av det 
här och enligt egen uppfattning en aktiv roll. Enligt honom så var Aérospatiale, och även 
Matra, inte glada åt tanken på en svensk huvudleverans utav datorn. Den som förmodlig-
en var den som klarade hyskan mot Sverige då, det var CNES.79 För CNES hade ju 
huvudansvaret för hela Ariane-projektet, de facto. Det var ju redan så på den tiden att 
CNES var viktigare än ESA, när det gällde de här besluten. Och den som var teknisk 
chef på CNES vid den tiden var Yves Sillard,80 och han lär ha spelat en roll. Enligt vad 
jag har fått höra, och nu måste ni verkligen tänka till här… Det utövades påtryckningar 
på Saab i två avseenden. Sillard ställde upp två villkor för att Saab skulle få göra det här, 
och det ena villkoret var att Saab måste sätta in egna pengar i en verifikationsfas, en 
prövofas. Saab måste, för det andra, engagera TRW ännu hårdare än vad man tidigare 
hade gjort. Har ni något som helst minne av det? 
 
Gert Larsson: Nej, möjligtvis det sista, men inte det första. Vi satsade inga pengar i det. 
 
Lennart Lübeck: Då är det möjligt att ni lyckades, ja, inte lura, men alltså… Enligt 
Fredrik [Engström] så var Gullstrand med på ett kritiskt möte. De här tre herrarna satt 
ner vid ett bord och jag tror till och med det nämndes en siffra, en halv miljon kronor 
skulle Saab slanta in av egna pengar i en verifikationsfas. Och Gullstrand, som ju var en 
visionär men också relativt slipad affärsman, han vrängde sig och vred sig som en orm 
där. Men till slut, efter samtal med Linköping och så vidare, så kom de där pengarna 
fram. Men det är ju inte säkert att de någonsin materialiserade sig. Jag vet inte. 
 
Gert Larsson: Men det var ju så lite pengar så att jag har inget minne av det. 
 
Lennart Lübeck: Nej. En halv miljon, det var ju felräkningspengar i din värld. 
 
Gert Larsson: Ja. 
 
Jan Torin: Men jag har inget minne av pengarna… 
 
Gert Larsson: Nej. 
 
Jan Torin: …men vi hade ju en verifikationsfas där under första halvåret -74, som 
avslutades med det här mötet vi hade i Paris där du och Fredrik var med, och Johan 
Martin-Löf.81 Vi var nere, du [Mats Steinert] och jag, medan John [Hanje] och Lars 
Sandblom82 blev sjuka så de inte kunde åka ner. Då fick vi veta att vi hade klarat det de 
hade ställt upp och det var egentligen där som den här flyträkningen var en grej som vi 
skulle klara av. Det trodde de säkert aldrig att vi skulle klara av, att få in flyträkning i vår 
dator. Och det var knepigt. 
 
Martin Emanuel: Varför är det viktigt? Förklara för en lekman. 
 

                                                 
79 CNES, Centre national d’études spatiales, den franska nationella rymdmyndigheten. 
80 Yves Sillard, fransk ingenjör och ämbetsman, CNES 1969–82, chef 1976–82. 
81 Johan Martin-Löf, f. 1937, civ.ing. teknisk fysik, KTH 1972. Anställd vid Rymdkommitténs teknisk 
grupp 1961–62 och 1963–65, Rymdtekniska gruppen 1965–72, Industridepartmentet 1976–85, Televerket 
och sedermera Telia 1986–2002. 
82 Lars Sandblom (1931–2018), civ.ing. elektroteknik, CTH 1955. Sandblom var projektledare för datorerna 
till Ariane 1, 2 och 3 och sedan även för nyutveckling och tillverkning av datorerna till Ariane 4. 
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Jan Torin: Det var inte alls viktigt. Det visade sig så småningom när jag hade pratat med 
dem att de använde aldrig någon flyträkning. Men… 
 
Gert Larsson: Det skulle vara med. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Det fanns elaka tungor på fransk sida, vad jag har förstått, fortfa-
rande på Matra, som ville påstå att ni skulle inte klara av det här, och att ni påstod saker 
som ni inte kunde leva upp till, till exempel flyträkning. Och det var det som ledde till att 
Sillard sade att om ni ska ha en chans att få det här så måste ni visa att ni klarar det ni 
påstår. 
 
Gert Larsson: Mm. Men det där med TRW, det gjorde vi nog, men att vi satsade egna 
pengar, det har jag inget minne av. 
 
Jan Torin: Nej, det vet jag inte alls. 
 
Lennart Lübeck: Nej, men alltså, det är möjligt att det var av den storleksordningen att 
det kom under radarn för… 
 
Gert Larsson: Precis. Uppmärksamheten. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Och en sak är att man sitter och lovar en sak vid ett möte för att få 
igenom något, och sedan kanske det rinner ut i sanden av någon anledning. 
 
Gert Larsson: Jag tror det. Däremot så har vi betalat massor av pengar på separationssy-
stemen. 
 
Lennart Lübeck: Ja, där fick ni sätta in pengar, för där fick ni inte någon… 
 
Gert Larsson: Nej, det var dyrt. 
 
Lennart Lübeck: Det var business på ett annat sätt. 
 
Gert Larsson: ja. 
 
Jan Torin: Det är väl som Mats säger, att John Hanje skötte det där med pengarna för 
oss, så vi funderade aldrig på det med pengar och tid. 
 
Lennart Lübeck: Om det nu ändå var så att Saab satte en halv miljon, så tror jag ni 
lyckades tjäna ihop de pengarna senare på Ariane-datorerna. Så det blev ingen misslyckad 
affär. Jaha, okej. Men har ni något minne av hur relationerna var med Aérospatiale och 
Matra på den här tiden? Var det en spänd relation eller var det normal konkurrens? Och 
Crouzet var inblandat också, säger ni. Hur var det? 
 
Jan Torin: Vi hade aldrig några kontroverser med Matra, som var de vi jobbade med, 
utan det var alltid, tycker jag, rätt konstruktiva samtal. 
 
Gert Larsson: Crouzet var en bra samarbetspartner. 
 
Jan Torin: Oh ja, det var de. 
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Lennart Lübeck: Så när ni väl fick det här kontraktet, mötte ni då några problem som ni 
inte hade förutsett? 
 
Jan Torin: Jag tror att vi upparbetade ett ganska så bra förhållande med Matra. Då var 
det i och för sig SPOT, så var det ju CNES som vi först fick jobba mot och det löpte 
väldigt smärtfritt. De var väldigt positiva till oss och redan tidigt, vet inte vilket år, men vi 
hade börjat med SPOT-datorn och utvecklade den, ja, vi hade ju fortfarande Ariane, då 
kommer jag ihåg en kille vars namn jag har glömt, men då kom han och undrade om det 
var möjligt att vi skulle kunna använda den i Ariane 4. Detta var innan den första Ariane-
raketen hade skjutits upp, så det måste ha varit -79. 
 
Lennart Lübeck: Ja, -78, -79 någon gång, ja. 
 
Jan Torin: Så det var väl ett rätt så positivt besked. Och det var samma sak med Ariane 
5. Redan -82, tror jag, så kom där en kille från Matra och började resonera med mig om 
Ariane 5. Jag hade ju ingen om vad… Man ska väl först ta upp den första raketen innan 
man ska börja tala om nästa och nästa igen? Men de var redan på gång där och undrade 
över Saab. 
 
Lennart Lübeck: Betyder det att när det sedan kom till de påföljande versionerna av 
raketer och påföljande versioner av styrsystem och allting, då var det inget problem att 
hålla sig fast i datorleveransen? Per, har du något minne, när det gäller Saabs deltagande i 
de senare Ariane-projekten, av att ni hade något problem med det, att hålla kvar Saab? 
 
