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Abstract

The witness seminar ”Styrbjörn: Utvecklingen och an-
vändningen av ett konstruktions- och produktionssystem
för skeppsbyggnad vid Kockums under 1960- och 1970-
talen” [Styrbjörn: The Development and Use of a System
for Construction and Production in Ship-Building at
Kockums during the 1960s and 1970s] was held at AVEVA
AB in Malmö on 2 October 2007 and was led by Tomas
Ohlin. It dealt with the development, use, and diffusion of
Styrbjörn, a computer-based system for construction and
production in ship-building developed by the shipyard
Kockums during the 1960s and the 1970s. Originally,
Styrbjörn was a numerical system for construction of body
details, but soon developed into an integrated system for
both construction and production of ships. At the seminar,
the cooperation between Kockums and Saab was high-
lighted. Kockums used the Saab manufactured computer
D21 as well as the programming language ALGOL-
GENIUS created at Saab. Together the two companies de-
veloped KOCK, a derivative of ALGOL-GENIUS spe-
cially designed for ship-building. When the Saab computers
disappeared from the market in the beginning of the 1970s,
Styrbjörn was rewritten to the programming language PL/I
and was thus made compatible with IBM computers. Also
discussed during the seminar was the transition from main
frame computers to mini computers during the 1970s and
the beginning of 1980s and the implications this shift had
for Styrbjörn.
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Förord

Vittnesseminariet ”Styrbjörn: Utvecklingen och användningen av ett konstruktions- och
produktionssystem för skeppsbyggnad vid Kockums under 1960- och 1970-talen” ägde
rum i AVEVA AB:s lokaler i Malmö den 2 oktober 2007 och arrangerades inom ramen
för dokumentationsprojektet ”Från matematikmaskin till IT” som är ett samarbete mel-
lan Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige
och Tekniska museet. Det spelades in med ljud och bild. Per Lundin vid Avdelningen för
teknik och vetenskapshistoria vid KTH har i samråd med deltagarna redigerat transkrip-
tet. De redaktionella ingreppen har varit varsamma och har skett i syfte att öka tydlighet
och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Originalinspelningen finns tillgänglig på Tek-
niska museet i Stockholm. Projektet ”Från matematikmaskin till IT” är finansierat med
bidrag från Riksbankens Jubileumsfond samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs
minnesfond.

Deltagare: Sven-Olof Andersson, Bertil Blomstergren, Ingemar Dahlstrand, Kai Holm-
gren, Åke Jacobsson, Kaj Johansson, Olov Morland, Per-Olof Nilsson, Tomas Ohlin
(ordf.), Gunnar Sohlenius, Flemming Wåhlin, Sven Yngvell.

Inbjudna med förhinder: Stig Gustafsson.

Övriga närvarande vid seminariet: Per Lundin.
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Styrbjörn

Tomas Ohlin:1 Det här kommer att bli ett samtal som föds i ögonblicket. Vi har inte
någon skarp agenda, men vi har en förhoppning och vi har många tankar som är tänkta
om beskrivningen av det stora systemet Styrbjörn.2 Nu kan man fråga sig, och det är ju
historiskt intressant, hur saker och ting började här i världen. Vi känner väl till att mycket
av den här utvecklingen hade sin rot på Kockums. Men jag vill ändå fråga, och jag vänder
mig till Kai Holmgren som har tänkt och planerat mycket inför det här samtalet, hur det
här började. Hur skulle du, väldigt kort, svara då?

Kai Holmgren:3 Ja, det låg väl i tiden, framtidsoptimismen, hur datorerna kunde använ-
das, samtidigt som man såg att det här var en oerhört intressant produkt för den typen av
tillämpningar.

Tomas Ohlin: När är detta?

Kai Holmgren: 1960–61.

Tomas Ohlin: Okej. Och då var du verksam, och ett flertal andra, inom Kockums. Upp-
stod det plötsligt en stor förståelse för att man borde utveckla ett stort system eller var
det personliga initiativ?

Kai Holmgren: Ja, det var delvis mullvadsarbete för att få gehör, men det fanns en väl-
digt fin grogrund, när jag började på Kockums, för detta.

Tomas Ohlin: Ja, det är ju intressant. Många gånger så möts innovativt tänkande av en
viss skepsis. Men så var det inte i det här fallet?

Kai Holmgren: Nej, och jag tror att vi har folk som kan prata om hur stämningen var på
Kockums på den tiden. Man var väldigt angelägen om att man skulle ta tillvara alla fram-
steg inom tekniken på alla områden. Och det var en framtidsoptimism som var mycket
stark och bakåtsträvare hade i regel inte någon större plats där.

Tomas Ohlin: Bertil, du var ju närvarande i hög grad då. Kan du intyga att det var en
positivism som föddes där och som fanns?

1 Tomas Ohlin, f. 1934, adj. professor i informationssystem vid Linköpings universitet. Han har bl.a. arbe-
tat på AB Åtvidabergs Industrier/Facit AB med programmering 1963–1965 och på Industridata AB 1965–
1967. Ohlin medverkade i etableringen av data- och systemvetenskaputbildningen vid KTH/Stockholms
universitet 1966. Vidare har han deltagit i ett flertal statliga utredningar om informationssamhället. Han var
kanslichef i den första IT-kommissionen.
2 Styrbjörn var ursprungligen beteckningen för ett numeriskt system för skrovdetaljframställning, men kom
efter hand att inkludera fler och fler konstruktions- och produktionstillämpningar (CAD och CAM) baserat
på en fartygsdatabas med en 3D-modell. Vid Kockums började ett utvecklingsarbete 1961 och fortsatte i
varvets regi till och med 1976. Den 1 januari 1977 bildades Kockums Computer Systems AB (KCS) och
blev 1979 ett dotterbolag till Svenska Varv. KCS fortsatte vidareutvecklingen och marknadsföringen. Den
4 december 1964 presenterades Styrbjörnkonceptet för de övriga svenska varven. I det sammanhanget togs
beslut om att Styrbjörn skulle kunna marknadsföras. E-post, Kai Holmgren, 11/6 2007.
3 Kai Holmgren, f. 1930, fil.mag. i matematik, fysik, teoretisk fysik och astronomi 1955. Holmgren arbetade
på Saab under Börje Langefors 1956 och på Svenska Flygmotor AB som ansvarig för teknisk databehand-
ling 1957–1961. Han var chef för teknisk databehandling vid Kockums Varv 1961–1968 och därefter chef
för ADB-avdelningen vid Kockumskoncernen. Holmgren utsågs till vd för nyinrättade Kockums Compu-
ter Systems AB 1977. Vid Kockums ledde Holmgren utvecklingen av systemet Styrbjörn.
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Bertil Blomstergren:4 Ja, absolut. Kockums var ända från starten ett framåt företag. Det
var 1840. Grundaren Frans Henrik Kockum hade redan då den inställningen att man
skulle ligga på förkant med saker och ting. Han ville gärna göra det stort det han gjorde.
Man tyckte bättre om stora komponenter, stora maskiner och stora produkter än mindre
och redan medan man var en mekanisk verkstad här uppe i stan höll man på i samma
anda. Sedan flyttade man successivt ner till hamnen och blev så småningom ett skepps-
varv. Det var 1873 som man byggde den första båten. Och stort från början. Tonnage-
storleken passerade 1 000 ton redan före sekelskiftet och byggde hela tiden det mest
avancerade och man var väldigt djärv. Både grundaren och hans efterföljare. Och sedan
när man började med att ha anställda chefer i slutet på 30-talet så fortsatte man i samma
anda. Och jag kan nämna exempel på sånt som man kastade sig över utan att veta så
mycket vad det egentligen skulle leda till. Man började med ubåtarna redan 1914 till ex-
empel. Man byggde ångturbindrivna jättetankbåtar, för den tiden stora tankbåtar, väldigt
tidigt, och det var en djärv satsning. Man byggde gasbåtarna, både LPG och LNG,5 och
gav sig in i detta utan att riktigt veta vad det skulle bära till. Man byggde naturligtvis sin
jättedocka också i samma anda. Och jag kan nämna ytterligare ett exempel, Stirlingmo-
torn. Jag ska inte bli för långrandig, men det var så att man hade en anda av att vi ska ha
det senaste, vi ska ha det modernaste, och när Kai kom med de här förslagen så var det
visserligen en viss skepsis från början. Men det var också en investeringsvilja hela tiden
som gjorde att det nåddes framgång, och vi ser ju vad detta ledde till.

Tomas Ohlin: Man körde ganska tidigt vissa typer av tekniska beräkningar på SMIL,6

den maskin som fanns i Lund. Var det så?

Bertil Blomstergren: Ja, det gjorde man. Redan tidigare på till exempel ångteknik, alltså
spänningar i rör och sådana saker. Men det var först när man väl kunde beskriva skrovets
form med de idéer som Kai hade, det vill säga att allting består av radier, eller snarare
pilhöjder. Så det var när man fick beskrivning av skrovets form som det verkligen ledde
framåt.

Tomas Ohlin: Kan vi be Kai berätta lite grann om hur du presenterade förslagen på ett
nytt system för att beskriva bland annat skrov?

Kai Holmgren: Man kan naturligtvis sitta och minnas, men jag har faktiskt gjort några
stolpar kronologiskt. När jag började på Kockums, det var i början av 1961, då hade jag
haft en dialog om att man borde använda sig av datorer. Det köpte man och jag blev
anställd och fick som uppgift att bygga upp en teknisk databehandlingsverksamhet, men
också att utvärdera lämpliga användningsområden. Så det var inte bara att man skulle ta
fram och göra tekniska beräkningsprogram, utan det var också att man såg att datorn var
ett hjälpmedel för de olika organisatoriska enheterna och funktionerna i flödet från kon-
struktionskontor och neråt. Och jag kom att utvärdera det där. Men man får också se det
utifrån det läge som rådde i början av 60-talet, och det var att man hade de första dato-

4 Bertil Blomstergren, f. 1926, civ.ing. maskin (M), KTH 1952. Blomstergren anställdes direkt efter examen
vid Kockums som konstruktör på maskinsidan och under åren 1955–1957 var han i USA. Blomstergren
var därefter chef för Kockums Maskinkonstrution 1962–1967, överingenjör fartygsutrustning (verkstäder
och ombordarbete) 1967–1973, produktionsdirektör 1973–1979, konstruktionschef 1979–1981, teknisk
direktör Karlskronavarvet 1981–1987. Han hade egen konsultverksamhet (konstruktions- och utvecklings-
arbete) 1987–2008.
5 LPG-fartyg, tankfartyg särskilt utformade för transport av petroleumbaserade gaser. Gasen transporteras i
flytande form. LNG-fartyg transporterar i sin tur naturgas i flytande form.
6 SMIL, förkortning för siffermaskinen i Lund, BESK-kopia vid Lunds universitet som stod färdig 1956.
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rerna installerade på många stora företag, och även på förvaltningarna. Det var alltså en
väldigt stor positiv anda för de potentiella möjligheter som detta kunde ge. Man började
komma fram med användarvänliga språk, till exempel ALGOL,7 FORTRAN8 och CO-
BOL.9 Och reglertekniken började erbjuda verktyg för att styra maskinoperationer och
processer. Och det var ett antal intresseorganisationer som också tog tag i det här, och
det förekom väldigt mycket föreläsningar och kurser om hur man skulle kunna använda
sig av detta. Och i det ljuset så hade Kockums på sin projektavdelning jobbat med att
följa den här utvecklingen. Men det gällde mest de tekniska beräkningsprogrammen. Men
vi hade också samarbete med Carl-Erik Fröberg,10 och SMIL, i Lund, och även med SSF i
Göteborg11 för framtagning av olika beräkningsprogram. Och sen hade man också börjat
att följa utvecklingen inom vad man kallar numerisk styrning, i synnerhet för bränntek-
nik. De första sonderingarna som man gjorde tydde på att det rationaliseringsobjekt som
man skulle starta med var skrovet, och att utnyttja skrovformen, som Bertil här talade lite
grann om. Och man kommer in på vad ett varv är, att se på ett varv som ett objekt för
rationaliseringar då det gäller datateknik och CAD/CAM. Ett fartyg är ju en stor kom-
plex tredimensionell produkt och basen är stålskelettet, och där är det frågan om kompli-
cerade förband som i regel ligger vinkelrätt mot axlar i ett tredimensionellt koordinatsy-
stem och sen är detta klätt med ett skal, bordläggning och däck, som delvis består av
dubbelkrökta ytor.

Tomas Ohlin: Fortsätt, men kort ja.

Kai Holmgren: Ja, det är inte så lätt att göra det kort, men vi kör på. Om man tittar på
vad det är för ett flöde man skulle attackera, är det ju så att vid konstruktionen dimensio-
nerar man de stora enheterna, och det gör man med hjälp av beräkningar och systematisk
information, standard och så vidare. Vid detaljkonstruktionen så bryts detta ner till mind-
re enheter och slutligen så kommer man fram till de enskilda detaljerna. Och i den pro-
cessen så ska man skapa den nödvändiga informationen för en massa andra aktiviteter
vid varvet som till exempel materialbeställningen, detaljtillverkningen, montering på olika
nivå och arbetsberedning och planering. Och det intressanta här, om man tittar på det
rent principiellt, är att man börjar med en idé om hur fartyget ska se ut. Detta detaljeras,
så när det är på sin mest detaljerade nivå, så är det kanske tio- eller hundratusentals olika
detaljer, som sen vid monteringen successivt leder fram till en produkt igen, som man har

7 ALGOL, förkortning för Algorithmic Oriented Language, ett av de äldsta högnivåspråken. Det konstrue-
rades under 1950-talets senare hälft av en kommitté av europeiska och amerikanska forskare, delvis som en
reaktion på det under 1950-talet utvecklade FORTRAN, och slog igenom med en version från 1960, AL-
GOL 60. Se t.ex. ”ALGOL Session”, i History of Programming Languages, ed., Richard E. Wexelblat (New
York, 1981), 75–172.
8 FORTRAN, förkortning för Formula Translation, ett programspråk för teknisk-vetenskaplig databehand-
ling som konstruerades av John Backus på IBM och började användas tidigt 1957 för IBM 704. FORT-
RAN räknas som det första högnivåspråket och det vann snabbt stor spridning. Paul E. Ceruzzi, A History
of Modern Computing (Cambridge, Mass., 1998), 90f.
9 COBOL, förkortning för Common Business Oriented Language, ett programspråk för lösning av admi-
nistrativa uppgifter med dator, t.ex. inom personaladministration, orderbehandling eller lagerbokföring. En
första version av COBOL kom 1960. COBOL var ett av de första programspråken som kunde köras på
olika maskiner med samma resultat. COBOL fick stor spridning och var vid 1960-talets slut och under
1970-talet ett av de mest använda programspråken. Ceruzzi (1998), 91f.
10 Carl-Erik Fröberg, 1918–2007, teoretisk fysiker, fil.dr 1949, docent vid Lunds universitet 1948–1956,
laborator i numerisk analys sedan 1956 och professor i ämnet 1965. Fröberg var expert vid MMN 1949–
1963. Han var också ledamot vid Statskontorets expertråd för datamaskiner till universitet och högskolor
1963 samt från 1961 huvudredaktör för skandinaviska vetenskapliga tidskriften BIT och medredaktör för
den amerikanska tidskriften Computing Newsletter.
11 SSF, förkortning för Stiftelsen för Skeppsbyggnadsteknisk Forskning, stiftelse gemensam för de svenska
varven.
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på slutet. Och det är alltså från denna enhet, via de många detaljerna av komplicerade
format och storlekar, som man ska jobba. Och det gäller att hantera hela detta informa-
tionsflöde och för att kunna göra detta så måste man ha avancerade verktyg för tredi-
mensionell geometrihantering och att knyta ihop alla dessa processer med hjälp av data-
maskinprogram, och det gör varvsindustrin till en mycket lämplig kandidat för att utnyttja
den här typen av datorsystem.

Tomas Ohlin: Jättebra. Du nämner här att tidigt så datorerna spelade en stor roll. Sven
Yngvell, du var ju verksam på Saab. Fanns det programvaror som kunde förverkliga de
här förhoppningarna?

Sven Yngvell:12 Nej, kanske inte direkt. Det började komma fram översättare för pro-
gramspråk, men det var långt kvar till att man kunde utnyttja det rationellt. Men en sak
som jag kommer ihåg är att vi hade en väldig tilltro till vår verksamhet. Det var liksom
ingen tveksamhet att hoppa på något stort, svårt och komplicerat. Om man tänker att vi
skulle göra samma sak idag, skulle det ju kosta enorma pengar. Så vi hade väl en lagom
uppstart. Vi kunde liksom se, ”det kan nog fungera på det här sättet”.