Per Nobinder: Det fick vi inte höra att det skulle vara problem med. 
 
Lennart Lübeck: För Sverige deltog ju med ganska stora pengar, mer än vår normala 
andel, just i Ariane. Medan Sveriges BNP-andel var cirka två, två och en halv procent, så 
deltog vi i allmänhet med cirka fyra, fem procent i Ariane, beroende på att vi hade två bra 
kontrakt. Det var Flygmotors munstycken och det var Saabs datorer. 
 
Per Nobinder: Ja, vi kände oss ju tvungna att ställa upp med finansiering för de där 
projekten. Och det var alltså viktigt för båda företagen. 
 
Lennart Lübeck: Just det. 
 
Bertil Lind: På Ariane 5 så blev jag inblandad. Jag var ju affärsområdeschef för Space 
Transportation då, under den tiden vi sålde Ariane 5. Vi satsade ju en massa pengar på 
utvecklingen och valde en egen mikroprocessor, för det var en konkurrensupphandling. 
Sedan ville de ju inte ha den processorn, utan CNES bestämde processorn, 1840 eller vad 
hette den? 
 
Torbjörn Hult: 68020.  
 
Bertil Lind: 68020 var det, ja. Den skulle vi ha istället, och plötsligt fick vi ändra rodret 
och jobba med detta. Då vi var ju konkurrensutsatta, så då följde en ganska tuff period. 
 
Jan Torin: Ja, men vi fick ju göra det fastän vi fick byta processor. 
 
Bertil Lind: Ja, vi fick byta processor och fortsätta med konstruktionsarbetet och det 
blev en ganska tuff förhandling innan vi fick jobbet. 
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Jan Torin: Men vi hade ju studier som vi gjorde innan, så vi var väldigt väl förberedda 
när vi sedan skulle offerera. Jag vet inte vem som betalde de där studierna. Gjorde vi 
själva det? 
 
Bertil Lind: Vi satsade mycket egna pengar i det. 
 
Torbjörn Hult: Vi byggde en prototyp med 68020-processorn. Två av de som har varit i 
det här rummet, Annalena [Johansson]83 som satt där, och Folke Brundin84 som var inne 
vid fikat, det var de två som byggde den första 68020-prototypen, en virad prototyp. 
 
Mats Steinert: Men innan det hade vi ju gjort en lång studie där… 
 
Torbjörn Hult: Men de resultaten var det ingen som brydde sig om… 
 
Mats Steinert: … vi kom fram till att den enda som man absolut inte ska välja är 68020. 
 
Torbjörn Hult: Men CNES ville ha den. 
 
Mats Steinert: Den skulle väljas i alla fall. 
 
Torbjörn Hult: Ja. Dels var det beroende på att den kapslades i Frankrike… 
 
Mats Steinert: Ja, det var ju det. 
 
Torbjörn Hult: … alltså, att det var en fransk komponent, och så satt den i Rafale 
också. Och sedan när man bytte i Rafale och bytte till SPARC,85 då bytte europeisk 
rymdindustri till SPARC också. Så fransmännen har styrt teknologivalet väldigt mycket. 
 
Bertil Lind: Men där var ju ett Single Event Upset-problem med 68020, och det betyder 
att minnesceller slår om när de träffas av tunga joner Vi valde ju en annan processor 
själva från början, så vi skrev en egen RID gällande problemet men det vinkades bort 
bara. Så småningom förstod de allvaret själva och då fick man göra en lösning i mjukva-
ran istället, för att kompensera för den svagheten i processorns egenskaper. 
 
Jan Torin: Alltså, vi hade inte mätt på den 68020 som sedan kom, men vi hade mätt på 
en massa olika Motorola-processorer. Någon uttryckte det som att de var utmärkta som 
sådana här tungjonsdetektorer, medan Intel hade visst lång erfarenhet och vi hade mätt 
på dem. Då var jag på Chalmers så vi hade mätt på många olika, inte precis den senaste 
som vi föreslog, men många andra från Intel. De var alldeles utmärkta, de var inte särskilt 
känsliga för tungjonsbestrålning.86 
 

                                                 
83 Annalena Johansson f. 1964, civ.ing. datorteknik CTH 88. 
84 Folke Brundin, f. 1963, civ.ing. elektroteknik CTH 87. 
85 SPARC, Scalable Processor Architecture utvecklad av Sun Microsystems baserad på den forskning 
Paterson gjort på Berkeley. 
86 Tillägg Jan Torin 2017-11-02: Redan i början av 80-talet fick vi uppmaning att titta på en styrdator för 
Ariane 5. Jag var bland annat nere i Evry, en förort till Paris, och berättade om JAS 39 och den D80 som 
projekterades i det sammanhanget. Vi gjorde en del studier och tittade på ett antal olika set med mikropro-
cessorer och feltoleranskoncept. I vår offert hade vi fastnat för samma koncept som vi använt i SPOT och 
som mikroprocessor fördrog vi Intels 80386 framför Motorolas 68020 beroende på att de Intel-produkter 
vi strålningstestat var mycket mer strålningståliga än Motorolas. Fransmännen ville använda Motorolas 
68020 och så blev det. 
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Torbjörn Hult: Men sedan tror jag det föll lite grand också på att vi satsade på jämn 
kompatibilitet med Gripendatorn ett tag. Om jag kommer ihåg rätt. 
 
Bertil Lind: Och vi använde det som argument… 
 
Torbjörn Hult: Vi använde det som argument, ja. 
 
Bertil Lind: … när vi skulle sälja den, men det var inget reellt bakom detta egentligen. 
 
Torbjörn Hult: Jag tror inte det heller. Så där har vi haft en koppling till flygsidan i alla 
fall då, att vi var jättebra på det. Men sedan håller jag med dig, att tekniskt sett så var det 
inga likheter alls. 
 
Martin Emanuel: Får jag fråga, det här med feltoleranta system, var kom det in i bilden? 
 
Jan Torin: Det kom in när ESTEC annonserade en studie, de skickade ut en RFQ om 
en studie, och egentligen så hette den inte den feltoleranta datorn utan det hette någon-
ting med multiprocessor OBC. Men det var ESTEC:s Mike Perry som talade om att det 
där med multiprocessor, det är feltolerans. Det är det ni ska koncentrera er på. Och där 
hade vi faktiskt hjälp av Datasaab, för det var en kille där som hette Lennart Löfgren,87 
jag vet inte ifall han lever än idag, men han kunde mycket om feltolerans. Han hade suttit 
hemma och läst vad som hade skrivits på det området. Jag hade hört talas om orden men 
visste inte alls hur man bar sig åt. 
 
Lennart Lübeck: När kom den där RFQ:n ungefär i tiden? 
 
Jan Torin: Slutet på -73 eller början av -74, för vi gjorde ju… 
 
Mats Steinert: Det var nog slutet av -73. Vi gjorde studien -74 i alla fall, så det måste ju 
vara så. 
 
Jan Torin: Ja. Och det ska man ju säga att tidigare också, på OBC EM, så hade vi ju med 
en kille från Christian Rovsing, Børge Riis Vestergaard. Så det ingick nog också i spelet 
där. 
 
Lennart Lübeck: Det gjorde det säkert då, ja. Just det. Men det är så det går till, man ska 
locka med sig bundsförvanter i det industripolitiska spelet också. Det är viktigt. 
 
Jan Torin: Och det hade vi även i feltolerans studien då vi hade med en programmerare, 
Preben Jensen från Rovsing. 
 
Lennart Lübeck: Det här med tvärkopplingar med gängen i Linköping på Datasaab. Ni 
nämnde Gripendatorn. Saab blev ju med tiden också mer avancerad på flygburna datorer, 
inte bara rymddatorer. Fanns det några tvärkopplingar i senare tid, alltså på 80-talet och 
så där, med Linköpingsgänget och det som skedde där? Eller var det fortfarande två 
oberoende processer? 
 
Gert Larsson: Det var mest oberoende. 
 

                                                 
87 Lennart Löfgren, datorarkitekt för bl.a. Datasaab D 5. 
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Jan Torin: De var väldigt oberoende, ja. 
 
Torbjörn Hult: Vi gjorde en gemensam offert tillsammans med de i Jönköping till 
styrautomaten i delserie två till Gripen. Det fanns en Combitech-offert88 där man hade då 
valt 68040. Saab hade åkt omkring med kompilator och testat sitt program och kommit 
underfund med att 68040 tillsammans med just den här kompilatorn var det som gav 
absolut bäst prestanda. Så de ville ha 68040 som dator i styrautomaten. Och då gjorde vi 
en gemensam offert tillsammans med folket i Jönköping på en Combitech-dator. Nu blev 
det ju så att de som gjorde förra styrautomaten vann ändå, så vi hade ganska mycket 
samarbete med Jönköping då. 
 
Gert Larsson: Det var efter min tid. 
 
Bertil Lind: Sedan bör vi komma ihåg Hermes, där vi gjorde många feltoleransstudier. 
 
Jan Torin: Ja, och det var ju Erik Mattson89 där som gjorde… 
 
Bertil Lind: Och där jobbade vi i ett annat spår med Linköping, som gällde flygkontroll-
systemet och aerodynamiken. Detta gjorde vi även inom Sänger, ett rymdflygplan, som 
var ett tyskt initiativ. Vi hade därför rätt mycket samarbete med Saab, men det berörde 
inte direkt datorer, utan det var ett eget spår. Men eftersom vi var ansvariga för rymd 
inom gruppen så gick studierna och jobben via oss. 
 
Lennart Lübeck: En av mina meriter är nedläggningen av Hermes. Vilket jag sörjde 
mycket över, jag är inte glad över den meriten. Jag var ordförande i Ariane Programme 
Board, som det hette, alltså ESAs programråd, och alla var mycket glada efteråt att jag 
hade lyckats lotsa igenom det beslutet att lägga ner Hermes. Men projektet må ha varit 
tekniskt våghalsigt, men det var ESAs unika chans att koppla in flygindustrin. För 
flygindustrin är tjugo gånger större än rymdindustrin och chansen att få flygindustrin i 
Europa intresserad av rymd, den missade vi med Hermes. Mycket tråkigt. Men det var en 
kul erfarenhet och det här med att börja bygga för bemannad rymdfart, som du nämnde 
här tidigare idag, det är en intressant utmaning som jag hoppas att ni får… 
 
Bertil Lind: Ja, vi jobbade med Dassault90 på flygsidan, som var intressant för Saab som 
samarbetspartner. 
 
Lennart Lübeck: Ja, men de här flygkillarna, de har varit med länge. Rätt tråkiga typer 
tycker antagligen ni även, men de kan en del. Så det hade varit intressant om de hade fått 
igång Hermes. Ska vi säga något om SPOT-datorn så inte det blir bortglömt här. För det 
ar ju också kul att ni fick chansen där. 
 
Jan Torin: Alltså, från SPOT-datorn tog vi ju sedan datorn till Ariane 4. 
 
Lennart Lübeck: Ja, det är generation två på Ariane. 
 
Jan Torin: Ja. 

                                                 
88 Saab Combitech, bildat 1983 som utvecklingsenhet inom Saab. Numera Combitech AB, oberoende 
teknikkonsult ägt av Saab. 
89 Erik Mattsson, f.19 38, civ.ing. elektroteknik CTH 1965, tekn. Dr. Mattsson konstruerade den feltole-
ranta datorkonfigurationen till Hermes med 4 redundanta datorkedjor. 
90 Dassault Aviation, franskt aerospace-företag. 
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Mats Steinert: Och det var ju där vi implementerade feltoleranskonceptet för första 
gången. 
 
Jan Torin: I SPOT, ja. 
 
Lennart Lübeck: För det har ju sagts tidigare, att det är liksom lite skillnad på att göra 
en tiominutersdator och att göra en femårsdator. Eller hur? 
 
Gert Larsson: Jo. 
 
Lennart Lübeck: Och det där med feltolerans är ju inte så intressant under tio minuter, 
men det är mera intressant om man kör fem år eller längre. Så att där måste ni ha tänkt i 
lite olika banor. 
 
Jan Torin: Jag kommer ihåg det första mötet vi hade, då var det CNES som kom och de 
hade läst vår rapport från feltoleransstudien vi hade gjort. Jag kommer ihåg att en fråga 
var om vi stod fast väldigt mycket vid den här akademiska synen vi hade på feltolerans. 
Vi hade ju föreslagit sådant här med fyra datorer som samarbetade och jobbade ihop. De 
var mer inne på att dubblera och låta den ena övervaka den andra, så att säga, och 
skickade livesignaler. 
 
Martin Emanuel: Och var landade ni? 
 
Jan Torin: I det som fransmännen ville. 
 
Mats Steinert: Det är alltid så det blir. 
 
Lennart Lübeck: Ja men, ni skrev ju den där rapporten utan att veta någonting påstod 
ni för en stund sedan.  
 
Mats Steinert: Ja, ja. Men det var ju en teoretisk genomgång som vi gjorde av alla 
feltoleranskoncept som över huvud taget fanns. Så vi summerade ju ner det helt och 
hållet, vi hade inget slutsyfte att… 
 
Jan Torin: Det fanns inte något, om man säger, något forsknings- eller vetenskapligt 
arbete i studien, utan vi letade upp vad som var gjort i världen och det var väldigt nyttigt. 
Vi fick en bra översikt. 
 
Mats Steinert: Men på något vis gjorde vi väl någon genomgång av hur vi skulle kunna 
implementera det själv. För jag fick ju göra FMECA (Failure Modes, Effects and 
Criticality Analysis) på grejer där, så någonting måste vi haft att räkna på. 
 
Jan Torin: Ja. 
 
Mats Steinert: Eller hur var det, jag kommer inte ihåg. 
 
Jan Torin: Jodå, det gjorde vi. 
 
Lennart Lübeck: Men det slutade med, när ni kom in på SPOT-datorn, att den blev 
feltolerant enligt det franska konceptet då. 
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Jan Torin: Ja. 
 
Mats Steinert: Mmm. 
 
Lennart Lübeck: Okej. Och sedan, hur var det med Ariane 5-datorn? Det vet ju jag, att 
den var feltolerant i den meningen att det fanns dubblering med de två datorerna där. 
 
Jan Torin: Ja, och det var väldigt mycket SPOT-konceptet. 
 
Lennart Lübeck: Ja, det var det. Okej då, så det fanns ett argument. 
 
Jan Torin: Det tror jag att jag vågar påstå. 
 
Bertil Lind: Det var ju Hermes som gick vidare med ett koncept med fyra datorer för att 
skapa full redundans. 
 
Jan Torin: Där var det ju människor med. 
 
Bertil Lind: Det blev fyra istället för tre. 
 
Martin Emanuel: Min bild är annars att det sedan sker någon sorts successiv förskjut-
ning från centraldatorer till mer dedikerade lösningar eller vad man ska säga. Men jag vet 
inte riktigt när det börjar hända? 
 
Lennart Lübeck: Distribuerade system så att säga. Hur är det med det? 
 
Jan Torin: Hur är det med det, Torbjörn? 
 
Torbjörn Hult: Det är 90-talet snarare. 
 
Jan Torin: Det är senare, det måste det ju vara. 
 
Lennart Lübeck: Det är senare. 
 