Tomas Ohlin: Men 1960–61 fanns ju inte de så kallade högre programmeringsspråken.
Det var väl assemblerkodning och sånt?

Sven Yngvell: Ja. Vi hade nåt som kallades DAC13 och det var assemblerkodning. Går vi
tillbaka till BESK och SARA,14 som var vår BESK-kopia, så var det inte alls så enkelt alla
gånger att kunna nöja sig med den typen av program.

Tomas Ohlin: Och sen kom D2115 som då stod och väntade på kvalificerade tillämp-
ningar kan man kanske säga. Så ni var glada åt att det kom propåer från varvshåll på ett
stort system som skulle kunna göra maskinerna rättvisa?

Sven Yngvell: Det var inte klart från början, utan det var liksom så att vi byggde på det
ena efter det andra. Den stora grejen för oss då var skatte- och folkbokföring. Där var
det en stor beställning på datorer som gjorde det möjligt för oss att satsa vidare.

Tomas Ohlin: Ja, okej. Olle.

Olov Morland:16 Ja, jag tänkte här på att det fanns ALGOL och det fanns COBOL, men
Saab tog datadelen ur COBOL och satte ovanför ALGOL, och då slår man ju två flugor i

12 Sven Yngvell, f. 1928, fil.mag. i matematik, fysik och mekanik. Yngvell anställdes 1956 som programme-
ringsmatematiker vid Saab. Han ingick i den grupp som under Börje Langefors ledning färdigställde maski-
nen SARA, se även fotnot 14. Yngvell efterträdde Langefors som chef för programutveckling och kund-
stöd 1965.
13 DAC, förkortning för D21 Auto Code, ett assemblerspråk utvecklat av Bengt Asker, Börje Langefors,
Magnus Tideman och Sven Yngvell. Vid specifikationen av DAC utgjorde ALGOL 60 en viktig förebild.
Sven Yngvell, ”Programvara”, i Tema D21, ed. Tord Jöran Hallberg (Linköping, 1994), 38f.
14 SARA, förkortning för Saabs aritmetiska räkneautomat, BESK-kopia vid Saab i Linköping som var i
bruk årsskiftet 1957/58.
15 D21, dator som konstruerades av Saabs elektronikavdelning. Chefskonstruktör var Viggo Wentzel och
det första exemplaret stod klart 1962. Tord Jöran Hallberg, ed., Tema D21 (Linköping, 1994).
16 Olov Morland, f. 1934, teknisk skola i Örnsköldsvik. Morland arbetade vid Svenska Flygmotor AB i
Trollhättan 1956–1964. Där läste han bl.a. Flygmotor-Nohabs högre tekniska kurser under fyra års tid.
Morland anställdes vid Kockums Mekaniska Verkstads AB 1964. Han gick över till SSAB Oxelösund 1986
och arbetade där som systemprogrammerare.
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samma smäll. Det var fiffigt värre och jag fattar inte att inte andra har gjort samma fina
grej.

Tomas Ohlin: Här är det dags för Ingemar Dahlstrand som var med och skapade AL-
GOL.

Ingemar Dahlstrand:17 Jag råkade komma med i ett sammanträde i en kommitté som
hörde till ECMA,18 det var en förening av europeiska datorfabrikanter, och den kommit-
tén hade till uppgift just detta att skapa ett amalgam, som man sade, av ALGOL och
COBOL. Kommittén sönderföll vid det mötet i två delar som slogs, för man kom inte
överens om man skulle använda ”plus” eller ”add”. Det var på den nivån. Så den föll
sönder i tre delar, en ALGOL-kommitté, en COBOL-kommitté och en som skulle fort-
sätta det ursprungliga jobbet. Och vad den blev av vet jag inte, för den hördes aldrig av
mer. Så tanken fanns, men det var stora svårigheter att komma fram till någonting prak-
tiskt. Så där gjorde Saab en kolossal insats.

Tomas Ohlin: Ja. Och då skapade man den här COBOL-delen som man sen kom att
kalla GENIUS, ALGOL-GENIUS.19 Var det så att Börje Langefors var med och initie-
rade de här sakerna?

Sven Yngvell: Ja, det var han definitivt. Han var inspiratören och vi kunde alltid diskute-
ra med honom och han hade väldigt ofta lösningar på det mesta.

Tomas Ohlin: Ja. Han lämnade ju sen Saab för att gå till Stockholms universitet.

Ingemar Dahlstrand: Får jag komma in med en annan fråga som säkert är självklar för
de flesta av er. Den här processen från att man har en idé tills man kan börja bygga farty-
get. Vad är det för tidsram på det?

Kai Holmgren: Ja, den har ju varierat från projekt till projekt. Det kunde vara olika
snabbt.

Bertil Blomstergren: Två till tre år.

Kai Holmgren: Totalt sett, alltså.

17 Ingemar Dahlstrand, f. 1932, fil.mag. i matematik, fysik och mekanik, Uppsala universitet 1955. Dahl-
strand arbetade med Börje Langefors vid Saabs beräkningskontor i Linköping 1955–1957. Därefter gick
han över till ADB-institutet i Göteborg 1957–1959. Dahlstrand ledde implementeringen av ALGOL 60 för
Facit EDB vid Facit Electronics AB/Facit AB i Göteborg 1959–1964. Han var systemchef vid Industridata
AB:s Göteborgscentral 1964–1966 samt distriktschef där 1966–1968. Dahlstrand var driftschef för Lunds
datacentral för forskning och högre utbildning 1968–1979 och programmerare där 1980–1985. Vidare var
han adjunkt vid Institutionen för datalogi och numerisk analys vid Lunds universitet 1985–1997.
18 European Computer Manufacturers Association (ECMA) bildades 1961 av europeisk datorindustri och
verkade för standardisering av bl.a. programspråk. Sedan 1994 heter organisationen Ecma International.
19 ALGOL-GENIUS, ett derivat av programspråket ALGOL 60 med inslag av COBOL. Idégivare var
Börje Langefors som utvecklade programvaran till Saabs dator D21. Han föreslog att ALGOL bl.a. kom-
pletterades med ett generellt in/utsystem (GENIUS) modellerat efter COBOL. Utifrån Ingemar Dahl-
strands implementering av ALGOL 60 för Facit EDB utvecklade Langefors grupp därefter ALGOL-
GENIUS, och den första versionen presenterades 1964. ALGOL-GENIUS användes för Saabs datorer
D21 och D22 samt UNIVAC 1100-serien. Bengt Asker, ”ALGOL-GENIUS: An Early Success for High-
level Languages”, i History of Nordic Computing: IFIP WG9.7 First Working Conference on the History of Nordic
Computing (HiNC1), June 16–18, 2003, Trondheim, Norway, eds. Janis Bubenko, Jr, John Impagliazzo & Arne
Sølvberg (New York, 2005), 251–260.
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Ingemar Dahlstrand: Det tycker jag låter ändå kortare än man hade trott.

Bertil Blomstergren: Väldigt kort, ja. I förhållande till flyg och annat så är det det.

Ingemar Dahlstrand: Kai och jag jobbade samtidigt på Saab och där talade de om be-
tydligt längre tid.

Kai Holmgren: Fråga de som jobbar med varvsindustri idag, så ska du få höra något
helt annat.

Tomas Ohlin: Jag tror att Per-Olof ville säga något?

Per-Olof Nilsson:20 Ja, jag hade en fråga till Sven Yngvell, och till Olle här, som har med
teknik att göra. Någonting som har fascinerat mig är den dynamiska minneshanteringen,
eller stödet för dynamisk minnesallokering, som alldeles uppenbart togs fram på 60-talet.
Det har jag sett i Olles efterlämnade papper här på företaget. Och Kais också. Kan du
berätta något från Saabs horisont om det? Föddes det på Saab? Eller var kom det från?
Var du inblandad i det?

Sven Yngvell: Nej, det tror jag inte, utan det hittade man nog lite grann i litteraturen.
Men exakt hur och när kommer jag inte ihåg.21

Per-Olof Nilsson: Därför att det hade en oerhörd betydelse för fleranvändarmiljön och
så småningom för den teknik som vi har utvecklat. Det var kolossalt viktigt det här med
dynamisk minnesallokering och dynamisk minneshantering.

Kai Holmgren: Det var väl lite grann Harry Björks idéer.22 Han förvaltade i varje fall de
idéerna och kom med förslag där.

Tomas Ohlin: Okej. Men jag tror att Åke ville komma in här?

Åke Jacobsson:23 Du frågade också vad det var som inspirerade oss att börja utveckla
detta, och om jag tar lite från Göteborgshorisont, så gick jag själv ut på Chalmers -58 och
sysslade med torsionssvängningsberäkningar. Svängningar i axlar. Beroende på att far-
tygsstorlekarna ökade mer och mer och påfrestningarna blev väldigt stora och därför var
det mycket viktigt att man räknade det här. Och det är ett stort arbete. En hel del av er
känner detta med Holtzertabeller och annat. Men så hade jag turen att få delta i en kurs

20 Per-Olof Nilsson, f. 1948, studier i systemutveckling. Nilsson började på Kockums i Malmö 1970, där
han arbetade med utveckling av Styrbjörn-systemet parallellt med arbete i fartygskonstruktionsprojekt, efter
1976 i olika arbetsledande roller. Han slutade 1988 för att driva egen verksamhet och återkom till företaget
1993. Nilsson var chef för all systemutveckling till 1998 och är sedan dess ansvarig för systemarkitektur i
Tribon.
21 ”Jag var själv ej direkt involverad i införandet, utan detta arbete leddes av Bengt Asker, som var ansvarig
för utvecklingen av systemprogramvaran på Datasaab. Om han var upphovsman till tekniken har ej gått att
fastställa. Jan Nordling som ledde operativsystemgruppen under Bengt gissade att det kunde vara Gunnar
Ehrling, som då jobbade som konsult hos oss. Tyvärr är han och några andra nyckelmän ej längre i livet.”
E-post från Sven Yngvell, 14/6 2008.
22 Harry Björk, f. 1934, programmerare vid Datasaab. Tillsammans med Kai Holmgren utvecklade Björk
programspråket KOCK. Se även fotnot 41.
23 Åke Jacobsson, f. 1931, civ.ing. M, Chalmers tekniska högskola 1958, AB Götaverken 1958–1961, Sveri-
ges Varvsindustriförening 1961–1967, vd för Varvsdata AB, 1967–1984, datachef för Göteborgs Datacen-
tral 1987–1996, vd för Velox Datacentre AB 1984–2007 samt vd för VD-Konsult AB 1984–2007.
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1959. Det var i Stockholm och det var Matematikmaskinnämnden24 som anordnade en
kurs i användningen av matematikmaskiner för tekniska beräkningar. Och det var verkli-
gen inspirerande att höra. Det var bland annat Nordisk ADB25 som visade hur man fick
fram vägkurvor och vi besökte olika användare. Vi var bland annat på KTH och tittade
på maskinerna där. Så när jag sen kom ner till Göteborg, så tyckte jag att det här är säkert
någonting för framtiden. Då kunde ingen drömma om att det skulle bli den här utveck-
lingen. Men det var relativt lätt att göra tekniska dataprogram även för enkla datamaski-
ner om teorierna var kända. Och då var det så att på Chalmers i Göteborg fanns det,
skänkt av Wenner-Gren, en ALWAC-maskin.26 Så en av de första uppgifterna som vi
gjorde var de här tekniska svängningsberäkningarna och sen så följde det ena program-
met efter det andra. Det blev gassvängningar och det blev propellerberäkningar. Så sent
som förra veckan råkade jag vara i Stockholm, och min syster hade gått in på Google,
och där fanns det till min stora förundran en bild på mig där jag sitter framför en dator,
och det var 1960 på just ADB-institutet på Chalmers.27 Och läser man den här artikeln
från 1960, skrev jag att det här mycket väl skulle kunna bli början till en ny era inom
varvsindustrin, där en tid säkert kommer då man kan definiera skrovform med hjälp av
datorer och så småningom också utveckla det till numerisk styrning, som det hette på den
tiden.

Tomas Ohlin: Jag tänkte att vi kan komma över till det och låta Gunnar Sohlenius göra
en kommentar. Fanns det kunnande om numeriska beräkningsmetoder som var direkt
tillämpbara eller behövde man nyutveckla?

Gunnar Sohlenius:28 Ja, det behövde man ju nyutveckla. Min kontakt med hela det här
området kom successivt i början på 60-talet när jag på KTH jobbade med automatise-
ringsteknik och senare på IVF från -65.

Tomas Ohlin: IVF står för?

Gunnar Sohlenius: Institutet för Verkstadsteknisk Forskning som bildades -64.29 Jag
blev värvad till det i mars -65 och var intresserad av att få automatiseringsinriktade forsk-
ningsuppgifter. En av dem handlade om datorstöd i framtagning av produkter och jag
kan återkomma senare, så det inte blir för långt nu, för jag har mer att säga på det temat.

24 Matematikmaskinnämnden (MMN) inrättades 1948. Konstruktionen av datorerna BARK och BESK
skedde vid MMN. Myndigheten lades ned 1963, och dess funktioner tog delvis över av Statskontoret. Hans
De Geer, På väg till datasamhället: Datatekniken i politiken 1946–1963 (Stockholm, 1992), 24, 130.
25 Nordisk ADB AB, ingenjörsfirma som grundades av Åke Bengtsson, Bo Hallmén och Göran Waernér
1959. Nordisk ADB utvecklade dataprogram för väg- och vattenbyggnadsteknik.
26 ALWAC, maskin tillverkad av Logistics Research/Alwac Corporation, ägt av finansmannen Axel Wen-
ner-Gren, under åren 1953–1958. En ALWAC III-E installerades vid ADB-institutet i Göteborg 1957.
Tord Jöran Hallberg, IT-gryning: Svensk datahistoria från 1840- till 1960-talet (Lund, 2007), kap. 11.
27 ADB-institutet i Göteborg, institut lokaliserat till Chalmers som inrättades 1957 i och med att finans-
mannen Axel Wenner-Gren dels donerade en dator ALWAC III-E, dels garanterade lön för 6 personer.
Institutet uppbar finansiering till 1963 och lades ned inte långt därefter. Brev, Ingemar Dahlstrand, 3/5
2008.
28 Gunnar Sohlenius, f. 1935, civ.ing. KTH 1960, tekn.lic. KTH 1964. Sohlenius var professor vid Linkö-
pings tekniska högskola 1971–1976, professor i produktionsteknik vid KTH 1977–2000. Han var veten-
skaplig ledare vid Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF) mellan 1965 och 2000. Sohlenius har
verkat som rådgivare eller styrelseledamot vid bl.a. Incentive (1972–1993), SMT (1971–1981, 1995–2000),
Seco Tools (1989–1999), Ericsson (1988–1993), Boxholm (1982–1984), Jungner (1983–1991). Han är
medlem i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 1982.
29 Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF) bildades 1964 och går sedan 2008 under namnet Swerea
IVF.



14

Tomas Ohlin: Ja, men ge gärna en liten kommentar.

Gunnar Sohlenius: Ja, jag blev 1971 professor i produktionsteknik i Linköping och hade
kvar engagemanget i IVF. I början på 70-talet så väckte IVF:s nye chef Arne Körling
frågan om att utnyttja IVF:s befintliga fonderade medel till framtidsinriktade stora forsk-
ningsprojekt. Och då formulerade Sven-Erik Andersson,30 Anders Scharp31 och jag ett
projekt på orderstyrd kundanpassad produktion. Där gick vi egentligen igenom hela sys-
tematiken i att ta fram produkter som mötte kunders medvetna och omedvetna krav och
behov. Det döptes senare till PRODEVENT av Gunnar Ruding.32 De industrikontakter
som vi då hade var ganska breda, från ASEA till Alfa Laval, och även Kockums. Vi fick
alltså kontakt med Kockums genom PRODEVENT-projektet. Företaget var mycket
aktivt engagerat i PRODEVENT. Olafur Sigurdson, direktör i Kockums, och Pål Påls-
son minns jag från den tiden. Ja, jag kan återkomma senare.