Martin Emanuel: Okej. Men hur är det med Hipparcos91-datorn, är det inte där man 
börjar röra sig… 
 
Torbjörn Hult: På 80-talet så fanns det i huvudsak, förutom de vetenskapliga instru-
menten som kunde ha egna, så fanns det i huvudsak två datorer. En dator som var 
ansvarig för det man kallar för datahanteringssystemet och den behövde inte vara 
feltolerant. Den kunde styras ifrån marken, man kunde stänga påsen. Så i Hipparcos, till 
exempel, kunde datorn inte hitta fel på sig själv och bärga sig själv. Men i början på 80-
talet lärde vi oss om ett nytt fenomen som vi inte hade känt till på 70-talet, som hette 
Single Event Upset, vissa tunga joner som kommer och slår in i elektroniken och ändrar 
innehåll i minnena. Hipparcos-datorn hade samma minneskoncept som i SPOT-datorn, 
inte samma fysiska… I SPOT var det Crouzet som gjorde minnesburken, en helt separat 
då. Men däremot för Hipparcos, då tog vi ungefär samma designprincip och konstrue-
rade själva ett minneskort. Men då visade det sig så småningom att, ”Ojdå, den här 
kommer ju att få upsets.” Mycket riktigt, en gång i månaden ungefär så kraschade 

                                                 
91 Hipparcos, ESA-satellit för rymdastronomi, uppsänd 1989. 
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Hipparcos-datorn och så fick man skicka upp ett reset-kommando och starta upp den. 
För det blev fel i minnet. De hade bara paritetsskydd, inte felkorrigering. Men dator 
nummer två på 80-talet, däremot, det var en så kallad attitude-control computer. Alltså, 
den som styrde pekningen av satelliten, och den var feltolerant. Så den kunde laga fel på 
sig själv och man var hela tiden tvungen att hålla pekningen rätt. Sedan var det väl 
egentligen i slutet på 80-talet som man första gången började slå ihop de här två datorer-
na till en och samma dator. Så att i slutet där, i början på 90-talet, något sådant, så växte 
det här fram och idag har alla centraldatorer i en satellit hand om både datahantering och 
attitydkontroll. Och sedan -97 ungefär är alla datorer vi har gjort feltoleranta datorer som 
styr hela satelliten. 
 
Bertil Lind: Men Hipparcos var det första projektet där vi slog ihop detta, TT&C-spåret 
med datorspåret. Som därmed gjorde att det blev ett intelligent system. Och då delade 
man samtidigt upp systemet, så att TT&C blev två subsystem, ett datahanteringssystem 
och ett RF-system. Så småningom har vi släppt RF-systemet och koncentrerar oss på 
datahanteringssystemet. I datahanteringssystemet sitter det då en dator fortsättningsvis. 
Och det var ju SPOT-datorn, i princip, som vi satte i vårt första datahanteringssystem. 
 
Martin Emanuel: Var det något unikt för Saab? 
 
Bertil Lind: Ja, vi var väl först att göra det. Det kom ju andra sedan, men vi var nog 
först med att realisera det. 
 
Lennart Lübeck: En allmän fråga här innan vi lämnar det här med OBC. Är det något 
som ni i efterhand ångrar? Är det något misstag som ni gärna skulle haft ogjort eller så? 
Har ni något minne av det eller har ni förträngt det? Det kanske inte finns några sådana 
misstag. 
 
Jan Torin: De är nog förträngda. 
 
Torbjörn Hult: Vi har ju spenderat en del onödiga pengar, om vi säger så, på grejer som 
det inte har blivit någonting av. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Då tänker vi inte bara på Gerts fyra missade offerter… 
 
Torbjörn Hult: Nej, nej. 
 
Lennart Lübeck: … utan du menar allvarligare saker? 
 
Torbjörn Hult: Ja, allvarligare och allvarligare, men vi har gjort några feltänk genom 
årens lopp då. Bland annat så utvecklade vi ju en egen mikroprocessor… 
 
Lennart Lübeck: Ja. Thor-processorn,92 ja. 
 
Torbjörn Hult: Ja, just det. Den var jättebra tekniskt och perfekt då, men den var helt 
osäljbar kommersiellt. För vi hade missat behovet av programvarustöd. Vi hade visserli-
gen fixat en kompilator. Hjärnan bakom det, Stefan Asserhäll,93 är nog en av våra absolut 
bästa ingenjörer genom alla tider här. Han var inblandad i både hårdvarukonstruktion 
och skrev kompilatorn själv i stort sett, en person som skrev kompilatorn själv. Och 
                                                 
92 Thor, 32 bit RISC-processor, utvecklad av Saab Ericsson Space AB. 
93 Stefan Asserhäll, f. 1961, civ. ing. datorteknik, CTH 1986. 
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dessutom lyckades han då fixa lite buggar i processorn i kompilatorn. Men grejen var att 
den var helt utanför alla kommersiella spår som finns. Och det var egen kompilator. Det 
är ingen som vill satsa på en dator som bara kommer från en enda leverantör, som har 
mjukvarustöd från en leverantör, utan man ville välja en kommersiell RISC-processor, 
och då valde man SPARC-processorn. I huvudsak beroende på att den fanns i Rafale 
också. Amerikanarna valde en annan arkitektur som hette MIPS.94 Det var två stycken, en 
var från Stanford och en var från… 
 
Jan Torin: Berkeley. 
 
Torbjörn Hult: … Berkeley, ja, just det. Men jag kommer aldrig ihåg vilken som är 
vilken, men okej. 
 
Jan Torin: Det var en Hennesey på Stanford och den andra var Paterson på Berkeley.95  
 
Torbjörn Hult: Så de idéerna kom från två amerikanska universitet och sedan blev det 
kommersiella produkter av det hela. Och då valde man i Europa att gå på SPARC-
processorn. Vi hade ett kontrakt på ungefär 6 miljoner accounting unit för att ta fram det 
första SPARC-processorchipet. En au (accounting unit) var ungefär en euro. Amerika-
nerna spenderade först fyra stycken en-miljon-dollar-kontrakt på att titta på det här och 
sedan lade de ut två stycken sex- eller sju miljon-dollar-kontrakt på att ta fram chipset. Så 
Honeywell fick ett kontrakt och TRW fick ett kontrakt. Så i Europa spenderade vi en 
bråkdel av pengarna som amerikanarna spenderade på det här. Det var första generation-
ens RISC-processorer som blev rymdbaserade här. 
 
Gert Larsson: När gjordes det här? Var det 80-, 90-talet? 
 
Torbjörn Hult: Det här var i början på 90-talet. 
 
Jan Torin: Ja, Thor började på 80-talet och implementerades väl i början på 90-talet. 
Nej, det är klart att som tekniker så premierar man väl kanske tekniska grejer och Thor, 
som sådan, den var ju väldigt effektiv. 
 
Torbjörn Hult: Ja, javisst. Jättebra. 
 
Jan Torin: Den tog en tredjedels minne mot SPARC:en, när vi körde, och då använde vi 
ändå ADA-kompilator för det här. 
 
Bertil Lind: Vi använde den i svenska program. Den har flugit i svenska program. 
 
Torbjörn Hult: Två svenska program, ja. Astrid 196 och Odin.97 

                                                 
94 MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages), ett forskningsprojekt vid Stanford 
University av John L. Hennessy. 
95 Tillägg Jan Torin 2017-11-02: Den som låg bakom projektet med Thor-processorn var Mats Svennings-
son (f. 1959, civ.ing. datorteknik, CTH 1984). Mats och jag startade en förstudie 1987 och var inställda på 
att utveckla en RISC. Vi besökte Paterson på Berkeley (upphov till SPARC) och Hennesey på Stanford 
(upphov till MIPS Computer), men vi vågade inte gå för någon eftersom det var osäkert om vi skulle kunna 
få licens. Istället började vi 1989 utveckla en egen datorarkitektur, Thor, varvid arkitekturgruppen utökades 
med Stefan Asserhäll och Arne Carlsson (f. 1942, civ. ing. elektroteknik CTH 1968).  Thor, som inspirera-
des av Rockwells AAMP, byggde på stack-principen och att program skulle utvecklas i ADA (som då var 
det språk ESTEC förordade). Vid implementationen var Stefan Asserhäll en nyckelperson både vid 
utveckling av hårdvara och av kompilator. 
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Lennart Lübeck: Ja, just det. Den var med på två av våra svenska rymdbolagssatelliter. 
 
Torbjörn Hult: Odin fungerar ju fortfarande. På Astrid dog nyttolasten bara efter några 
veckor bara. 
 
Jan Torin: Men, som sagt var, kommersiellt så gick den inte så bra. Det var väl Gert som 
sålde den. 
 
Gert Larsson: Jag hade lämnat det då. 
 
Lennart Lübeck: Ja, det var det som var felet. 
 
Torbjörn Hult: Men det finns någon tysk professor som har utvecklat världens bästa 
RISC-processor, som också var totalt osäljbar. 
 
Lennart Lübeck: Jo, men, det är det som kallas för innovation säger de. Nämligen att 
det inte bara är någonting som fungerar, utan det ska dessutom gå att sälja och nå 
marknaden, och det är väl det här med att alla vill ha en second source där. Det spelar 
säkert en väldigt viktig roll i det här sammanhanget. 
 
Jan Torin: Jo. 
 
Lennart Lübeck: Okej, har ni några fler tappade sugar? 
 
Jan Torin: De har väl kommit sedan efteråt. 
 
Lennart Lübeck: Ja, de kan vi tala om i ett annat sammanhang. 
 
Torbjörn Hult: Nej, jag tror inte det. 
 
Lennart Lübeck: Vi ska ju också försöka summera lite grand här, vad det är vi har 
kommit fram till. 
 
Martin Emanuel: Är det någonting som ni tycker att vi har missat? Vi har täckt många 
områden, vissa har vi gått förbi snabbare än andra kanske, och vissa saker har vi kanske 
inte alls frågat om, som ni hade förväntat er att vi skulle fråga om. Är det något ni vill 
fylla på med? 
 
Torbjörn Hult: En satellitmission vi har missat faktiskt. Där vår första dator också satt. 
Det var Exosat. 
 
Martin Emanuel: Okej, ja. 
 
Torbjörn Hult: Vi har nämnt SPARC då, men Exosat var ju… 
 
Jan Torin: Ja, det är den enda satellit som den första generationen satt i. 
 
Lennart Lübeck: Just det. Det var första gången man gick in på en långlivsdator så att 
säga. 
                                                                                                                                            
96 Astrid 1, Sveriges tredje satellit, mikrosatellit för jonosfärforskning. 
97 Odin, svensk satellit för atmosfärsforskning och astronomi, uppsänd 2001. Ännu operativ 2017. 
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Jan Torin: Ja. Man ska kanske också definiera lite det här med tillförlitlighet och 
redundans och feltolerans. Med feltolerans, då menar åtminstone jag och nog de flesta att 
man sköter om redundansen automatiskt. Och till exempel i geostationära satelliter så är 
det ju onödigt för man kan istället från marken sköta om omkopplingar av redundans, så 
där är det inte aktuellt med feltolerans för det mesta. Sitter där en kommunikationsgubbe 
där borta som kanske inte… 
 
Conny Kullman: Det håller nog på att ändra sig, tror jag, eller har ändrat sig. 
 
Torbjörn Hult: Det har ändrat sig sedan. Ja, de senaste tjugo åren… 
 
Jan Torin: Nu för tiden så sköts det automatiskt. Det är för mycket pengar. 
 
Lennart Lübeck: Alltså, vår lilla men dock erfarenhet i Rymdbolaget av telesatelliter, där 
hade vi en satellit som fick en single event upset en gång i månaden och då gjorde en 
trehundrasextio graders där uppe. Det är inte uppskattat av kunderna, kan man säga, och 
det gäller väl i Connys miljö tio gånger, hundra gånger mer. Driftstörningar på telesatelli-
ter är ju inte alls lika populärt nu som det var i början. 
 
Bertil Lind: Av de problem vi hade kanske vi skulle nämna plated wire-minnet och 
Ariane 1-3-datorn. Minnen från Crouzet. Det ställde ju till väldigt mycket problem för 
oss. 
 
Jan Torin: Nu är jag inte riktigt med. 
 
Bertil Lind: Det där minnet som vi hade… 
 
Jan Torin: Menar du plated wire-minnet? 
 
Bertil Lind: Plated wire-minnen. Det blev ju fel i dem ibland och i rymd måste man ju 
visa detta felet igen och vad det beror på. Och vi kunde ju aldrig visa exakt vad det var 
för fel, därför att det uppträdde inte igen. Det var ju ett sådant där stokastiskt fel. För 
rymdprodukter måste man ju förklara och åtgärda ett fel, men om felet aldrig uppträder 
igen, hur ska man då hantera det? Men vi kom på den geniala lösningen att om vi tog 
bort alla de inblandade trådarna och satte dit nya igen, för vi visste var det hade gått fel, 
då hade vi fixat det. Och varför det gick fel vet vi inte men troligtvis berodde det på att 
det var så störningskänsligt. Man misstänkte magnetfältstörningar som skulle kunna 
uppstå när tågen gick utanför och kanske lastbilar. Så vi byggde en särskild my-metallbox 
för att skärma. Detta var ju ett problem som kostade oss väldigt mycket ansträngning och 
pengar innan vi fick göra ett halvledarminne till Ariane. 
 
Jan Torin: En rätt så kul grej, tycker jag, som hade med SPOT att göra, det var när vi 
kom fram till att vi skulle visa att den var feltolerant. Det hade vi aldrig gjort förut, utan 
killarna som testade, de var vana vid att kunna testa en grej och se om den fungerade 
riktigt eller ej. Här skulle vi testa någonting som var fel och ändå gick rätt. Och du 
förstår, det blev en dimension till och, ja, först och främst, vi hade ju aldrig räknat in det i 
offerten. 
 
Mats Steinert: Det var man ju inte van vid… 
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Jan Torin: Vana vid att göra. Men vi kom på då att, okej, vi får väl göra lite fel. Vi kom 
överens med CNES, detta var ju ett breadboard som vi hade byggt då, och skulle visa 
där. Vi kunde föreslå att de får hitta på vilket fel som helst, man klipper av en tråd eller 
man gör en kortslutning eller sätter en logikprober och gör störningar på. De får välja 
vad som helst för fel och så ser vi om de klarar det. Vi kom överens om att, okej, en 
vecka kan vi väl offra på det och det tar en timma att göra ett fel. Alltså, att vi har rett ut 
vad det ska vara, se till att det blir dokumenterat, och så göra felet och sedan se till att 
analysera det och komma tillbaka till nytt tillstånd. Så en timme räknade vi med och de 
gjorde fyrtio fel och det funkade bra. Men det funkade lite för bra för att till historien hör 
att vi hade gjort ett musikprogram som hade sina poänger. Vi lät datorn spela Marseljäsen 
och så kunde man ju höra då… 
 
Mats Steinert: Den första spelade Alouette. 
 
Jan Torin: Ja, Alouette började vi med. Ja, vi tänkte först, vågar vi ta till Marseljäsen? 
Fransmännen kanske blir förbannade, tycker att det är att spotta fanan i ansiktet. Men vi 
förde fram det och det tog väl ungefär tio sekunder så hade någon varit ute och hämtat 
noterna till Marseljäsen, så det var okej, vi spelade. 
 