Tomas Ohlin: Ja, tack, för nu är du hastigt nästan uppe i 70-talet. Vi är ännu kvar här i
begynnande 60-tal. Få se om vi kan fullfölja de samtalen. Det är intressant att Kockums
kom att beställa nånting som Saab, som var en tillgänglig system- och maskinleverantör,
tyckte var välkommet. Det var som ett lyckligt äktenskap som höll på att bli av. Var det
helt problemfritt med utvecklingen av er beställarfunktion?

Kai Holmgren: Ja, nu är det här mångfacetterat och vi borde väl, tycker jag, uppehålla
oss lite grann vid hur den industriella processen gick till för att få till stånd ett sånt här
projekt. Det innefattar betydligt mycket mer än datorsidan. Den innefattar faktiskt att
man har en anpassning av det man vill göra till den organisation man vill arbeta med.
Och det arbetet där tycker jag är viktigt att framhäva. Därför det var det som gjorde att
företagsledningen var beredd att ta väldigt djärva beslut då det gällde investeringar. Och
det var inte bara investeringar i datorprojektet, för om man ska ta det, så var det faktiskt
så att vi på Kockums hade en gång beställt en ICT 1301.33 Men det såg man ju rätt snabbt
att det var inte en bra maskin för den tekniska databehandlingen. Så jag lyckades få in en
”test” som de inte klarade av, så vi kunde avbeställa den, och sen kunde vi börja diskus-
sionerna med Saab.

Tomas Ohlin: Måste varit smartkodning.

Kai Holmgren: Ja, för att få in det. Och då tände Langefors34 och Gunnar Lindström35

med en gång där och det blev väldigt mycket diskussioner. Men sen har vi den numeriska

30 Sven-Erik Andersson, överingenjör i ASEA.
31 Anders Scharp, f. 1934, civ.ing. Scharp har verkat inom Electrolux sedan 1969, bl.a. som överingenjör
och koncernchef (1986–1994). Vidare har han varit styrelseordförande i bl.a. Electrolux, Atlas Copco,
Incentive, Saab och SKF.
32 Gunnar Ruding, direktör i Atlas Copco, ordförande i Mekanförbundets Verkstadstekniska avdelning.
33 ICT 1301, ICT, International Computers and Tabulators. bildades 1959 när British Tabulating Machine
Company (BTM) fusionerade med Powers-Samas Accounting Machines, Ltd. ICT köpte 1963 Ferrantis
datorverksamhet. Det gick samman med English Electric 1968 och formade International Computers Ltd.
(ICL). Modellen 1300/1301 lanserades 1960 och levererades till den första kunden 1962.
34 Börje Langefors, f. 1915, civ.ing. teknisk fysik (F). Langefors var ingenjör vid NAF AB i Stockholm och
Linköping 1944–1949, vid Saab 1949–1965, docent i byggnadsstatik vid Chalmers tekniska högskola 1963,
professor i informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik, vid KTH
1967–1980. Langefors fick ett stort inflytande genom sin undervisning och sina läroböcker, t.ex. Börje
Langefors, Theoretical Analysis of Information Systems (Lund, 1967).
35 Gunnar Lindström, 1918–1990, docent i kärnfysik. Lindström anställdes som forskare vid Saab 1954 och
blev chef för Saabs elektronikavdelning 1959. Han grundade Datasaab och var dess chef fram till 1973 då
han avgick. Tord Jöran Hallberg, ed., Tema D22-D23 (Linköping, 1997).
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styrningen. Och det är en sak där vi också fattade djärva beslut, därför att introducera
och automatisera en process i verkstaden, typ bränning, är inte bara det att man ska ha
den geometriska bearbetningsvägen, utan det är en massa teknologiska data och där tror
jag Gunnar kommer att ha en del synpunkter så småningom. När vi beställde den första
styrenheten så var det baserat på ett antal dokument som jag först hade skrivit och entu-
siasmerade företagsledningen för detta. Vi hade ingen kravspecifikation, utan det var ett
djärvt beslut på de idéer som Kongsberg Våpenfabrikk,36 Sentral Institutt for Industriell
Forskning i Oslo37 och andra hade framkastat. Det visade sig att Kongsberg inte hade
pratat igenom sammankopplingen med maskinleverantören som var Messer Griesheim38

nere i Tyskland. Men vi lärde oss att det här gick ju inte. Vi stod där. Vi hade bestämt en
leveranstid och så vidare, men vi såg att vi kom aldrig närmare. Vi var tvungna att själva
ta fram denna specifikation och det är en otroligt intressant bit som jag också hoppas att
Gunnar har kommentarer till sen. Hur man var tvungen att få till stånd och köra ihop
maskintillverkaren, styrnings- och enhetstillverkaren, och även datamaskinleverantören,
för att kunna tala om vilka funktioner i verkstaden man vill automatisera. Det är natur-
ligtvis de som lönar sig. Och hur får jag fram vilka funktioner som lönar sig? Och vi
gjorde ett metodarbete, alltså ren metodstudie som kostade väldigt mycket tid för att få
fram vad det var för nånting vi ville och sen gick vi och frågade Messer och Kongsberg,
”vad kostar det att ta fram det?”, och till slut så kom vi fram till specifikationen av de
teknologiska data, så vi till slut fick en specifikation så att de kunde tillverka utrustningen.

Tomas Ohlin: Men ni arbetade fram en specifikation tillsammans med leverantörer utan
att ha …?

Kai Holmgren: Ja, just det. Det var väldigt mycket man fick göra på den tiden för att
kunna förverkliga saker och ting. Och den andra saken som vi också chansade rejält på
var att när vi väl gick över till att jobba med Saab, så fick vi in i kontraktet att Saab skulle
hjälpa oss med en hel del arbete på den grundläggande nivån, och även en del annan rea-
lisering, medan vi skulle stå för specifikationerna av det här systemet. Så det var ett antal
komponenter, och det lyckades vi få till stånd i ett handlingsprogram. Det är ett hand-
lingsprogram från den 28 juni 1962. Jag vill bara läsa ingressen: ”Under juni månad har
följande beslut fattats: 1. En datamaskin SAAB D21 har inköpts, och skall levereras för-
sta kvartalet 1964. 2. En numeriskt styrbar ritmaskin skall inköpas. Den kan beräknas
vara i drift omkring 1 september 1963. 3. De tre skärbrännmaskinerna av typ Messer
Sicomat skall förses med numeriska styrorgan. Anslag har beviljats för en första enhet,
som även skall styra ritmaskinen. Det första styrorganet behöver kunna vara i drift om-
kring 1 september 1963. 4. I referens (3) omtalade specifikationsarbete skall utföras av
KMV i samråd med SAAB. 5. I enlighet med klausul i D21-kontraktet skall SAAB anlitas
för uppgörande av i (3) omtalade programsystem. 6. I så stor utsträckning som möjligt
skall erfaren, kvalificerad personal på berörda avdelningar friställas för utförande av nöd-
vändiga arbetsuppgifter.”39 Och detta enades man om. Och då fick man det vi hade att
rätta oss efter. Och då, som jag sade innan, fick man pengar av styrelsen och man teck-
nade order om det här. Men man hade inga specifikationer.

36 Kongsberg Våpenfabrikk, norskt statsägt företag inom militärindustrin som grundades 1814 och lades
ned 1987. Kongsberg samarbetade bl.a. med Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) och var en viktig högtek-
nologisk miljö i Norge under efterkrigstiden.
37 Sentral Institutt for Industriell Forskning, norskt centrum för tvärvetenskaplig industriell forskning eta-
blerat 1949 i Oslo. Det bytte senare namn till Senter for industriforskning (SI) och gick 1992 upp i Stiftel-
sen for industriell og teknisk forskning (SINTEF).
38 Messer Griesheim GmBH, tyskt verkstadstekniskt företag.
39 ”Förslag till handlingsprogram för införande av ett numeriskt system för skrovdetaljframställningen”,
28/6 1962, dokument förmedlat av Kai Holmgren.
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Tomas Ohlin: Man tog beslut utan att ha specifikationer. Var det vanligt? Gunnar, kan
man säga nånting om det? Sett ur produktens synvinkel låter det lite lättvindligt.

Gunnar Sohlenius: Ja, det låter lättvindligt, men det var trots allt sant och det berodde
på att vi hade inte kommit längre skulle jag vilja påstå. Vi betraktade verktygsmaskiner
och styrsystem, och överhuvudtaget tekniken, som komponenter, och vi hade inte någon
samlande systemsyn för hur det skulle fungera tillsammans. Det har kommit först senare
genom teknisk utveckling i industrin och genom forskningsinsatser. Det har kommit
fram ett antal hjälpmedel, datorstödda intellektuella hjälpmedel, som gör det möjligt att
designa system, och vi måste göra både och. Vi måste designa produkterna och betrakta
de som delsystem, och vi måste också hela tiden designa systemen i den helhet som de
ska verka. Och det är något helt annat än det som vi kunde på den tiden.

Tomas Ohlin: Åke.

Åke Jacobsson: Det som Kai sade här om samarbetet med Saab vill jag understryka. Det
är oerhört viktigt. Och det började väldigt tidigt från Varvsindustriföreningens håll.40

Omkring 1960 hade man beställt ett formgivningsprogram från Saab beroende på att
Hilding Nielsen, som var vd på Götaverken, och Tryggve Holm, som var vd på Saab
hade talat om den här tekniken. Saab använde sig av en metod för flygplan, jag minns
inte riktigt om det var Tunnan eller nåt sånt, som vi förstod emanerade från matematik
från slutet på 30-talet på Douglasflygplanen. Men det visade sig då, det var bland annat
Eriksberg, som jag tror var det första svenska varvet som prövade det där, att det inte alls
blev samma noggrannhet, och det är ju också så att fartyg är betydligt mer komplicerade
än flygplan, beroende på att det är dubbelkrökta ytor, både i fören och i aktern. Så därför
var en av mina första uppgifter att försöka reda ut det här på något sätt. Så jag var uppe
på Saab och träffade, tror jag, Brising, som var teknisk direktör. Och sen blev det ett
ganska, tycker jag, ett fruktbart samarbete från vår sida. Och då bildades också ett antal
olika kommittéer där det var representanter från alla varv, även Kockums, som var med
för att bedöma den här tekniken. Men det gick lite långsamt när det skulle vara tre–fyra
varv, eller fem, som skulle samarbeta och därför, precis som Kai sade, var det mycket
lättare när man kunde jobba med ett varv som har lite handlingskraft. Hos oss blev det i
alla fall så att vi sökte pengar från Malmfonden och vi fick då pengar för att köpa en rit-
maskin. Då använde vi den teknik som var utvecklad av Kongsberg. Så det var Kongs-
berg i Norge som levererade vår ritmaskin och på den uppritades så gott som alla spant-
rutor som användes av Göteborgsvarven och även av varv i till exempel Tyskland, Jugo-
slavien och Sydkorea. Det blev sedan grunden för oss att medverka till att de konventio-
nella optiska styrenheterna på varven ersattes med styrenheter till brännmaskiner som
tillverkades av Messer och andra leverantörer.

Tomas Ohlin: Men när du säger vi, är det Göteborgsvarven helt enkelt?

Åke Jacobsson: Ja. Kockums var också med, även om inte Kockums var särskilt aktiva
hos oss, utan man gick sin egen väg, och det fanns ju skäl, Kockums hade bråttom, och
det hade väl övriga också, men beslutsprocessen blir ju alltid …

40 Eg. Sveriges Varvsindustriförening, förening av oberoende skeppsvarv i Sverige som fanns under åren
1912–1992. Den hade till syfte att arbeta för standardisering av verkstadstekniskt utförande, ritning och
kontrakt, forskning och utveckling samt bibliotek och information.
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Tomas Ohlin: Var man överens helt enkelt bland de här olika beställarkompetenserna
om vad man ville? Eller hade ni olika uppfattningar om vad man skulle önska sig från
Saab?

Åke Jacobsson: Ja, i vårt fall så fick vi väldigt lite stöttning från tekniker på Göte-
borgsvarven. Jag tror att det var Kockums som hade förmågan att verkligen göra de spe-
cifikationer som behövdes för att gå vidare till det så kallade KOCK-systemet,41 där vi i
och för sig var engagerade som någon form av underleverantör, vi gjorde programse-
kvenser. Det var i mitten av 60-talet som KOCK-programmen färdigställdes av oss efter
Saabs och Kockums specifikationer.

Tomas Ohlin: Ja, Bertil.

Bertil Blomstergren: Jag kan säga lite om Kockums investeringsvilja. Den är liksom
traditionell. Det var ju så att Kockums ägdes av väldigt få personer från början, Kock-
umsläkten plus några andra, och man hade hela tiden principen att hellre investera än att
ta ut vinster. Om man tog ut vinster i den här familjen, så skulle man ju ändå investera
dem någonstans, så det var lika bra att investera dem tillbaka till källaren. Och därmed
tog man väldigt mycket risker och väldigt mycket visste man inte tillräckligt om, men så
är det ju med alla investeringar egentligen, alla beslut överhuvudtaget, man vet kanske
möjligtvis åtta av tio faktorer, de andra vet man ingenting om. Och så gjordes det ofta,
och även i det här fallet, ”vi investerar i detta så får vi se”.

Tomas Ohlin: Man var riskvillig.

Bertil Blomstergren: Mycket riskvillig och har alltid varit i alla 140 åren.

Åke Jacobsson: Jag kan bara tillägga och säga att det fanns dock en vilja också på Göte-
borgsvarven, och även i Kockums, att gå vidare i den matematiska formbestämningen, så
vi fick i uppdrag att försöka att anställa matematiker. Och då var vi bland annat och för-
sökte anställa Ingemar Dahlstrand hos oss, men …

Tomas Ohlin: Det gick inte så bra?

Åke Jacobsson: Ingemar hamnade på ASEA istället.

Ingemar Dahlstrand: Ja, det var ett kort mellanspel.

Tomas Ohlin: Ursäkta mig, Kai först.

Kai Holmgren: Jag bara skulle säga att det var faktiskt du, Åke, och Vollert,42 Varvsin-
dustriföreningens direktör, som ordnade den första presentationen av Styrbjörn-systemet
den 4 december 1964.

Tomas Ohlin: Gunnar begärde ordet. Ja, Gunnar.

41 KOCK-systemet, ett programsystem framtaget av Kai Holmgren (Kockums Varv) och Harry Björk
(Datasaab) för att numeriskt beskriva fartygens form. KOCK-systemet utvecklades för D21 med ALGOL-
GENIUS som bas.
42 Walter Vollert, f. 1916, civ.ing. KTH 1940, vd för Sveriges Varvsindustriförening 1954, vd för Stiftelsen
för Skeppsbyggnadsteknisk Forskning 1964.
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Gunnar Sohlenius: Ja, i början på 60-talet så började ASEA använda numeriskt styrda
verktygsmaskiner i sin produktion och använde tidigt datorer för att programmera dem.
Det fanns internationellt utvecklat ett stort system som hette Automatically Programmed
Tools.43 Vi kom i kontakt med detta genom en studieresa som Sven-Erik Andersson på
ASEA gjorde i USA. Vi tyckte att systemet var mycket avancerat för den här typen av
tillämpningar, och idéerna att exponera det här internationellt även i våra kretsar föddes.
Vi ansåg att verkstadsindustrin var betjänt av att det inte fanns för mycket varianter, utan
att det bästa skulle finnas i ett system som man kunde köpa och använda. Vår tidiga kon-
takt och samarbete med denna utveckling gav även möjlighet för Nils Lidbro,44 som lett
utvecklingen av FORMELA45 i Saab att få direktkontakt med APT Long Range Program,
ALRP. Jag vet sen inte om detta ledde till så mycket mer än kontakt och erfarenhetsutby-
te, men det kan vara intressant att ta upp att vi hade tanken att det här behövde interna-
tionaliseras och globaliseras. Sen kanske en del hamnade i Japan så småningom. Jag vet
inte.

Tomas Ohlin: APT var ett system som, såvitt jag minns det, var specifikt för en typ av
tillämpning, medan vi här talar om ALGOL-GENIUS som blev ett generellt program-
meringsspråk. Hur såg man från ALGOL-GENIUS-håll på de här beställningarna som
blev alltmera viktiga för Kockums? Kunde ALGOL-GENIUS hänga med? Lösa de pro-
blem som önskades?

Sven Yngvell: Ja, jag vet inte ifall det var så mycket teknikproblem. Ifall vi löste det eller
inte. Jag har svårt att bedöma det.