Mats Steinert: De kom från min flöjtkurs. 
 
Jan Torin: Och vi gjorde det här med felen, men det visade sig ju att den rekonfigure-
rade så snabbt så man hörde inte att det blev något fel. Så vi fick lägga in en fördröjning 
på en sekund så att de hörde att Marseljäsen avbröts och sedan startade den igen på en 
sekund. Det tyckte jag var en rätt rolig grej. 
 
Mats Steinert: Jag var ju på CNES och levererade hela den här på datorerna och hade 
liksom en presentation och föredrag om hur allting fungerade. Och så skulle vi gå ut och 
titta på apparaterna och testa och så. Det första de frågade, hur får man den att spela. 
Det var bara det de ville veta. 
 
Martin Emanuel: En grej som jag funderade på, som kanske kan belysa den här 
Göteborgs-Linköpings-dimensionen något. Visst levererade ni också omborddatorn till 
Tele-X, som ju var mestadels ett Linköpingsprojekt. Hur såg samarbetet ut i det projektet 
mellan Göteborg och Linköping. 
 
Bertil Lind: Ja, det fungerade utmärkt. Vi hade aldrig några problem med samarbetet 
med Linköping. Absolut inte. 
 
Jan Torin: Det gick bra. 
 
Gert Larsson: Ja.  
 
Bertil Lind: Däremot fanns det här dolda hotet på något sätt, att allt skulle komma till 
Linköping och så. Men det resulterade inte på arbetsnivå, vi hade inget problem alls. 
 
Lennart Lübeck: Den här relationen till Linköping. Det faktum att det fanns viktiga 
personer i Linköping som måste in i loopen och lösa viktiga problem, som Gert till 
exempel, under 60-, 70-talet i varje fall. Hur funkade det? 
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Bertil Lind: Jag gjorde ju väldigt många offerter och då var ju frågan hur man skulle 
runda Gert? Han lade på så mycket pengar. Det blev så dyrt för oss så vi fick inte sålt, 
trodde vi, om han fick fritt spelrum. Så vi kämpade ibland hårt för att runda honom. 
 
Lennart Lübeck: Ja men, runda… 
 
Gert Larsson: Men ni lyckades inte. 
 
Lennart Lübeck: På vilket sätt menar du att ni behövde runda honom? 
 
Bertil Lind: Nej, vi körde kontakterna på Göteborgsnivå mot våra kunder, och så lite 
som möjligt kopplade vi in Gert. 
 
Lennart Lübeck: Vad hände om ni kopplade in honom, lade han på hundra procent? 
 
Bertil Lind: Ja. 
 
Lennart Lübeck: Ja, jag förstår. Då är vi inne på det här med rymdskatten som Per 
nämnde. Alltså, vi hade en kort period då bolagen skulle betala sju procent straffavgift till 
staten på alla sina kontrakt, och det löste Gert givetvis genom att lägga på fjorton procent 
på alla offerter. Men det skapade då, som Per var inne på, ett konkurrensproblem. För att 
ibland, det fick jag också höra när jag träffade folk på ESA, att ”Saab är ett förbannat bra 
företag men de är alldeles för dyra”, och då förstod jag ju vad det berodde på i och för 
sig. Även när rymdskatten var avskaffad så lade Gert på fjorton procent extra. Men var 
det det som var problemet sett från er horisont? 
 
Bertil Lind: Jag får också ge dig rätt. Många gånger behövde vi Gert. För det politiska 
spelet och sådant där. Så han har gjort en fantastisk insats också. Jag raljerade lite grann 
förut. Men det fanns ju i det här problemet som vi upplevde, att vi måste gå via Linkö-
ping för att få sälja och vi ville ju gärna ha kontrollen och sälja själva. 
 
Lennart Lübeck: Var det huvudinterfacet mot Linköping, att vara säljkanalen? Det var 
inget teknisk interface? 
 
Gert Larsson: Nej, men samarbete och försäljning, det bestämdes att det skulle göras 
centralt i Linköping. 
 
Bertil Lind: Sedan anställde ju du P.G. Lund,98 och då fick du den handgångne man här, 
så vi hade en säljare hos oss och det underlättade ju saken. 
 
Lennart Lübeck: Aha. P.G. Lund som vi känner väldigt väl. Han var i själva verket en, 
ja, spion höll jag på att säga. Men han var alltså en Linköpingsman? 
 
Gert Larsson: Nej, han var i Göteborg. 
 
Bertil Lind: Han var i Göteborg, men han rapporterade till Gert. 
 
Lennart Lübeck: Han stod under dig? 
 

                                                 
98 Per Gunnar Lund, f. 1942, civ.ing. elektroteknik CTH 1966, försäljningsdirektör Saab Space. 
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Gert Larsson: Ja. 
 
Bertil Lind: I början. 
 
Lennart Lübeck: Aha, det var intressant. Så när det gäller samarbete var det också en 
Linköpingsfråga och det berodde, förstår jag, på att när det gäller samarbete med sådana 
som Hawker Siddeley och Matra och så vidare, så hade det implikationer även på 
flygsidan, antar jag. Eller? 
 
Gert Larsson: Nej, inte särskilt mycket. Nej, rymdsidan sköttes… 
 
Lennart Lübeck: Det var special. 
 
Gert Larsson: Ja, det var specialuppdrag som man hade. 
 
Lennart Lübeck: Okej. Och samma med TRW, det var också något som var typiskt för 
rymden, ni hade inget annat samarbete. 
 
Gert Larsson: Nej. 
 
Lennart Lübeck: Nej. Så det spillde inte över på flygsidan. Men ditt huvudjobb var ju 
ändå att sköta flygfrågor. 
 
Gert Larsson: Nej. Först var det robot- och elektroniksidan, och hela robotsidan var ju 
mycket betydelsefull. Den hade väl 80, 90 procent utav verksamheten. 
 
Lennart Lübeck: Ja, just det. Okej. Men även där fanns det inga kopplingar mellan till 
exempel Hawker Siddeley och Matra? Det var ingen spill-over mellan robot och… 
 
Gert Larsson: Nej. Inte på robot, nej. 
 
Lennart Lübeck: Nej, okej. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Herr ordförande. Jag har bara en fråga. Varför valdes TRW? 
 
Gert Larsson: Du, de ansågs vara de duktigaste i Amerika. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Hur fanken kunde vi eller Saab då få dem istället för att någon av 
konkurrenterna tog dem, om de var de duktigaste, de mest attraktiva? 
 
Gert Larsson: Ja, det var hela MESH. 
 
Jan Torin: Det var hela MESH-konsortiet. 
 
Bertil Lind: Saab hade en egen relation till dem. 
 
Gert Larsson: Ja, vi hade eget kontrakt. 
 
Bertil Lind: Vi hade eget kontrakt, ja. 
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Gert Larsson: Men jag tror inte alla MESH-företagen hade avtal med TRW. Det tror jag 
inte. 
 
Bertil Lind: Jo, Saab hade det i alla fall. 
 
Gert Larsson: Ja, kanske, men… 
 
Kjell Olof Yngvesson: Jag hade aldrig hört talas om TRW förrän vi var där. 
 
Gert Larsson: TRW i begynnelsen var ju jävligt aktiva och framgångsrika på rymdsidan i 
Amerika. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Säger du det. 
 
Lennart Lübeck: De hade oerhört stora kontrakt inom Apolloprogrammet. 
 
Gert Larsson: Ja, precis. 
 
Lennart Lübeck: Så att de var ju superkompetenta på… 
 
Gert Larsson: Daterar sig till i början av 60-talet. 
 
Kjell Olof Yngvesson: Jag trodde de var mera bilkomponentstillverkare. 
 