Kai Holmgren: I den frågan kan man väl säga att vi tog rätt tidigt ställning till att vi ville
ha ett och samma språk. I första hand för de tekniska, men även rätt snabbt därefter för
de administrativa, det vill säga för de totala datorlösningarna på Kockums.

Ingemar Dahlstrand: Ni måste ha övervägt FORTRAN?

Kai Holmgren: Vi hade övervägt det, men eftersom vi inte alls var IBM-tillvända, och
visserligen så sade Datasaab att de skulle naturligtvis utveckla FORTRAN, de skulle ut-
veckla allting som man bad om, så därför skulle de utveckla FORTRAN också. Och här
har vi till och med när de ska bygga fartyg Saab, Datasaab [Holmgren hänvisar till ett
dokument].46

Sven Yngvell: Det är till och med så att det slutade med att vi hade både ALGOL, CO-
BOL och FORTRAN.

Tomas Ohlin: Hade du FORTRAN på D21?

43 Omkring 1962 hade man på uppdrag av försvarsindustrin i USA utvecklat ett datorsystem för framställ-
ning av programmen till NC-maskinerna, Automatically Programmed Tools, APT. E-post, Gunnar Sohle-
nius, 11/6 2008.
44 Nils Lidbro, f. 1904, Tekniska gymnasiet i Örebro. Lidbro anställdes vid Saab 1938 och arbetade den på
Experimentverkstaden samt olika konstruktions- och beräkningsavdelningar. Nils Lidbro, ”Saabgeometrin i
sammandrag”, i Saab-minnen 8 (1998).
45 FORMELA, förkortning för FORM Enligt Lidbros Analytiska metod, beräkningsprogram utvecklat av
Nils Lidbro. Lidbro (1998).
46 ”Nej, DATASAAB bygger inga fartyg: … men sätter bygget i rationellt system!”, produktblad för D21,
Datasaab, aug 1966, dokument förmedlat av Kai Holmgren.
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Sven Yngvell: Nej, på D22.47

Kai Holmgren: Men det var inte många som använde det.

Sven Yngvell: Nej, jag kommer inte ihåg vilka det var, men det var någon som ville ha
det. COBOL införde i alla fall Enskilda Banken.

Kai Holmgren: Vi såg även att Datasaab hade KOCK. KOCK-systemet hade de med
också på en liten sån där …

Tomas Ohlin: Ja, men det var ju ett försäljningsargument. Per-Olof.

Per-Olof Nilsson: Nej, jag skulle bara tillägga om ALGOL-GENIUS att det övergavs
inte på grund av att det var dåligt programmeringsspråk, utan det övergavs på grund av
att Saabs marknadsposition försvann så att säga. Så vår, det är 70-tal nu vi har kommit
fram till, anledning att gå från ALGOL-GENIUS till PL/I,48 som det blev så småningom,
det var plattformsbyte, och inte att språket var dåligt. Språket var bättre än FORTRAN.

Tomas Ohlin: Det här är ett tänkande som ändå var ganska tillgängligt för många, om
man väljer ett, låt vara förnämligt, men låt mig säga exotiskt språk, så binder man sig vid
en typ av leverantörer som man sedan kan få problem med om man är för smal. Det har
varit stor dramatik i såna beslut i alla möjliga sammanhang. Men här på Kockums så var
det inga problem, ”vi kör ALGOL-GENIUS”. Pang rätt på.

Kai Holmgren: Ja, och sen så bearbetade vi så småningom till exempel de två Wärtsilä-
varven och det blev en totalaffär. De hade nog inte tänkt gå in för D20-maskiner. Men
det blev det ju genom detta. Och även Malmö stad hängde med där på en sväng. Men de
byggde inga fartyg precis …

Tomas Ohlin: Så man sålde en del Saabmaskiner på ALGOL-GENIUS?

Kai Holmgren: Ja, det vill jag påstå att man gjorde. Och det hade vi glädje av.

Sven Yngvell: Jag kan säga att ALGOL-GENIUS kom att hamna på andra maskiner än
Saab. På UNIVAC 110049 hade man en ALGOL-GENIUS-kompilator.

Tomas Ohlin: Men den kom väl aldrig att användas?

Sven Yngvell: Jodå, den gick i administrativa system på några företag. Och det var en bit
in på 90-talet som …

Tomas Ohlin: På 90-talet? Körde man ALGOL-GENIUS på 90-talet?

Sven Yngvell: Jajamensan.

47 D22, dator konstruerad av Datasaab. D22 var en efterföljare till D21 och började levereras 1968. Se även
Hallberg (1997).
48 PL/I, förkortning för Programming Language One, programspråk som utvecklades i början av 1960-
talet. Det baserades på delar av FORTRAN, COBOL och ALGOL. PL/I stöddes av IBM, men nådde
ändå aldrig någon större popularitet. Ceruzzi (1998), 104ff.
49 UNIVAC 1100/2200, en serie datorer tillverkade av Sperry Rand/Sperry Univac. Den första datorn i
serien var UNIVAC 1107 och den introducerades 1962.
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Ingemar Dahlstrand: När Univac köpte in Datasaab, så åtog de sig att göra ALGOL-
GENIUS på sin serie för att kunna hjälpa över kunderna.

Sven Yngvell: Ja, de klarade av att ta hand om de kunderna. De kunde reguljärt köra
med ALGOL-GENIUS.

Tomas Ohlin: Fanns det någon konkurrens? Gunnar nämnde APT som var ett rätt stort
internationellt språk som var speciellt lämpat för bland annat den här typen av tillämp-
ningar. Var det en konkurrent till er? Att åka till ASEA och köra på deras nyinköpta Ge-
neral Electric-maskin där APT fanns?

Kai Holmgren: Nej, men även där åtog sig Saab att ett APT-system skulle komma fram
på D20. Men det gjorde det väl aldrig?

Sven Yngvell: Nej, det var väl att kunderna ville ha APT istället och då blev det väl det.

Gunnar Sohlenius: Ja, Sven-Erik Andersson hade lärt sig APT vid en studieresa och
han var en stor försäljare av APT. Och vi tyckte det var klokt därför att det var bra att
ena sig om någonting som kunde vara gemensamt. Däremot gjorde vi ingen värdering
om det var det tekniskt sett bästa alternativet av alla tänkbara. Men nu har utvecklingen
gått så långt, så nu är det en helt annan nivå på alltihop.

Tomas Ohlin: Ja, men då måste man haft lite grann av en beslutssituation. Ska man an-
passa sig till internationell utveckling kring APT, som man då kunde se expandera, eller
ska man bygga vidare på den rent svenska utvecklingen? Och i Kockumsfallet så byggde
man uppenbarligen vidare på den rent svenska. Fortsatte att utveckla Styrbjörn-systemet.
Kan du säga något om det, Kai? Hur den fortsatta utvecklingen såg ut?

Kai Holmgren: Ja. Vi hade fått till stånd ett numeriskt råd med representanter från kon-
struktion, produktion, forskning och utveckling. Ja, de som var involverade i dessa aktivi-
teter. Och de tog själva ställning till vissa av de här besluten som jag tidigare läste upp,
det var de som hade tagits uppe i direktionen innan. Men vi fick ett underlag för att arbe-
ta vidare, och det var detta program som styrde arbetet ända till i drifttagandet av den
första brännmaskinen. I februari -64 hade vi den första numeriskt styrda brännmaskinen i
funktion. Och det var efter ett långtgående tragglande mellan Messer och Kongsberg
som vi fick det specificerat. Det styrde även våra insatser och möjligheter för att kunna
anställa folk och skaffa in datorer och hjälpmedel och samarbetet med Saab och så, då
det gällde programsystemen. Så detta har varit grunden för att gå vidare och redan här så
fanns det ju ett schema hur man har tänkt sig. Det är likadant här som med mycket av det
andra, att det var väl inga färdiga saker, utan det var helt enkelt idéer som man satte på
papper och trodde på och sade, ”okej, det satsar vi på”. Men det var inte så att de här
satsningarna var oemotsagda. Det kom propåer från Göteborg, och det kom andra pro-
påer om att vi skulle kanske tänka efter. Och det togs kontakt med personer i vår före-
tagsledning och då så blev det plötsligt stopp och så fick vi sitta och jobba med utvärde-
ringar och kalkyler och sånt för att visa att det ursprungliga beslutet var nog bra som det
var. Men det var ingalunda problemfritt, därför att vi fick inte jobba störningsfritt.

Tomas Ohlin: Ja. Det är intressant att du väljer ordet, det var ett tragglande innan man
kom fram till, ska vi säga, förståelse och samarbete med leverantörerna. Och det är me-
todologiskt intressant, tycker jag, att när man inte hade någon form av standardiserad
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metod, så fick man helt enkelt interaktivt, i ett samspråk, och med risktagande föra sam-
tal som man hoppades skulle komma fram så snart som möjligt.

Kai Holmgren: Ja, men det var säkert bra att det gick till på det viset, för det fick oss
som jobbade med det att komma till eftertanke om många saker tack vare att det togs
upp, så det var säkert en nyttig process. Eftersom ingenting var etablerat vid den tiden
gällde det att komma fram till någonting. Jag kan bara ta det här exemplet, som det var
rätt lustigt att Bertil nämnde, med de långa radierna och pilhöjderna. Man kan ta en sån
sak som bara att klara av geometrin där. Det visade sig att Kongsberg som hade utvecklat
de här maskinerna, och de byggde egentligen på basverksamhet från Sentral Institutt for
Industriell Forskning med Thomas Hysing50 och Viervoll51 och de legendarerna från den
tiden. Och då sade de: ”Jaha, vi ska ha en cirkelbåge som bestäms av medelpunkten, radi-
en, och start- och slutpunkterna. Och vi ska ha räta linjer och axelparallella parabler.”
Och det där var inget lyckligt beslut. För det första så kan man konstatera att där är ju
redundant information i en sån cirkelbestämning, och det ledde till att när man väl fick de
här i bruk, så kunde hack uppstå därför att det var inte entydigt bestämt. Och därför var
vi tvungna att sätta oss på det enskilda kundföretaget och tänka efter: ”Är det här en bra
geometrirepresentation?” Och nu skulle vi haft en kille, som tyvärr inte var med på tåget
när jag skulle hämta honom idag på morgonen, som skulle berätta hur vi löste det här
med cirkelgeometrin.52 Vi gick över och tog en entydig bestämning genom att ta start-
punkt, slutpunkt, pilhöjd, plus till vänster om färdriktningen, minus till höger om, eller
tvärtom, jag vet inte vilket det var, men det var en i alla fall. Och det blir entydigt be-
stämt. Och då slipper man från det rent produktionstekniska problemet, att man fick ett
hack i bränningen. Och det fick vi därför satsa på att hitta såna lösningar till.

Tomas Ohlin: Olle, jobbade du med den typen av problem då?

Olov Morland: Ja, det där med parablerna. När man skulle gruppera detaljer på en rå-
plåt, då gick det inte att vrida en parabel. Det var kört från början. Den var inte rolig.

Tomas Ohlin: Det gick inte att vrida en parabel?

Olov Morland: Den skulle vara axelparallell, så det funkade inte.

Tomas Ohlin: Men matematiken var ändå uppfunnen?

Olov Morland: Ja, skeppsbyggnad, en kontur, den ska vara skön, den ska vara vacker. Ja,
vad är formeln för det? Det heter ju så i varvskretsar. En approximation där är att den
ska ha minimal energi. Om man tänker på ett ri till exempel. Ja, det är ju en balkböjning,
och den ekvationen är inte rolig att hantera heller. Så det gäller att approximera det där,

50 Thomas Hysing, f. 1917, siv.ing. Norges Tekniske Høgskole (NTH). Hysing verkade vid Senter for In-
dustriell Forskning i Oslo och ledde bl.a. konstruktionen av NUSSE, en av Norges första datorer, under
1950–1954. Han etablerade ESSI/Autokon som utvecklade ett CAD/CAM-system för fartygskonstruktion
kring 1958 och som övertogs av Kongsberg Våpenfabrikk 1960. Systemet blev snabbt världsledande och
användes i ca 80 % av världens skeppsvarv.
51 Henry Viervoll ledde Senter for Industriell Forskning i Oslos fysikavdelning, vid vilken maskinen NUS-
SE utvecklades.
52 Stig Gustafsson, f. 1923, fil.mag. i matematik, fysik och kemi vid Helsingfors universitet 1955. Gustafs-
son undervisade i matematik vid Tekniska högskolan i Esbo 1955–1963. Han var matematiker vid Metro-
bureau i Helsingfors 1956–1958, matematiker vid Finlands statliga institut för teknisk forskning 1959–
1960, matematiker och programmerare vid Finska kabelfabriken (Nokia) 1960–1963, matematiker vid
Kockums Varv/Kockums Computer Systems AB 1963–1988.
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då börjar det likna nånting. Sen är det en kurvatur till som har varit knepig och det är
sådana detaljer som ser ut som en bandyklubba. De har alltså en lång, rak del och så
kommer det en liten krok på slutet. Det där har det gått åt mycket svära på.

Tomas Ohlin: Ja, men det låter i alla fall som projekt man kan programmera, förutsatt
att man har bra programmeringsredskap. Ansåg ni från Kockums att det som Saab leve-
rerade på programvarusidan fungerade tillfredställande?

Olov Morland: Ja, det vi fick gällde det ju att utnyttja optimalt. Ända ut i kanterna. Jag
har skrivit många felanmälningar till Saab.

Kai Holmgren: Det var naturligtvis så också att vi hade ursprungligen specificerat vad vi
ville ha på användarnivå. Men under den finns det ett par nivåer till. Och det var på de
nivåerna i synnerhet där Saab kom med många intressanta uppslag och som ledde till att
vi fick ett system som ni där borta kanske kan säga något om?

Tomas Ohlin: Ja, Per-Olof.

Per-Olof Nilsson: Ja, vid den tiden föddes ett annat begrepp, egentligen, i den här tek-
niken och det var objektbegreppet. Dataobjekt. Inte programobjekt. Men däremot data-
objektbegreppet. Det kallades för beskrivning på 60-talet och var alltså en dynamisk data-
struktur som man kunde bygga lite som man ville, så att säga, i de olika applikationer som
den använde sig. Och det här var väldigt, väldigt tidigt. Det var en dynamisk struktur, det
är viktigt att veta.

Tomas Ohlin: Ja. Och detta hanterade man på ett tillfredsställande sätt med ALGOL-
GENIUS?

Per-Olof Nilsson: Ja, det gjorde man, tack vare den dynamiska minnesallokeringen.

Tomas Ohlin: Men den dynamiska minnesallokeringen, det låter som ett problem på
operativsystemsnivå och inte ett programmeringsproblem?

Per-Olof Nilsson: Nej, det är ett programmeringsproblem i allra högsta grad.

Tomas Ohlin: Jaså? Jaha, Olle.

Olov Morland: Kort. Det är när man kommer in i programmet och så begär man ”öpp-
na” och då hugger man åt sig en kaka minne. Och sen så lägger man in lådor, den första
lådan har adresser till alla andra lådor, och sen gäller det att alltid gå via låda 1 för att
adressera någonting som sitter längre bak, och jag vet, när Saab höll på att testa det här,
att man knuffade de här lådorna fram och tillbaka så att de aldrig skulle ligga på samma
ställe, utan de åkte än hit och än dit. Men det var Saabs rutin som såg till att man kunde,
hela tiden, lita på att det gick inte sönder. Men man kunde få minnesbrist.

Tomas Ohlin: Bortsett från att du skickade klagobrev tre gånger i veckan, så fungerade
det rätt bra helt enkelt med ALGOL-GENIUS?

Olov Morland: Ja, det gällde att gå runt misstagen också. Det var såna trick.



23

Tomas Ohlin: Det tycker jag är ett högt betyg åt programutvecklarna i Linköping, ändå,
att man fick fram ett programsystem som trots allt klarade av de här svåra tillämpningar-
na.

Kai Holmgren: Det var väl egentligen en seg process som gick fram stegvis därför att vi
ställde krav, och de löste det, och genom det kom det fram en bra totallösning. Det var
inte så att det fanns direkt från början alltså. Och jag upplevde …

Tomas Ohlin: Hade ni rentav någon liten filial i Linköping, eller? Nej?

Olov Morland: Vi hade telefon.

Tomas Ohlin: Telefon.

Ingemar Dahlstrand: Kunde man ta bort de där lådorna också och återanvända dem?

Olov Morland: Ja.

Ingemar Dahlstrand: För där är vi på en nivå som fortfarande inte är standard i impera-
tiva språk. Inte ens idag, fast det ska jag inte säga, för det är tio år sedan jag lämnade …
Men för tio år sedan var det inte standard.

Olov Morland: Jag tror det hette ”glöm”, då försvann det.

Tomas Ohlin: Det är ganska häftigt, för jag hade att göra med IBM:s motsvarande han-
tering i mitten på 60-talet och den var ganska ofullständig vid det laget. Så då var Saab
långt framme. Per-Olof.

Per-Olof Nilsson: Ja, det är precis exakt det jag vill framhålla med den här diskussionen
om dynamisk minneshantering. IBM var långt efter. Även på operativsystemnivå så var
man långt efter. Man hade fasta minnespartitioner. Man hade fasta diskpartitioner. Man
kunde inte göra någonting åt det. I många fall kunde man inte återanvända den minnes-
delen som man hade varit och smutsat ner, så att säga, medan den teknik som Olle be-
skriver här med de här flytande lådorna byggde på indirekt minnesadressering. Det var
det som var tricket. Inte adressera direkt, utan indirekt med pseudoadress, och det var
mycket elegant detta. Och är fortfarande mycket elegant.

Tomas Ohlin: Det hette MVT på IBM.53 Det fanns ju ändå en värld utanför Linköping
och IBM hade en viktig funktion på marknaden. Så småningom valde ni ändå att också ta
fram varianter av Styrbjörn i något annat språk. I PL/I närmare bestämt. Berätta något
om det.

Kai Holmgren: Ja, det kan nog Olle bäst.

Olov Morland: Ja, jag vill ge ett exempel på en instruktion. Saab har en instruktion som
heter ”do”. Den är enkel. Den utför den instruktion som utpekas i adressdelen. IBM 360
och 37054 har en ”exec” och den gör den instruktion som utpekas. Alltså helt lika. Men

53 MVT, Multiprogramming with a Variable Number of Tasks. Närmast föregående operativsystem hette
MFT där F stod för ”Fixed”.
54 Eg. IBM System 360, stordatorfamilj som lanserades i april 1964 och levererades från 1965. System 360
revolutionerade datormarknaden genom att skilja mellan arkitektur och implementering, vilket möjliggjorde
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för IBM gällde att utpekad instruktion inte var en ”exec”-instruktion. Saab löste parame-
terhämtning på ett enkelt sätt med hjälp av sin ”do”-instruktion.

Tomas Ohlin: Men ändå så valde man att tillverka versioner av Styrbjörn i PL/I?

Kai Holmgren: Ur försäljningssynpunkt förstås.

Tomas Ohlin: Ja, men ändå, man gjorde det.

Kai Holmgren: Jo, men vi hade ju där en av våra första kunder utanför Norden. Det var
Sun Shipbuilding i Amerika. De ställde upp och skulle göra en FORTRAN-version ut-
ifrån våra specifikationer. Sen hjälpte de väl till när vi, för de hade IBM-maskiner, gjorde
den första PL/I-versionen. Ja, jag tror det var så.

Per-Olof Nilsson: Men anledningen till språkbytet var alltså att vi fick kunder utanför
Saab-sfären.

Sven-Olof Andersson:55 För att få kunder.

Per-Olof Nilsson: För att få helt enkelt, ja. Och sen, dessutom, så gick Saabs tillverk-
ning av datorer ned på 70-talet. I och med D2356 så var det vägens ände så att säga.

Tomas Ohlin: Men om ni hade lagt mycket tydliga ord till Saabs ledning, ”vi vill ha en
utveckling av D23, D24 och alltihop”, då hade det kanske påverkat. Försökte ni påverka
Saab att jobba vidare trots allt?

Kai Holmgren: Ja, det tycker jag att vi gjorde, så vi var nog de som stöttade. Vi var ju
tre stycken här nere. Jag räknar Finland till här nere också. Det var ju Wärtsilä-varven och
så var det Malmö stad och vi. Och vi var en stor ”pressure”-grupp, så att säga, på detta,
och vi ville ju …

Kaj Johansson:57 Det var Flygmotor58 också.

Kai Holmgren: Ja, Flygmotor också. Det var mitt gamla företag. Ja, just det. Vi ville att
det skulle fortsätta. Men det var man tvungen att fatta och det vet jag inte om du har
något att säga om?

Sven Yngvell: Nej, jag vet inte ifall det är så att man öppnade böckerna så mycket, men
det antar jag att man gjorde, så man kunde se vad det kostade. Det resulterade i att D23

kompatibilitet mellan maskiner av olika storlek i samma serie. System 360 introducerade 8-bitars ordlängd
och hade 44 olika periferienheter. Andra nyheter i serien var ett separat operativsystem och praktisk an-
vändning av skivminnen. S/360 ersattes av den kompatibla S/370-serien 1970.
55 Sven-Olof Andersson, f. 1941, civ.ing. F 1967. Andersson anställdes vid Diesellaboratoriet vid Volvo AB
1967–1968, undervisade vid Lärarhögskolan i Göteborg 1968–1969 och arbetade med teknisk databehand-
ling vid Volvo AB 1969–1971. Därefter har arbetat på Kockums AB/Kockums Computer Systems
AB/Tribon Solutions AB/AVEVA AB.
56 D23, dator konstruerad av Datasaab. D23 var en efterföljare till D22 och började levereras 1975. Se
Hallberg (1997).
57 Kaj Johansson, f. 1945, civ.ing. Lunds Tekniska Högskola (LTH) 1971. Johansson anställdes 1971 vid
Kockumskoncernens ADB-avdelning. Han började 1977 i det nybildade Kockums Computer Systems AB
(Tribon Solutions 2000, AVEVA 2004) där han innehade diverse chefspositioner till sin pensionering 2008.
58 Eg. Svenska Flygmotor AB, svenskt flygmotorföretag i Trollhättan. Volvo köpte 1941 Nohab Flygmo-
torfabriker AB och bildade Svenska Flygmotor AB som sedan 1994 heter Volvo Aero Corporation.
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lades ner, och att det som kallades ”den tunga linjen”, D22, köptes upp av Unisys, det
kanske hette Univac på den tiden,59 och i den miljön levde, kan vi säga, D20-linjen kvar.60

Det var några års respit.

Tomas Ohlin: Gunnar.

Gunnar Sohlenius: Ja, vi som jobbade på högskolan i Linköping på den tiden var gans-
ka stolta över att det fanns nånting sånt här i Sverige och ville gärna se att vi frälste andra
delar av världen med samma sak. Då var en av de viktiga delfrågorna: Hur generaliserbar
är den använda geometriska beskrivningsmetoden? Den var ju trots allt anpassad till flyg-
planens cigarrformade utformning. Bertil Skillermark hette en av våra teknologer som
intresserade sig för detta i sitt examensarbete 1975. Rapporten heter Analytisk formbestäm-
ning av en bilyta och objektet är en Volkswagen. Jag vet inte om det här vidareutvecklades
av Saab sedan, men det var delvis positivt. Det gick att bra beskriva Folkswagen-
geometrin med Formela.

Tomas Ohlin: Olle.

Olov Morland: Du frågade om PL/I här. Det är det enda språk som orkar att klara
ALGOL-GENIUS utan att man skulle komma i svårigheter. Men PL/I, det stora IBM-
monstret, det var ungefär som att åka flygplan på landsvägen. Det var klumpigt. Det
fanns bättre metoder.

Tomas Ohlin: Men ALGOL utvecklades ändå vidare med ”Donald Knuths förslag”
och sånt där, så nog hade det väl kunnat klara …?

Olov Morland: Jo, men jag tror att på 370-maskinerna så fanns inte den här ”exec”-
instruktionen, så man kom i svårigheter. Jag själv tror mycket på att det var den som sköt
det i sank.

Per-Olof Nilsson: Det var blockorienterade språk. FORTRAN var ju inte blockoriente-
rat. FORTRAN hade inte ”begin”- och ”end”-block då. Det kom senare i FORTRAN
77. Och COBOL hade inte detta heller. Därför var inte IBM-maskinerna byggda för det
som Olle pratar om precis här, det vill säga med en stack av proceduranrop som man
elegant hanterade rakt igenom på lägsta kodnivå. Så var det. Det var synd att Saab dog.

Tomas Ohlin: Just det. Detta klarade ALGOL och ALGOL-GENIUS dessutom up-
penbarligen. Det måste ha funnits starka skäl att gå vidare. Men det blev ändå så beslut
fattat så småningom att inte fortsätta med Saab-utvecklingen med de stora maskinerna
efter D23. Och det var andra storindustriella resonemang. Konkurrensen med de interna-
tionella leverantörerna var benhård. Det fanns en statlig utredning, Dataindustriutred-
ningen, som jag jobbade i då, i början på 70-talet, som hade precis den här frågan om
Saabs fortsatta maskiner uppe, och det var väldigt många uppvakningar från amerikanska
leverantörer till de här politikerna som skulle formulera om man ville att det här skulle

59 Eg. Eckert-Mauchly Computer Corporation, dvs. företaget som utvecklade datorn UNIVAC. Det köptes
1950 upp av Remington Rand Corporation som 1955 gick samman med Sperry Corporation och bildade
Sperry Rand Corporation. Datortillverkningen skedde vid Univac Division of Sperry Rand. James W. Cor-
tada, Historical Dictionary of Data Processing: Organizations (New York, 1987), 235ff, 248ff.
60 D20-linjen, även benämnd den ”tunga linjen”, en serie datorer tillverkade av Datasaab: D21, D22, D220
och D23.
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fortsätta eller ej i politiskt perspektiv i Linköping. Men det är klart att man inte tog något
beslut politiskt, utan det var ju Saab som fattade det själv.

Sven Yngvell: Man gick över till terminaldatorer och man trodde väl att marken liksom
var grönare på den fronten, för vi talar inte om enstaka datorer utan det var tusentals
datorer som man tillverkade.

Tomas Ohlin: Just det. Flemming.

Flemming Wåhlin:61 Jo, jag tror att man kan nog förklara det här på ett mera ekono-
miskt sätt. Antalet exemplar av D23-datorer var inte särskilt stort. Jag tror det var fem
maskiner som gjordes …

Tomas Ohlin: D23?

Flemming Wåhlin: Ja. Och de hade inte det bästa ryktet heller. Och det berodde ju på
att Saab gick in för halvledarteknik när det gällde minnen. Och det sades i alla fall att när
man hade skaffat in enheter där, det var i första hand transistorer, och det var väldigt
dålig kvalitet man köpte, liksom bulkvara. Och det funkade inte riktigt bra. Det var ofta
trubbel. Och det är klart att det spred sig ett sånt rykte.

Tomas Ohlin: Men då är vi inne på början av 70-talet?

Flemming Wåhlin: Oh ja. Nej, men det var bara det att du frågade hur det kom sig att
man inte fortsatte. Man ryckte undan fötterna från sig själv och …

Olov Morland: Vi har höjt ALGOL-GENIUS till skyarna här. Det är klart, de hade ett
antal begränsningar, men de var ju med från början och vi lärde oss att leva under dem.
Det var till exempel inga ”reentranta” procedurer eller något sånt här. Men det fixade vi.
Det var inget hinder, de restriktioner som fanns. Skrev man program så skulle procedurer
komma sist och så vidare, så ordningsföljden var given. Ja, vi levde under det och det
funkade bra.

Kai Holmgren: Kan det inte vara intressant i detta sammanhang att tala om, DAC har ju
nämnts, hur systemet ser ut nerigenom också, för det var ju ett bra språk på de nivåerna
också.

Tomas Ohlin: Men det var i början på 60-talet?

Kai Holmgren: Ja, just det. Ja.

Olov Morland: Från början fanns det inte ”flyt-burk”, alltså lödd hantering av flyttal,62

utan den var programmerad. Sen fick vi ”flyt-burk”. Men ALGOL-GENIUS, till exem-
pel, gjorde ingen användning av teckenburken istället och så vidare. Så man kunde önska
sig en utveckling där också för att få effektivare kod. Men det Kai pratar om nu är alltså

61 Flemming Wåhlin, f. 1930, realexamen 1947. Wåhlin var svagströmstekniker vid hålkortsavdelningen på
Kockums 1956–1959, assistent till chefen för Kockums hålkortsavdelning/datacentral 1960–1966, chef för
Kockums datacentral/Kockums Computer Systems (KCS) datacentral 1967–1982, chef för driften av
Malmö kommuns ADB-system 1976–1978, ansvarig för driften av KCS:s hårdvaruförsäljning 1982–1987,
ansvarig för alla avtal med KCS kunder avseende tekniska och administrativa system samt vidaresåld da-
torutrustning 1987–1995.
62 Dvs. floating point numbers.
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de här riktigt maskinnära, de var skrivna i DAC 2 och de kör man utan skyddsnät. Det
var att hårdkoda direkt.

Tomas Ohlin: Ja, DAC var alltså D21:s och D22:s assembler. Ja, det pågick ganska
länge. Och dessutom kunde man antagligen använda mer eller mindre av ALGOL. Du
skrev ju kompilatorer av alla de slag. Rymde de hela ALGOL:s funktioner, eller?

Ingemar Dahlstrand: Nej, vi begränsade oss i starten en hel del, för vår utgångspunkt
var praktisk. Det var inte intressant för oss att implementera hela ALGOL 60 ifall det
inkräktade på effektiviteten. Vi ville ha fram nånting som folk i allmänhet kunde använda
och som kunde ersätta den gamla maskinkoden. Det var viktigt att få bort maskinkoden,
för då blev det en mycket större användarkrets som kunde programmera till husbehov.
Och det där fick vi lite skäll för. Jag har kvar ett brev där våra kollegor i Köpenhamn
säger på skoj att de har genomgått en kurs i kinesisk hjärntvätt och att de ska använda
den för att övertyga oss om att ta med mer av ALGOL 60. Men det där var på vänskaplig
nivå givetvis. Men nu föll det bort det jag skulle säga. Men då kan jag säga någonting an-
nat som jag har suttit och klämt på en stund. Det där handlingsprogrammet 28 juni -62.
Fanns det en prislapp på det? En utbyteslapp?

Kai Holmgren: Jodå, det finns redovisat. Det krävde man ju. Man ville veta vad olika
alternativ var, även om idéerna och alternativen var djärvare, så ville man ju … Numerisk
styrning, ekonomi och prestanda.

Ingemar Dahlstrand: Men det fanns en prislapp?

Kai Holmgren: Självklart fanns det.

Ingemar Dahlstrand: Och en utbytesförväntan?

Kai Holmgren: Ja, javisst, alltså intäktssidan.

Ingemar Dahlstrand: Och hur relaterar de sig till hur det blev sen?

Kai Holmgren: Ja, vi har ju fått göra sammanställningar på detta. De kommer senare när
systemet var igång. Här har jag en bild över när den första plåten brändes, det är i februa-
ri -64, och det är vår produktionsdirektör, Harry Jönsson, som står här och tittar på
[Holmgren hänvisar till ett tidningsklipp].63 Då hade man det igång. Sen kan man säga att
först ett och ett halvt till två år senare, så var det i full drift med det färdigutvecklade pro-
grammet, man fick programmera manuellt den första tiden. Så vi fick välja ut ett antal
relativt enkla detaljer när vi körde på detta viset.

Ingemar Dahlstrand: Och du provade det med manuella data förstås?

Kai Holmgren: Men å andra sidan. Vi hade fått alla de teknologiska data. Att ta fram
dem var ju akilleshälen många gånger. Och alla de var klara då. Vi hade ett himla sjå med
att diskutera fram specifikationer när vi väl hade beställt utrustning. Men de var där då.
Det var programsystemen som vi saknade.

Ingemar Dahlstrand: Nej, men du svarade inte på min fråga.

63 ”Hålremsa styr på Kockum”, SDS, 21/2 1964, tidningsklipp förmedlat av Kai Holmgren.
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Kai Holmgren: Hur var din fråga?

Ingemar Dahlstrand: Hur gick det med kostnaderna och vinsterna sen?

Kai Holmgren: Jamen, det är klart att vi överskred kostnadsramen, men det var inga
stora saker. Jag tror att vi var väl storleksordningen uppåt ett halvår försenade, kanske,
när det gäller det kompletta systemet. Nånting i den stilen. Och vi har gjort intäktsanalys,
för vi hade en metodavdelning och en kontrollavdelning som gjorde statistik på nog-
grannheten vid bränningen. Vi gjorde en totalinventering av hur många detaljer det finns
på en båt, 35 000–40 000 på en tanker, och det är bara plåtdetaljer. Och vi följde upp
detta sen med vad vi hade fått för intäkter på det. Och det höll bra.