Gert Larsson: Ja, det var de också. Det stämmer. 
 
Lennart Lübeck: De gjorde allt mellan himmel och jord, men de gjorde mycket rymd. 
Rymddelen försvann in i någon annan firma så småningom. 
 Jag skulle vilja fråga en sak här. Om vi tittar på dagens situation i Sverige i allmän-
het och på Saab i synnerhet, och den position som svensk rymdindustri har idag, så är det 
ju uppenbart att en del vägval och en del händelser som ligger tillbaks på 60- och 70-talet 
har lett fram till dagens situation. Då kunde det vara kul att höra om ni som sitter här 
anser att man har hamnat rätt. 
 
Gert Larsson: Du, det här rymdlyftet som staten gjorde 1979, det var väl egentligen en 
avgörande faktor för att vi skulle vara med på rymdsidan. Där vill jag faktiskt hålla före 
[Bengt] Hultqvist99 som var duktig att samla vetenskapliga instrument och sådant där och 
göra en specifikation på att det här ska vi göra. Det var positivt för fortsättningen. Bland 
annat det här med styrsystem och sådant. 
 
Lennart Lübeck: Jag skulle vilja säga att för en gångs skull så stod planeterna i linje, som 
man brukar säga. Alltså, när det gäller vektorer och vektoranalys och sådant där är det bra 
när vektorerna pekar åt samma håll. Det var flera vektorer som just då pekade åt samma 
håll. Rymdvetenskaparnas kredibilitet, som de hade förvärvat mycket genom ESA och 
andra projekt, och att man kunde motivera att Sverige skulle göra en satsning på egen 
hand delvis med Viking och så vidare. Det var en faktor. En annan faktor var den som ni 
hade lyckats fixa på Saab, nämligen krisen för svensk militär flygutveckling. Som gjorde 
att man helt felaktigt fick för sig att man ville satsa på lite rymd istället för att kompensera 

                                                 
99 Bengt Hultqvist, f. 1927, professor i rymdfysik, föreståndare Kiruna geofysiska observato-
rium/institut/Institutet för rymdfysik 1956–94. 
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Saab och andra, för det var ju som att spotta en törstig kamel i halsen. Men det spelade 
roll för rymdlyftet. 
 
Gert Larsson: Ja. 
 
Lennart Lübeck: Och inte bara Hultqvist, utan en annan person: Nils G Åsling.100 Som 
led av en stor och svår och obesvarad kärlek till flyg och rymd. Han hade gett sig fan på 
att nu skulle han passa på och använda sin position för att få igenom dessa, från svensk 
synpunkt, under alla normala förhållanden, helt vansinniga projekt: Viking och Tele-X. Så 
att det var tre vektorer som pekade åt rätt håll. Men en mycket stor och viktig sak var att 
man hade fått för sig att de skulle rädda svensk flygindustri, som höll på att gå på näsan 
för att man hade inte råd med Gripen. Sedan fick man ändå råd med Gripen så att det 
var ingen ko på isen där. Men vi hade en tillfällig downperiod som du väl kommer ihåg? 
B3LA och sådana där dumheter. 
 
Gert Larsson: Ja. Faktum var att några killar på Saab var kritiskt ute. 
 
Lennart Lübeck: De var det? 
 
Gert Larsson: Ja. 
 
Lennart Lübeck: Jaha, kan du utveckla det? 
 
Gert Larsson: Nej, nej. Det vill jag inte ta upp. 
 
Lennart Lübeck: Det är därför vi är här, för att du ska berätta sådant som… 
 
Gert Larsson: Nej, nej. 
 
Lennart Lübeck: Okej. 
 
Gert Larsson: Men det var så alltså. 
 
Lennart Lübeck: Jaha du. 
 
Gert Larsson: Och sådana med fina namn. 
 
Lennart Lübeck: Ja, självklart. Ja, jag kan tänka mig att det. Ja, det var kris helt enkelt. 
 
Gert Larsson: Ja, det var det. 
 
Lennart Lübeck: Det var kris i statsapparaten, statsfinanserna var urusla, det var kris på 
industrisidan och det var kris på flygstaben och så vidare. Det var riktigt allvarligt. Men 
där vi står idag, är ni glada? Till exempel ni som idag jobbar på RUAG och har varit med 
om hela den här utvecklingen, är ni glada att det som hände, hände? Är ni nöjda? 
 
Torbjörn Hult: Jag satt och funderade på… Jag tittade på lite statistik här, hur mycket 
utrustning vi har flygande. Idag är vi ju uppe i ungefär tretusen apparatår101 som flyger i 
rymden. Telekom, om vi ser på telekomsidan, så var ju Tele-X den stora vändningen för 
                                                 
100 Nils G Åsling, industriminister 1976–78, 1979–82, ordförande Rymdbolaget 1986–98. 
101 Apparatår, summan av alla år en sorts enhet har fungerat i rymden. 
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oss. För dels så hoppade vi då ifrån MESH-konsortiet. Helt plötsligt så blev Aérospatiale 
huvudkunden, och det visade sig ju vara en betydligt större affär, blev det faktiskt. Jag 
kollade snabbt att OTS-generationen var ungefär 166 apparatår medan Aérospatiale har 
vi sålt ungefär 500 apparatår, så tre gånger mer apparatår som är ut flyger i rymden här 
faktiskt. Sedan tappade vi dem som kund också till slut, för att de valde att göra saker och 
ting in-house. Det var vår gamla samarbetspartner Crouzet som fick göra dator istället till 
deras Space Bus 4000-generation. Sedan var vi väldigt nära att komma tillbaka faktiskt på 
Space Bus 4000, 2005 ungefär. Då höll vi på att försöka förhandla och komma tillbaka 
med dator till Space Bus 4000. Tre veckor, tror jag, efter förhandlingarna i Cannes så gick 
Aérospatiale ihop med Alenia,102 och då blev det beslutat att det skulle vara en italiensk 
dator istället i den satelliten. Så i OTS och Aérospatiale-generationen, där har vi haft stora 
grejer. Men idag har vi väldigt lite datahanteringsutrustningar i Telekom-satelliter. Så idag 
har vår huvudkund blivit OHB,103 som inte har någon egen verksamhet som kan konkur-
rera.  
 
Lennart Lübeck: Det är ju en konsolidering som skedde runt hela världen på det här 
området. Det ledde till att man drog in, för att rädda sin konsolidering så drog man in 
saker och ting från leverantörerna på ett tråkigt sätt. Så det har ni fått känna av. 
 
Torbjörn Hult: Ja. Det är ju samma sak som med Ariane 6 nu också. 
 
Lennart Lübeck: Ja. Mycket tråkigt. 
 
Torbjörn Hult: Vi kunde inte ens offerera en dator till Ariane 6. 
 
Gert Larsson: Då var det bättre på OBC-tiden, därför vi fick ju större andel än vad som 
motsvarade vår storlek. Jag tror att vi lade ut flera miljoner till Rovsing till exempel i 
Danmark. Och undrar om inte vi betalade Crouzet också en del jobb. Då jag tror vi hade 
en sju, åtta procent, så vi lade ut en tre, fyra procent av vår egen andel. 
 
Lennart Lübeck: Just det. Alltså, de här kontrakten som ni fick då på Saab, de var större 
än vad Sverige hade råd med eller hade rätt till, om man så säger, så man var tvungen att 
dela med sig. För ESA bevakade ju den globala industrireturen. 
 
Gert Larsson: Vi var tvungna till det. 
 
Lennart Lübeck: Ja, just det, och det var nödvändigt för att Sverige inte skulle bli 
utestängda från kontrakt under lång tid. 
 
Gert Larsson: Precis. 
 
Lennart Lübeck: För Saab hade fått för mycket, så att säga, så därför var det ju smart 
att dela med sig. 
 