Ingemar Dahlstrand: Intäkterna måste väl också ha blivit större än ni väntade er på
sikt?

Kai Holmgren: Ja, på sikt blev de det, för då tog vi in mer och mer och sen så lyckades
vi att göra det självbärande genom att vi sålde systemet också. Men det var lite senare.
Men vi fick tillbaka det genom att vi fick en större måttnoggrannhet. Därmed blev pass-
ningen och sånt lättare, då man skulle bygga ihop det i större enheter.

Ingemar Dahlstrand: Men det var inte så ovanligt i framgångsrika projekt att både
kostnaderna och intäkterna blev större än man hade väntat sig. Vi gjorde den erfarenhe-
ten på datacentralen på universitetet här i Lund när en av medarbetarna började bygga
terminalkoncentratorer, så hade han skiss på kostnader och inkomster, och jag lyssnade
på det här, och så sade jag lite faderligt att kostnaderna kommer att bli tre gånger större
än det här, för det var en sån där tumregel som man hade.

Sven-Olof Andersson: Vi körde med pi.

Kai Holmgren: Just det. Pi.

Ingemar Dahlstrand: Och det blev de också. Intäkterna blev ju också pi gånger större
än vi hade väntat oss, för det blev liksom ett helt nytt tänkande. Han blev lite förargad på
mig, att inte hans kalkyl hade hållit, men det var ju inget att bråka om.

Kai Holmgren: I det fallet kan man faktiskt lägga till att när vi skulle fortsätta utveck-
lingen, för nu har vi egentligen bara pratat om den första fasen då man tar fram detaljer-
na. Men sen så börjar man att vilja starta tidigare i konstruktionskedjan. Och för att få
resurser för det så sökte vi pengar hos STU, Styrelsen för teknisk utveckling,64 och vi fick
faktiskt redan på 70-talet sex miljoner kronor för det tekniska systemet och lika mycket
för vårt administrativa system.

Tomas Ohlin: Det var ett ganska stort anslag, även för STU-delen. Jag råkade jobba där.

Kai Holmgren: Och då fick vi presentera den typen av uppföljning vi talade om tidigare.
Såna stora anslag fick man inte utan väl genomarbetat underlag.

Tomas Ohlin: Nej, jag jobbade där tidigare. Bertil.

64 Styrelsen för teknisk utveckling (STU), statlig myndighet som 1968 ersatte Tekniska forskningsrådet.
STU hade till uppgift att samordna det statliga stödet till teknisk och industriell forskning och utveckling.
STU gick 1991 upp i NUTEK.
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Bertil Blomstergren: Jag skulle bara säga att man hade så mycket indirekta vinster ge-
nom att det uppkom hela tiden idéer kring hur man kunde förbättra produktionen och
så. Men man hade aldrig kunnat utföra dem utan datasystemen. Då hade de över huvud
taget inte kommit till. Och där kunde göras enorma vinster, till exempel i övergång från
handsvets till automatsvets och sådana saker. Genom att man hade skrovet bestämt och
kunde, tack vare datasystem, följa upp hela vägen.

Tomas Ohlin: Men Kai säger att det blev lite dyrare, men inte dramatiskt, medan Sven-
Olof talar om faktorn pi här. Tre är också min erfarenhet. Ni var tydligen oerhört skickli-
ga på att använda er intuition här?

Kai Holmgren: Nej, men jag har ju dokumentation och det kan man visa och se. Vi
hade tidplaner när det här skulle vara igång, och jag vet inte om vi kan få in pi här i detta,
men det är väl möjligt.

Tomas Ohlin: Det var väl inte på decimalerna vi tänkte just nu.

Sven-Olof Andersson: Jag tänker nog när det gäller pi, det är ofta när man har en pro-
gramidé när man ska göra någonting, och då har man en lite förenklad bild från början,
så den intuitiva skattningen kan man nog ta och multiplicera med pi. Men det är ju i
kostnadskalkylen så att säga …

Kai Holmgren: Det ingår i det snabbarbetet, ja.

Sven-Olof Andersson: … i den första idén så tenderar man att överse med en massa
komplikationer.

Kai Holmgren: Det du vill ha sagt är att man är klok nog att ha multiplicerat med pi
innan man presenterar kalkylen.

Tomas Ohlin: Men är det inte så att vi talar lite grann om 80-talet ändå, snarare än 60-
och 70-talen här, och säger pi? Hade man en sån, så att säga, realistisk pessimism redan
då?

Sven-Olof Andersson: Ja, det tror jag.

Tomas Ohlin: Det hade man.

Ingemar Dahlstrand: Olle Karlqvist,65 det var -60, hade ett talesätt när man diskuterade
kostnader. ”Det blir dyrare”, sade han.

Olov Morland: När vi pratar pi. Det har jag trott var en konstant där det bara var att
fylla på med mycket siffror. Men jag blev mycket fundersam när jag kom i ett läge där jag
behövde ett stort pi och ett litet pi. Det här med toleranser hit och dit, jag minns inte
detaljerna, men just det här begreppet stort och litet pi, vad är det?

65 Olle Karlqvist, 1922–1976, civ.ing. elektro (E), KTH 1949, tekn.lic. 1953. Han deltog i utvecklingen av
datorerna BARK och BESK vid MMN 1949–1956. Karlqvist gick 1956 över till Elektronikavdelningen vid
AB Åtvidabergs Industrier, där han var chef för datacentralverksamheten, och 1964 till nybildade Industri-
data AB som chef för teknisk databehandling. Han hade egen konsultverksamhet fr.o.m. 1971.
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Gunnar Sohlenius: Om vi börjar med 70-talet, så karaktäriserades vår uppfattning bland
annat av att det var nödvändigt att göra ett systemangrepp på den här problematiken.
Fram till och med 60-talet betraktade vi endast enskilda detaljer och maskiner i våra stu-
dier. Vi tittade på en sak i taget, ofta detaljerat och ingående. Men här gjorde vi en total-
studie, som jag tidigare nämnt, av orderstyrd kundanpassad produktion. Men vi gjorde
den till att börja med utan tanke på att man skulle använda datorer. Vi insåg att man skul-
le använda datorer, men vi tittade på problematiken först. Och det var i PRODEVENT-
studien vi fick kontakt med Kockums. Sen genomförde vi det i hög grad i direkt samar-
bete med många svenska företag och det blev en riktig samling för oss. Sen när PRO-
DEVENT-projektet var klart, kom frågan om datorer och datoranvändning i produktion
upp. Det sammanföll med att Märtha Lärnestad i STU ville få snurr på grundläggande
forskning vid våra högskolor. Och jag blev väldigt engagerad i arbetet med STU:s hög-
skoleramprogram. Vi hade bland annat svårigheter med att definiera vad forskning var
och vad annan verksamhet var, och sen genomförde vi det programmet, och det finns en
hel rad av rapporter som beskriver systemtekniken. Men då är vi inne på 80-talet, så det
kanske vi ska vänta med.

Tomas Ohlin: Ja. Vi börjar närma oss 70-talet i alla fall här. Hur mådde Styrbjörn-
paketet under senare delen av 60-talet?

Kai Holmgen: Innan jag svarar på det vill jag bara nämna en sak. Jag har här anteck-
ningar från när jag var och lyssnade på herr teknologilicentiaten G. Sohlenius när han
pratade om programmering av ämnesmaskiner, metoder för automatisering och produkt-
utformning i maj -67.66

Tomas Ohlin: Ja, där ser man. Kai, är du skickad att svara? Vid 70-talet. De senare åren
på 60-talet, så försiggick i alla fall en utveckling, även om det inte byggdes några nya
svenska stordatorer då, men Styrbjörn-paketet utvecklades vidare.

Kai Holmgren: Ja, det har utvecklats vidare, kan jag väl säga, ända till dags dato. Men
det som kom fram vid slutet av 60-talet, när man hade kört och fått lite erfarenhet av det
första totala systemet, det var att börja ett snäpp tidigare. Jag pratade tidigare om att kon-
struktionen innebär att man från en idé bryter ner det i system, förband, och så vidare.
Och det var detaljstadiet vi hade attackerat. Nu skulle vi försöka se om vi kunde börja
istället på principkonstruktionen och, så att säga, programmera ett helt tvärsnitt i ett far-
tyg. Och sen kunde man mera automatiskt dela upp detta i sina enskilda detaljer och så.
Och det var det vi bland annat kallade för förbandsprogrammering och vi hade väl några
andra benämningar kanske också på det. Men det var en gren av en utveckling. En annan
var att vi gav oss på andra system som till exempel rörsystem och så. Det kom väl något
av de första åren på 70-talet.

Kaj Johansson: -72.

Kai Holmgren: Det var väl du Kaj som jobbade med sånt?

Kaj Johansson: Ja, jag fick ansvaret -72 för maskinsystem och rörsystem.

Tomas Ohlin: Kan du berätta lite grann om just det?

66 Sannolikt rör det sig om ett föredrag anordnat av Mekanförbundet i maj 1967. Brev, Kai Holmgren, 8/9
2008.
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Kaj Johansson: Ja, om vi ska hoppa redan in där så kan jag göra det. Då hade vi redan
fått viss framgång med skrovsystemet och förbandsprogrammeringen, eller vad vi nu
kallade det, var igång. Och det gällde att göra någon parallell på rörsystem. Och vi satte
igång ett projekt där vi jobbade väldigt nära med konstruktörerna och verkstaden på
Kockums varv för att ta fram specifikationerna, både produktionsmässigt och konstruk-
tionsmässigt. Det stod färdigt nån gång -75. Då hade vi ett system där man kunde beskri-
va sin rörkonstruktion, få den kontrollerad med interferens, eller kollisionskontroll, och
ta ut ett produktionsunderlag där vi hade rationaliserat skissandet av rören. Varje rör-
stump hade sin egen produktionsritning, men den framställde vi på en radskrivare och
det var en drastisk förändring. Istället för att ha en stor produktionsritning som var ett
sånt här jättelakan som skulle runt i produktionen och läsas av många människor, så pro-
ducerade vi en skiss för varje rörbit som i princip kunde kastas när röret var producerat.
Så det tog vi fram, och vi tog också fram ett numeriskt underlag. Det stod utskrivet på
skissen exakt vilka operationer som skulle göras i den numeriska rörbockningsmaskinen.
Så det var ett totaltäckande system. Det användes fem till sju år någonting, och sedan så
ersattes det av det som vi kallade Rörsystem nr 2, eller Styrbjörn 2. Så det var framgångs-
rikt.

Sven-Olof Andersson: Väl att märka att allt det vi pratar om här är alltså batch-
orienterat. Det finns ingen grafisk interaktivitet alls i detta sammanhang.

Kai Holmgren: Men det börjar komma nu alltså. Det börjar väl att diskuteras?

Tomas Ohlin: Är vi på -70 ungefär?

Kaj Johansson: Nej, det var Styrbjörn 2 sen. Parallellt med detta gjorde vi det som vi
kallar maskinsystem, som var ett sätt att hjälpa maskinverkstaden att ta fram styrinforma-
tion, styrremsor för sina svarvar och fräsar och vad man hade där nere. Och det höll vi
också på med under den här tiden. Det gav inte riktigt samma framgång. Det var svårare
att hitta den personal på maskinverkstaden som skulle skriva de här programmen, skriva
underlaget för att skapa information.

Tomas Ohlin: Vad skrev man i för språk?

Kaj Johansson: Det var ALGOL-GENIUS vi jobbade med på den tiden fortfarande.
Men det var procedurer, man hade en speciell svarvprocedur där man gav parametrar för
inskärning och bearbetning och så. Men det användes i alla fall. Och sen som en ren
”spin-off”, det kan vara intressant, för vi var inne här och pratade om kurvgeometri, cir-
kelbågen och det här med ”minsta energi”-kurvorna. Vi hade en teknik att framställa
oerhört vackra kurvor som hade låg energi. Det fick den effekten att vi blev konsulter i
Tetrapak, där vi gjorde styrkurvor för förpackningsmaskinerna. Där kravet bland annat
var att accelerationen i maskinen skulle vara väldigt väl styrd, så att det inte blev vibratio-
ner. Och de levererade vi väl från -74, -75. Jag tror faktiskt vi har sålt den koden som de
fortfarande använder. Det var det ena. Det andra var att vi använde samma teknik för att
framställa pussel i en numerisk styrd vattenspruta. Träpussel alltså. Kärnan i Helsingborg
använde den här tekniken. Så vi hade ett sätt att framställa fullständigt unika pussel ge-
nom att tala om hur stort det var och hur många bitar det skulle vara. Vi hade helt unika
pusselbitar med de här skärvägarna automatiskt gjorda. Och de var också samma grund-
krav bakom. Styrningen skulle ha så låga accelerationsförändringar som möjligt så att inte
maskinen slogs sönder. Och ytterligare en var att vi gjorde ett program för en bilrutetill-
verkare i Landskrona. De skar ut glaset till bilrutorna med 50 meter i sekunden med dia-
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mant. Det var också bakom hela den här tanken att de här kurvorna skulle vara väldigt
mjuka.

Tomas Ohlin: Pussel, vad blev det av det?

Kaj Johansson: Pusslet finns kvar.

Tomas Ohlin: Nådde det fram till industri och miljö?

Sven-Olof Andersson: Titta på det nästa gång ni ser era barnbarns pussel.

Tomas Ohlin: Jag har ett redigt antal träpussel på vinden.

Flemming Wåhlin: Åtta stycken. Man lade åtta stycken på varandra och skar rätt ige-
nom.

Tomas Ohlin: Det kan man kalla ”spin-off”. Bertil.

Bertil Blomstergren: Får jag lägga till lite där när du nämner rörsystemen. En sak är det
att man kunde utforma rören snyggt och det var ingen kollision och så vidare. Men det
allt överskuggande var att man kunde tillverka alla rördetaljer i förväg i verkstaden och så
bara montera upp dem. Och det passade. Att man inte som förr drog rör hit och, ”då får
vi gå runt där”, och så vidare. Allt var färdigt i förväg. Och det gav en vinst som man nog
inte kan uppskatta.

Flemming Wåhlin: Till och med flänsarna.

Bertil Blomstergren: Svängflänsarna. Ja, det heter inte så, för det ordet var upptaget.
Man fick hitta på ett annat ord. Vridfläns fick man säga. Jag har en sån här i väskan för-
resten. Om vi hinner kan jag visa den. Men detta var ju den stora framgången. Att allting
var färdigt. Man plockade upp det bara.

Tomas Ohlin: Nu är vi inne på början av 70-talet?

Bertil Blomstergren: Ja, en bit in.

Tomas Ohlin: En bit in. För här uppstod ju en mängd ”spin-offs” höll jag på att säga.
För det här låter som ganska generellt kunnande som man kunde använda till de märkli-
gaste produkter. Som man inte hade tänkt på från början. Det låter som vi kan ta en tan-
kepaus här för det här är spännande ögonblick just nu. Jag föreslår att vi tar ett litet ”bre-
ak” och tar en kopp kaffe.

Åke Jacobsson: Jag tror att jag måste tyvärr ge mig av. Jag måste vara på ett möte i Gö-
teborg klockan 19.

Tomas Ohlin: Vill du komma med en sista avslutande kommentar?

Åke Jacobsson: Ja, om jag får göra det vill jag gärna framföra tre saker. Först att det
varit väldigt trevligt att få komma hit och bli påmind om gamla tider och träffa så många
kolleger, som betytt så mycket för den tekniska utvecklingen. Det andra är att vi lär oss
oerhört mycket av historien. Jag är glad om allt detta nu skrivs ner. Det tredje är att vi
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talade om ekonomi och det är ingen tvekan om att svensk varvsindustri blev så gott som
världsledande mycket tack vare den utveckling som skedde på Kockums, men som även
andra varv kunde ta del av. Vi som installerade datasystem på även utländska varv, allt-
ifrån marinvarv i USA till storvarven i Korea, Tyskland och Frankrike såg vilken betydel-
se datatekniken även där fick för varvsnäringen. Men vi var de första i världen som an-
ammade tekniken i stor skala. Vi blev bäst på att producera en stor mängd fartyg
på mycket kort tid. Här på Kockums och på Göteborgsvarven sjösattes i princip
ett fartyg i månaden. Men om jag är lite cynisk blev detta också början till fallet för var-
ven. Produktionen blev för stor när efterfrågan plötsligt temporärt gick ned. Den svenska
varvsindustrin stod inte och föll inte med COBOL, ALGOL-GENIUS eller FORTRAN.
Det var andra faktorer som påverkade utvecklingen. Politik, valutautveckling, brist på
kapital, olika länders subventioner, brist på forskningsresurser och så vidare. Jag tror att
om det är något ytterligare vi kan lära av utvecklingen är det att om vi i Sverige ska klara
oss på en internationell marknad, och skeppsbyggeri är om något internationellt, så måste
vi samarbeta och inte konkurrera ihjäl varandra. För det var det som hände. Här satt
varvscheferna som tuppar på varsin hönsgård och förtalade varandra istället för att sam-
arbeta och kraftsamla. Kanske hade vi istället kunnat haft en måttlig varvsindustri. För
fartyg har alltid byggts. Fartyg kommer alltid att byggas. Kanske framtidens fartyg byggs i
Kina, Indien och i Afrika istället för i Sverige? Men vi kan utveckla bra teknik. Det har
det här seminariet visat. Tack vare att många sköna miljoner kronor investerades både
från Saabs och Kockums sida blev vi temporärt bäst i världen. Det är definitivt en lär-
dom kommande generationer kan ta del av. Och vi andra har haft roligt.

Tomas Ohlin: Ja, till glädje i alla fall under de tidiga tiderna. Hjärtligt tack Åke Jacobs-
son. Nu tar vi en paus.

–Kaffepaus–

Tomas Ohlin: Det har varit ett bra samtal hittills och vi ska fortsätta här. Haka på där vi
var. Vi har följt en tidsskala och förflyttat oss från 60-talet och till början av 70-talet. I det
perspektivet finns det ett koncept som för stora system ofta är väldigt relevant och som
man gärna skulle vilja att vi kunde kommentera tillsammans. Och det är begreppet livs-
längd. Systemlivslängd. Det finns mycket att säga om det. Styrbjörn var/är ju en stor
satsning. Kan man säga att systemlivslängden uppförde sig som väntat under de starka
skeden som vi här diskuterar? Kai, vill du börja?

Kai Holmgren: Ja, det kan man väl svara både ja och nej på kanske. Det beror väl på
vilka delar man ser på. Men i stort sätt så var det väl också en faktor som gjorde att man
fick vara på alerten och se till att hålla systemet modernt. Det var ju genom att vi gick ut
och skulle marknadsföra detta. Och att vi hade Kockums varv. Det hade vi tills det sluta-
de …

Bertil Blomstergren: -86, -87.

Kai Holmgren: Ja, det var samtidigt som jag slutade. Då hade vi varvet och jag skulle
vilja säga att hade vi inte haft varvet hade vi aldrig kunnat utveckla det här systemet. Det
är helt klart. Vi kunde bara gå ner i verkstaden och upp på ritkontoren och sånt. Och jag
kan säga det att när jag började där, det första jag bad att få göra var att gå runt på samtli-
ga funktioner på varvet. Jag var även på administrativa funktionen, så man fick lära känna
hur det här fungerade. Och då lärde man känna en massa människor. Och det gjorde att
man sen kunde ta kontakt när man behövde veta nånting. Till exempel när vi skulle ut-
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veckla programmet för dubbelkrökta plåtar. Det är inget enkelt problem. Man vet formen
i rymden, men man ska åstadkomma detta från en plan plåt. Hur ska man skära ut det?
Och då hade man på Saab utvecklat en del metoder som man kunde rent teoretiskt, men
ingen hade egentligen tänkt på hur man gör i verkstaden. Hur hanterar man detta? Så jag
gick ut och pratade med gubbarna. En hette Lomma och någon hette Kanada, och man
stod och såg på när de jobbade med plåtarna. Hur de lade upp dem på bockar, hur de
värmde och såna saker. Och jag såg som en uppgift att försöka överföra detta till en me-
tod som kunde programmeras. Och det lyckades vi med. Man såg att de intuitivt valde en
riktning där det var minsta krökning på den dubbelkrökta plåten. Om det var en vanlig
dubbelkrökt, så gjorde man kilar utifrån kanten och in, som man värmde, så att det blev
en kompression och plåten föll ihop. Eller om det var en sadelformad så fick man göra
motsvarande på mitten av plåten. Man kunde observera att de gjorde så. De kunde hante-
ra den metoden. Kunde man då lägga in det i programmet, ja, då visste man att då kunde
gubbarna följa detta. För, jag menar, teoretiskt så måste man ju göra nånting åt den.

Tomas Ohlin: Du filmade gubbarna och sedan skapade du ett program efter det? Ja.

Kai Holmgren: Jag bara tog det som ett exempel på hur man skapade kontakt. Man
hade en levande verkstad som man kunde gå till och prata med. Och jag förmodar att de
här killarna säkert har gjort precis på samma vis och gått ut. Ja, du ville?

Kaj Johansson: Ja, jag vill gärna fylla på. Som vi var inne på före pausen om rörsystemet
vi utvecklade. Det var en oerhört nära kontakt med produktionen vi hade där. Som jag
personligen tror är liksom nyckeln. Och även konstruktionen. Men produktionen är
nyckeln till framgången och det är inte liksom bara vår framgång, utan det är även en
framgång i produktionen där man gemensamt kunde komma fram till ett sätt att arbeta
som var annorlunda än det man arbetade med innan. Man datoriserade alltså inte det som
fanns, utan man skapade någonting nytt där man kunde använda styrkan i datorsyste-
mens stöd samtidigt som man förändrade sitt arbetssätt på ett sätt som var planerat. Det
som Bertil Blomstergren nämnde, till exempel, med att svetsa fast flänsar med rätt rota-
tionsriktning på hålen. Redan som förkonstruktion av bitar och att samla upp alla pass-
rör, man skapade passrör där man tog upp alla avvikelser på förutbestämda platser i far-
tyget. Det är ett produktionstekniskt sätt att arbeta som då var nytt. Man kunde inte göra
det tidigare, men nu kunde man införa det. Men man gjorde det också på ett väldigt ele-
gant sätt.

Tomas Ohlin: Kom du fram med tilläggsönskemål, specifikationer på programvaran, för
att kunna hantera de här situationerna?

Kaj Johansson: Nej, det var någonting som vi kom fram till gemensamt under diskus-
sionerna. Så vi definierade redan på konstruktion vilka rör som skulle vara passrör när
man skulle ta upp det här och då, med automatik, så hade man en lös fläns där som man
bestämde i efterhand var de skulle sitta.

Tomas Ohlin: Men jag tänkte funktionellt, på programmeringsspråket. Kunde du bestäl-
la rent av särskilda funktioner kanske? Eller klarade man sig med de generella program-
meringsmöjligheterna?

Kaj Johansson: Vi klarade oss med de generella programmeringsmöjligheterna. Ja.
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Ingemar Dahlstrand: Hur utföll det här sedan om ni sålde det här systemet till ett annat
varv och det behövdes en fortsatt utveckling? Kunde de gå runt i sin verkstad och få upp
önskemål och hur kunde de önskemålen föras in i den produkten som ni hade sålt?

Kai Holmgren: Ja, det blir ju alltid tillägg, och jag tror att de här herrarna som fick an-
svara för att ta fram de tilläggen till det befintliga systemet var rätt irriterade när det kom
en massa sådana tillägg. När det kom hem en order alltså. Men det försökte man ju att
göra. Men vi försökte bedöma det på det viset: Kunde det inkluderas i det ordinarie sy-
stemet? Eller var det en specialgrej kanske? Är det inte så man gör nu också?

Per-Olof Nilsson: Ett viktigt påpekande här är att de kunder, som nu har köpt det här
systemet och använder det fortfarande, inte bara har köpt ett programvarusystem utan en
konstruktions- och produktionsteknik också, som finns inbyggd i, och stöttas av och
systematiseras av, det här programvarusystemet. Det är väldigt viktigt, så det Kai pratar
om här liksom koktes in i de här programmen och det finns konserverat i de här pro-
grammen och används fortfarande. Så varven köper den tekniken också på samma gång.

Kai Holmgren: Jo, men det de behövde, sålde vi till dem, vet du.

Kaj Johansson: Men det var ju så att på den här rörskissen som fanns, där fanns alla
data, så om man inte hade en numerisk maskin, så kunde man använda de data som
fanns för att jobba manuellt. Jag skulle vilja anknyta till din fråga tidigare som du sade,
livslängden. Personligen tror jag inte att ens Kai Holmgren kunde föreställa sig hur lång
livslängden skulle bli för det här systemet. För det finns ju delar fortfarande som används
dagligen här. I det här systemet.

Sven-Olof Andersson: En annan aspekt som vi inte har berört kanske är att när man
köper och installerar Tribon, AVEVA67 eller Styrbjörn, eller vad man kallar det, så är det
något som påverkar hela organisationen på det inköpande varvet. Det kan vända upp och
ner på ansvarsförhållanden och så. Bland annat den utveckling vi gjorde i början av 70-
talet, det vi har pratat om tidigare, det gällde trots allt mycket att man gjorde ”parts”-
programmering, att man beskrev de enskilda detaljerna. Den utveckling som vi gjorde i
början av 70-talet och några år framåt, som vi kallar för strukturgenerering, då byggde vi
upp en komplett numerisk modell av fartyget, inklusive inte bara plåtar utan profiler och
en massa administrativ information också. Och tanken bakom det var att man skapade en
så långt möjligt komplett numerisk modell av produkten och sedan extraherade man in-
formation från den, typ ritningar, naturligtvis detaljer som liksom ramlade ut automatiskt
med en massa kompensationer för passtillägg och krympning och allt annat. Och ritning-
ar naturligtvis. Och man beskrev den här numeriska modellen med hjälp av språk som vi
utvecklade och som låg väldigt nära användarnas sätt att tänka och uttrycka sig och sen
kunde man plocka ut den här. Den skulle bland annat användas till ritningar som skulle
ut i verkstaden. Och de ritningarna gjordes tidigare av de mest erfarna gubbarna på rit-
kontoret. De som hade varit med länge. Men de som nu skapade den här modellen var
kanske killar från gatan i stort sett, och sen så överlämnades det till de här erfarna gub-
barna. Så vi vände alltså upp och ner på kompetensförhållandet på ritkontoret på ett sätt
som vi inte var medvetna om egentligen. Och vi kände en viss animositet från de här
gamla, och vi begrep inte riktigt varför. Men det har vi så småningom förstått.

67 Kockum Computer Systems AB bytte namn till Tribon Solutions AB år 2000. Tribon Solutions köptes
upp av brittiska AVEVA Group plc 2004 och ombildades därmed till AVEVA AB.
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Tomas Ohlin: Du säger, ”vi utvecklade språk väldigt nära användarna för att beskriva
det”. Vad är det för nånting? Säg nåt mer om det?

Sven-Olof Andersson: Nja, det är helt enkelt ett sätt att tala om modellen på ett sätt
som ligger väldigt nära med koncept som …

Tomas Ohlin: Men var det ett språk som skulle kompileras och köras? Eller var det som
DELTA-språket68 som aldrig skulle köras?

Sven-Olof Andersson: Det kompilerades. Vi körde.

Per-Olof Nilsson: Domänspecifikt språk som det heter i modern terminologi.

Tomas Ohlin: Ja.

Sven-Olof Andersson: Och det som vi gjorde i början av 70-talet, det språket lever kvar
oförändrat. I princip så kan en indatafil, som gjordes i början av 70-talet, köras idag och
ge samma resultat, i princip. Och väldigt mycket av den koden som gjordes mellan -70, -
72, och -75, finns faktiskt kvar ganska oförändrad i systemet. En annan sak beträffande
det här med tillägg och utbyggnad och så. Det var en oerhörd fördel att ha varvet nära
och kunna gå och titta. Det som man hade sett på ritningar. Man kunde gå ut till verksta-
den och man kunde titta, ”den där tjockleken hade vi inte tagit hänsyn till riktigt”, såna
aha-upplevelser fick man hela tiden. Och därför är min åsikt att utvecklarna borde, i
mycket större utsträckning än vad som är fallet idag, få ut och rost under naglarna, så att
säga, för att få känsla för det hela.

Ingemar Dahlstrand: En konsult hade inte kunnat sitta på sitt kontor och göra det.

Sven-Olof Andersson: Men de här kunderna köpte inte bara ett system, utan de har
också bidragit. Det är mycket, mycket goda specifikationer och krav som tillförts syste-
met efterhand som har sin bakgrund i kundernas önskemål. Så det är i mycket stor ut-
sträckning så att kunderna också har bidragit med sina önskemål till att systemet är där
det är idag.

Kai Holmgren: En annan aspekt är ju detta att under pionjärtiden hade man kontakter-
na ute i linjen och ute i produktionen, på konstruktion, och uppmanade dem att komma
med saker och ting och gärna fick dem att anse att det var de som hade kommit med
förslaget. Så blev de väldigt positivt inställda till det och det var mycket lättare att genom-
föra saker och ting om man fick dem på sin sida.

Tomas Ohlin: Ja. Gunnar.

Gunnar Sohlenius: Får jag uttrycka åsikten att det vore bra om den här passusen av
diskussionen blev särskilt tydlig i rapporten sen. För det här är oerhört viktigt.

Tomas Ohlin: Men då tycker jag du ska kommentera det ytterligare.

Gunnar Sohlenius: Ja, det finns å andra sidan en försäljning av system som säljs på idén
att lösa problemet åt kunden. Och så får man en situation där man får anpassa sin pro-

68 DELTA, generellt språk för att beskriva system utvecklat av norske datalogen Kristen Nygaard tillsam-
mans med Erik Holbæk-Hanssen och Petter Haandlykken under åren 1973–1975.
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duktframtagning till ett system som man har köpt. Och man får svårighet med kvalitén,
man får svårighet med produktiviteten. Man ska göra på det här sättet. Sen är det ju klart
att det kräver ganska mycket kompetens och det kräver en viss storlek på företaget. Så
det finns i princip behov av en utveckling av konsulter som kan hjälpa företag att göra på
det sättet anpassade system för sin produktframtagning så att man kan ha precision i att
leverera rätt saker på ett produktivt sätt till rätt kund. Så därför tycker jag det var särskilt
roligt att höra det här. För det finns ju andra som har problem.

Kai Holmgren: Men vi måste samtidigt säga att vi nog ger en lite glättad beskrivning av
det här, för nog fanns det bakslag också, så att säga.

Tomas Ohlin: Det låter som en idyll, det gör det faktiskt.

Kai Holmgren: Ja, det gör det. Men det fanns vissa kunder som kunde bli riktiga hu-
vudbryn alltså.

Gunnar Sohlenius: Jo, men man måste ju ändå tackla det på det här sättet.

Kai Holmgren: Jo, det är riktigt. Men vi framställer det nog till att vara lite bättre …

Tomas Ohlin: Men man kan väl med rätta peka ut att det här är en önskvärd situation
helt enkelt av en symbios. Och det är ju glädjande om vi har fått se exempel på det här
nu under de här skedena.

Kaj Johansson: Bara en kort kommentar till detta, i situationen som jag upplever den
idag, det är att någon som köper systemet idag, väljer inte att använda hela systemet utan
väljer ut de delar av systemet som passar deras arbetsprocess och kör det på det sättet.
Men det beror ju på att det har utvecklats under väldigt lång tid.

Sven-Olof Andersson: Men nog är det generellt sett så att implementationen av syste-
met idag påverkar alltid den organisation som köper det.

Per-Olof Nilsson: Vi kan tillägga att det här med att låta kunden specificera tillägg i af-
färsögonblicket pågår fortfarande. Världens största varv som heter Hyundai, i Korea,
köpte det här systemet, eller ett barnbarn kan man väl säga, till Styrbjörn. Men det är
fortfarande mycket samma kod kvar som Sven-Olof pratar om.

Tomas Ohlin: När var det ungefär?

Per-Olof Nilsson: 2005. Och där specificerades en lista på cirka 350 tillägg där vi har
lagt ner över 200 000 mantimmar på att vidareutveckla det. 200 000 mantimmar. Så det
här pågår i allra högsta grad fortfarande. Det blir aldrig färdigt.