Bertil Lind: Jag har en anekdot om detta. Det var nämligen så att i Hipparcos hade vi 
inom MESH en slutförhandling med Matra, huvudleverantören, och vi ombads då att 
solidariskt pruta en viss procent av priset. Dessutom visade det sig att vi hade ett annat 
problem. Den spanska returen var alldeles för dålig. Vi, Saab Space, hade Christian 
Rovsing som underleverantör och vi hade bjudit ut dem på en restaurang för förhandling 
                                                 
102 Alenia, Alenia Spazio, italienskt rymdföretag, numera Thales Alenia. 
103 OHB, tysk privatägd rymdindustri med huvudkontor i Bremen. 
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med syfte att de skulle ta sin del av prisreduktionen. Under kvällen råkade jag säga, på 
skämt: ”Kan inte ni göra alla STM:erna?”, strukturmodellerna som behövdes. Vi köpte 
våra STM:er från Christian Rovsing och de var väldigt billiga. ”Skulle ni inte kunna göra 
STM:erna till hela satelliten?” ”Ja”, sade Flemming Pedersen,104 ”det kan vi göra.” Det 
visade sig att de hade ett spanskt bolag. Så dagen efter gick vi upp till Matra och föreslog 
att vi skulle lösa den spanska andelen genom att de gör alla strukturmodellerna. Och det 
blev så. Tyvärr så har vi därmed skaffat oss en framtida konkurrent, CRISA.105 
 
Gert Larsson: Att de kunde göra det, ja. 
 
Bertil Lind: Och sedan kom de in på rymdelektronik också och blev en svår konkurrent 
till oss. 
 
Gert Larsson: Ja. 
 
Torbjörn Hult: I Hipparcos var det ett sådant typiskt sätt där vi hade Christian Rovsing 
också som underleverantör i den svenska returen. Så de gjorde alla power supply. Och 
idag är vi faktiskt i delvis samma situation. Vi har just nu två stycken stora projekt på 
gång där vi är vad vi kallar datahanteringssystemansvariga. Vi har Euclid,106 där vi har 
leverantörer av utrustning ifrån Tyskland. Och vi har JUICE,107 där vi har leverantörer 
ifrån Tyskland, och Finland, och Österrike också. Och nu, i morgon eller övermorgon, 
ska vi skicka offert till nästa stora ESA science mission som heter PLATO,108 där vi också 
kommer att ha… 
 
Lennart Lübeck: Hur många, är det nitton länder i ESA nu eller hur många är de? 
 
Kjell Olof Yngvesson: Tjugotvå är det väl? 
 
Gert Larsson: Tjugotvå är det. 
 
Lennart Lübeck: Ja, det är ett elände. Stackars ESA. Innan vi börjar stänga av diskuss-
ionen här, är det någon i publiken som har suttit och tänkt på någonting här som vi har 
missat i den här diskussionen? 
 
Maurice Bonfré: Den där frågan, varför såldes Saab Space? Det fick du ju inte ett riktigt 
svar på. 
 
Lennart Lübeck: Nej, det ligger ju i modern tid, som det heter, vi har hittills sysslat med 
historisk tid. Men är det någon i panelen som har ett bra svar på den frågan? För jag tror 
vi alla kan ha gissningar, men är det någon som har ett bra svar. 
 
Bertil Lind: Jag var inblandad i den affären i och för sig. 
 
                                                 
104 Fleming Pedersen, projektledare på Christian Rovsing A/S i Ballerup, Köpenhamn. Flyttade senare till 
Spanien och startade upp CRISA i Madrid. 
105 CRISA, ursprungligen Christian Rovsing International SA, numera Computadoras, Redes e Ingeniería, 
S.A.U., som är en del av Airbus Defence and Space. 
106 Euclid, ESA-mission som ska stödja en kartläggning av geometrin hos den ”mörka” delen av univer-
sum. 
107 JUICE, ESA-mission som skall kartlägga Jupiters inre isiga månar. 
108 PLATO, ESA-mission som skall leta efter och studera ett stort antal planetsystem runt stjärnor som 
liknar vår sol. 
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Lennart Lübeck: Jaha. 
 
Bertil Lind: Men det var helt enkelt så att Saab behövde pengar för flygplansutveckling-
en. Så man sålde ju bort allt som var icke-militärt och koncentrerade sig på det militära. 
Sedan köpte man Ericssons militärverksamhet och i det köpet ingick att de tog över 
Space-andelen. I nästa steg sålde man Space. Som jag uppfattade det så gjorde man det 
för att få loss pengar. Det var alltså två skäl som låg bakom, dels var det strategin att 
koncentrera sig på det militära, och det andra var att man behövde cash för Ericsson- 
affären. 
 
Gert Larsson: Att man sen kunde… 
 
Bertil Lind: Sälja vidare. 
 
Lennart Lübeck: Jaha, var det en bra affär? 
 
Bertil Lind: För vem? 
 
Lennart Lübeck: Ja, du får räkna upp samtliga inblandade om du vill. 
 
Bertil Lind: Nej, det var ingen bra affär. Det var knappast en bra affär för Saab, för de 
fick inte ut så mycket pengar. Det är klart, det är en bra affär för RUAG, men det var ju 
inte särskilt bra för oss. Men det har fungerat bra, vi har ju lyckats väl, vad jag kan förstå, 
och så länge vi lyckas väl får vi hålla oss ganska oberoende. Men ni kan fråga Folke 
Brundin, som har lämnat oss just nu, hur det fungerar idag. 
 
Torbjörn Hult: Bengt [Sundh] har också ganska färska erfarenheter. 
 
Bertil Lind: Den där kontrollen och den managementstilen som man har i ett schwei-
ziskt företag, det skapar problem för oss. 
 
Lennart Lübeck: Jaha, ni har inte den frihet som Volvo Cars har gentemot kineserna 
inte. För de lägger sig inte i över huvud taget. 
 
Bertil Lind: Ja, i och med att det går bra så är vi ju ganska självständiga. 
 
Per Nobinder: Så länge det är flera hundra personer som har arbete här i Göteborg så 
får man vara med. 
 
Lennart Lübeck: Ja, hur många är anställda just nu? 
 
Torbjörn Hult: Vad är vi, 320 här tror jag, något sådant, och så hundra i Linköping 
ungefär. 
 
Per Nobinder: Det tycker jag är nästan det viktigaste. Inte vem som står som ägare till 
företaget då. 
 
Lennart Lübeck: Nej, absolut är det, det viktigaste. Men ja, okej, vi har fått svar på 
frågan, det var bra. 
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Maurice Bonfré: Jo, men var det tillräckligt? Det gjordes inte stora försök att låna upp 
saker och ting rakt upp och ner. Det kanske är för simpelt. 
 
Lennart Lübeck: Ja, men jag tror att ett avgörande skäl var det som du säger, att man 
ville koncentrera sig på vad man uppfattar som kärnverksamhet. Saab har ju blivit en stor 
leverantör av militärmaterial av alla tänkbara slag. Man får ju inte glömma att man har 
tagit hand om mycket annat, Kockums och Bofors och diverse saker, som Ericsson 
Microwave. Flera kommentarer från er som sitter på den sidan. Har ni några funderingar 
eller frågor? 
 
Martin Emanuel: Nej. Det har varit fantastiskt spännande och lärorikt att sitta och 
lyssna. Jag vill tacka er så mycket för att ni allihop har bidragit, och tack till Lennart som 
har modererat förträffligt. Tack till RUAG för att vi har fått varit här. 
 
Torbjörn Hult: Vi får tacka Susanne också. Hon är inte här nu, men det är hon som har 
skött allt. 
 
Lennart Lübeck: Då avslutar vi. Tack för idag. 
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