Tomas Ohlin: Men det är väl en positiv kommentar. Ja, att det blir aldrig färdigt. Det
var spännande att höra. När ni berättar om tilläggsfunktioner som kommer hela tiden, låt
vara att man inte köper och använder alla jämt, så kan man ju ställa frågan: Den här typen
av system, utvecklas de i expansion ständigt? Blir de större och större och större? Har det
blivit som med Styrbjörn, att det har växt över alla gränser?
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Kai Holmgren: Jag upplever att så länge jag var kvar där så växte det i alla fall liksom
kontinuerligt, hela tiden. Och det skulle jag tänka mig att det gör fortfarande. Men där
blir väl naturligtvis bitar obsoleta också efterhand.

Tomas Ohlin: Man kommer då in på produktionsmiljöer som omfattar de här maski-
nerna som skär och borrar, men det blir alltmera administrativa funktioner, vad vet jag.
Per-Olof.

Per-Olof Nilsson: Det finns ett intressant problem i det här sammanhanget med så här
långlivade system som jag gärna skulle vilja ta upp. Kai berättade om hur man ”develo-
ped plates” heter det på engelska …

Tomas Ohlin: Vad heter det på svenska?

Kai Holmgren: Plåtutbredning. Icke-developpabla ytor.

Per-Olof Nilsson: Den kunskapen som han tog åt sig och de som gjorde de program-
men på 60- och 70-talet, de finns inte kvar här längre de programmerarna. Nu har Sven-
Olof här, min kollega, nyss gjort om det programmet och fräschat upp det och gjort en
ny version av detta. Men han slutar snart, om några år. Då finns det ingen kvar som vet
hur detta går till. Om det inte är väl dokumenterat, vi kan utgå från att det är det. Så detta
är ett problem, att man bygger in yrkeskunskap i programvaror, som sen blir väldigt lång-
livade och som är stabila och fungerar, och plötsligt finns det ingen som kan underhålla
de programvarorna, för de är kanske illa dokumenterade. Och det här kommer vi till att
se framöver.

Tomas Ohlin: Spelade det roll för ALGOL-GENIUS att den specialistkompetens som
behövdes försvann och tog andra jobb?

Sven Yngvell: Nej, jag tycker inte att jag upplevde det. På något sätt var ALGOL-
GENIUS attraktivt. Överhuvudtaget när vi började utvecklingen av Datasaab69 så tyckte
jag att vi var ett attraktivt företag som kunde dra till oss kvalificerad arbetskraft faktiskt.
Så det var snarare för många som knackade på dörren.

Tomas Ohlin: Var det rent av som en följd av att man kände till den framgångsrika till-
lämpningen inom varvsindustrin?

Sven Yngvell: Det tvivlar jag på.

Tomas Ohlin: Jag försöker i alla fall … Nej, utan det var det underbara klimatet i Lin-
köping helt enkelt.

Sven Yngvell: Förmodligen var det det.

Tomas Ohlin: Ja. Bertil, du hade nånting som du ville säga?

Bertil Blomstergren: Ja, det var en lite speciell grej, om vi har tid. 1961 byggde vi en
stor monteringshall för dieselmotorerna. Det var ju jättestora saker. Kanske 10 meter

69 Datasaab, division inom Saab-Scaniakoncernen som formerades vid 1960-talets början med utgångs-
punkt i Saabs data- och elektronikdivision. Dess verksamhet låg inom datortillverkning och systemkon-
struktion.
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höga, 20 meter långa och vägde 1 000 ton för en enda enhet. Och då provkörde man
dem med full effekt, kanske 20–25 000 hästkrafter, med enorma avgaskvantiteter, så man
hade rör på 1 meters diameter eller så. Vi gjorde ett fast system i verkstaden, där man
hade urtag med jämna mellanrum dit man kunde leda in avgaserna och så var det en
skorsten förstås. Så stod motorn där, det kunde vara en jätte, det kunde vara en mindre,
bädden var 100 meter lång. Och då hade vi ett gammalt problem, och det var att ansluta
från motorn upp till en fast punkt uppe i den fasta installationen. Det gjordes med ett
plåtslagerijobb varje gång man var uppe där och mallade och det var ju väldigt arbetskrä-
vande. Då kom faktiskt jag på att man skulle kunna göra ett par standardrör, S-formade,
som, om man klarade matematiken, kunde förmonteras på golvet till rätt förbindelse. Då
kom Kai in i bilden. Och då var det en flicka hos dig, Kai, som började räkna matema-
tiskt på detta. Och sen kom det ett program, datorprogram. Sen fick man besked om hur
vinklarna skulle ställas in. Och så stämde det precis när man satte upp den. Och det hade
en sådan påtaglig propagandaeffekt för datortekniken, för detta såg ju alla människor. Att
räkna ut hur man skulle ställa in S-rören och sedan montera. Så det hade en positiv bety-
delse för hela datorverksamheten, i alla fall inom de områden som jag var i beröring med.

Kai Holmgren: Jag tror att vi gjorde så att för det första fartyget, så gick jag omkring på
de olika ritkontoren när jag kom för att höra mig för om de hade fått problem. Och då
kom detta upp, på ditt ritkontor. Och sen så tror jag att det blev så att jag satt och tittade
hur man skulle lösa det, och på första motorn så räknade vi ut det, kom fram till att man
fick en entydig lösning och att man kunde få ihop det och förutbestämma det. Och då
löste vi det på skrivbordet, så att säga. Men sedan så fick vi som du sade, Kerstin Andrén
som kom. Hon skrev ett program för detta sedan.

Tomas Ohlin: Det låter intressant, särskilt ur ett ännu icke berört tankeområde. Det
fanns en kvinna. Vi ser den här församlingen här nu, det är en mängd charmanta män,
och jag efterlyser lika många charmanta kvinnor. Tyvärr har vi inte med dem idag. Det
blir nästa program. Men här fanns i alla fall en kvinna med i utvecklingen.

Kai Holmgren: Hon gifte sig och bytte namn till Litzén.

Tomas Ohlin: Ja, det är ju värt en egen mässa att fundera över att den här typen av sy-
stemutveckling attraherade tydligtvis män. Varför då?

Per-Olof Nilsson: Vi har duktiga tjejer, har alltid haft och har nu också.

Tomas Ohlin: Men nu har vi talat om 60- och 70-talen. Varför är inte hälften av oss
kvinnor?

Gunnar Sohlenius: Det var inte lika aktuellt när vi var yngre.

Kaj Johansson: Jag kan ju säga att vi har ställt oss den frågan också, för under en period
här så rekryterade vi ganska många människor. Och då kunde vi typiskt få 70 ansökning-
ar från killar och 2 från tjejer. Så det var svårt att rekrytera kvinnor in till det här.

Kai Holmgren: Jag kan väl ge ett exempel, nu är inte Åke här, vi köpte upp det bolaget,
och gjorde en av kvinnorna där till chef.

Tomas Ohlin: Ja, vi löser inte detta, men det har ju blivit förändring, men det är ändå
tänkvärt att inte hälften av oss är kvinnor just i dag. Gunnar.
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Gunnar Sohlenius: Jag skulle vilja trycka på det som ni sade tidigare om det här pro-
blemet att lösningarna blir gömda i systemet så man kommer inte längre ihåg hur man
fattade beslut för att uppnå de mål som var aktuella. Det där tycker jag är en pedagogisk
fråga som är väldigt viktig för högskolorna och universiteten. Vad gör vi åt det proble-
met? Om jag får säga en sak till, som i och för sig anknyter, om man nu fortsätter det här
resonemanget och frågar sig: Vad sysslar vi med nu och vad har vi gjort på senare år? Då
skulle jag vilja påstå att koncentration på måldefinition och beslutsfattande, att man defi-
nierar vad kunden, eller den som ska ta emot lösningen, har för krav, och så bryter ner
det i kvalitetstermer och produktivitetstermer, och använder produktivitetstermerna till
att välja bästa väg, men man håller fast vid de funktioner som man vill uppnå och sen
söker bästa lösningen på det. Det har jag sysslat med på senare tid i samarbete med MIT i
första hand, och det tycker jag man skulle införa i utbildningen på högskolorna, därför att
det räcker inte att vi är vetenskapliga och kan konstatera hur verkligheten ser ut, utan vi
måste dessutom lära oss att skapa den, och skapa den mot behov som vi kan definiera på
ett klart sätt.

Tomas Ohlin: Mm, det är mycket tänkvärt. Alltså det här med dokumentation och möj-
ligheten att föra vidare från en generation system till nästa systemgeneration. Kan man
säga att Styrbjörn-systemet uppfyllde förhoppningen därvidlag? Eller hade ni problem
med dokumentationscyklerna?

Kai Holmgren: Det var inget de tyckte om i alla fall, men vi var, upplevde jag, väldigt
noga med att det skulle dokumenteras.

Flemming Wåhlin: Det var ju inte alltid älskat.

Kai Holmgren: Nej, nej, nej. Nån gång kanske.

Tomas Ohlin: Nej, men Flemming, säg något mer om det.

Flemming Wåhlin: Nej, men det här med dokumentationen var ett gissel.

Tomas Ohlin: Var det ett gissel som man måste göra på söndag eftermiddag, eller?

Kai Holmgren: Olle har nog nån kommentar kring det.

Olov Morland: Vi hade en slogan: ”Skriv så dina barnbarn begriper vad du har tänkt.”

Per-Olof Nilsson: Precis. Där sade du det, Olle. Alltså barnbarn, inte barn.

Olov Morland: Nej, inte barn.

Per-Olof Nilsson: Utan det är ett led till när man har haft den här luckan i successionen,
så att säga, och någon kommer där borta och ska ta tag i det. Då måste det vara doku-
menterat så att man kan begripa.

Tomas Ohlin: Hade man den här klokheten redan tidigt?

Olov Morland: Ja.
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Kai Holmgren: Vi hade en dokumentation på svenska och sen gick vi väl över helt på
engelska. Enbart på engelska. Eller hur var det?

Sven-Olof Andersson: Det man kan säga om dokumentation, det har talats väl om AL-
GOL-GENIUS mycket här, och om Datasaab, men det fanns ju vissa begränsningar. Det
fanns datatekniska begränsningar som helt enkelt gjorde att programmen blev för stora,
och vi jobbade på den tiden med kort och den bästa dokumentationen, eller en väldigt
viktig del av dokumentationen, är god programkod och mycket kommentarer i koden.
Och det innebar att de här kortecken blir stora. Sven Elmgren kom med två stycken plåt-
lådor var gång han skulle kompilera, så gammal kod är förfärlig ur många synpunkter,
dokumentationssynpunkt och så. Så det var en nackdel av tekniken, så att säga, teknikens
begränsningar gjorde att interndokumentationen i systemet blev ganska dålig. Det ser helt
annorlunda ut idag.

Tomas Ohlin: Man behövde ju inte ha programmet på kort, man kunde väl ha det på
något annat häftigt medium?

Olov Morland: Inte på den tiden.

Tomas Ohlin: Magnetband. Men det låter ändå som om det här konceptet ”idyll” fort-
farande är relativt giltigt för de här 25 åren från -60?

Flemming Wåhlin: Man minns ju bara det roliga.

Tomas Ohlin: Ja. Förklara för mig nånting i Styrbjörn-paketet som gick åt pepparn och
inte alls levde upp till förhoppningarna?

Kai Holmgren: Vi hade något som jag har funderat på mycket, INTERKOCK. Hur
långlivat blev det egentligen? Interpretativa KOCK-system. Säger det inte er nånting?
Har ingen av er jobbat med nåt som heter INTERKOCK? Interpretativa KOCK-system.
Det blev inte långlivat.

Tomas Ohlin: Det låter inte som om det är så lätt att hitta. Får jag fråga en sak i det
större perspektivet. Styrbjörn utvecklades för Saab-maskiner och levde på Saab-maskiner
och hjälpte till att sälja till och med Saab-maskiner åt några håll. Sen så slutade man ut-
veckla Saab-maskiner men Styrbjörn-paketet har ju funnits då vidare. Hur skedde den
övergången? När då? Man gjorde en IBM-version och man fortsatte att sälja?

Kai Holmgren: Kan inte någon av er berätta om när vi gick över till de interaktiva gra-
fiska arbetsstationerna? Det är en intressant bit i det hela för det påverkar också, natur-
ligtvis, systemet.

Per-Olof Nilsson: Men visst kan jag svara på språkfrågan först. Ni får hjälpa mig för jag
minns inte alla årtal. Men det blev PL/I först på IBM. ”Mainframe” handlar det om. Och
det blev ett ”subset” av PL/I, som hette PL/I G, som visade sig tillfredställa de krav på
programmeringsspråk som vi hade. Och det gick att automatkonvertera, nästan automat-
konvertera, ALGOL-GENIUS över till PL/I. I slutet på 70-talet, i början på 80-talet,
kom minidatorerna, och då var det PDP-1170 först och sen var det så småningom VAX71

70 PDP-11, en minidator som introducerades 1970 av Digital Equipment Corporation (DEC). James W.
Cortada, Historical Dictionary of Data Processing: Technology (New York, 1987), 296ff.
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från Digital Equipment. Och parallellt med implementationen på VAX under 80-talet, så
hade vi PRIME.72 Och sen höll väl det ganska länge, till mitten på 90-talet, när personda-
torerna och Windows kom. Och där är vi nu, och det är fortfarande PL/I som … Det är
alltså fortfarande källkod från början på 70-talet som exekverar i de här systemet i kär-
nan.

Sven-Olof Andersson: Man kan väl också säga att det fanns en lång period där den pri-
mära utvecklingen gjordes på ALGOL-GENIUS och sen exporterades över till PL/I. Så
de levde väl parallellt under en sex–sju år i alla fall.

Per-Olof Nilsson: Ja, det gjorde de.

Ingemar Dahlstrand: Men PL/I finns på de flesta …?

Per-Olof Nilsson: Nej, det är ett problem nu. Det är en minskande användarskara kan
man säga. Det är framför allt IBM, det var ju ett IBM-språk från början, och det har det
väl gått tillbaks till att bli igen så att säga, men det finns stöd för det i PC-miljö. Microsoft
Windows alltså. Dock inte stöder inte Microsoft det själva utan det är en tredjepartstill-
verkare som bygger kompilatorer.

Kai Holmgren: Ja, har skrivit här, september -71. Styrbjörn, PL/I för IBM …

Per-Olof Nilsson: Beslut om det.

Kai Holmgren: Ja, det stämmer. För Sun Shipbuilding73 i USA har pratat om det här -69
redan.

Tomas Ohlin: Men det innebär i alla fall att väsentliga delar av de här systemen har levt
länge och lever än, vilket är tänkvärt med hänsyn till att man i början hade det som ett
Saab-system. Och det är ju en erfarenhet och en lycklig slutsats. Många gånger så går ju
ett antal system i graven av brist på kompatibilitet.

Kai Holmgren: Jag återkommer till de grafiska arbetsstationerna. Det blev ett lyft i och
med att vi började med dem. Det var Tektronix-skärmar74 till att börja med.

Kaj Johansson: Det var i samband med att vi använde VAX- och PRIME-datorer.

Kai Holmgren: Just det.

Kaj Johansson: Då använde vi bildskärmar från Tektronix och för att styra dem använ-
de vi en liten PDP. Så vi byggde en arbetsstation själv. VAX- och PRIME-datorn kom-
municerade med en PDP som satt under en Tektronix-burk. Nu vet jag inte hur många
år vi gjorde det, men det var ganska många år vi tillverkade och sålde arbetsstationer.

71 VAX-11, dator som konstruerades av DEC och utannonserades 1977. Den var en uppföljare till DEC:s
PDP-11-dator. Ceruzzi (1998), 243ff.
72 PRIME, en serie minidatorer som tillverkades av det amerikanska företaget Prime Computer mellan
1972 och 1992.
73 Eg. Sun Shipbuilding & Drydock Company, amerikanskt varvsindustriföretag bildat 1917. Sun Shipbuil-
ding som var ett av USA:s största varvsindustriföretag under andra världskriget och lades ned 1989.
74 Tektronix Inc., amerikanskt företag inom mät- och instrumenteringsteknik som 1974 introducerade
datorterminalen Tektronix 4014.
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Kai Holmgren: Ja, vi sålde de här arbetsstationerna också i samband med systemet. Ja,
vi sålde totalhårdvaran till kunderna.

Per-Olof Nilsson: En intressant notering där är vad den arbetsstationen kostade 1982
ungefär. Den kostade 350 000 kronor, en sån arbetsstation 1982.

Tomas Ohlin: Ja, det var ett visst påslag för …

Kai Holmgren: Jo, men det var ett lyft, när det väl började med det.

Kaj Johansson: Sen så småningom kom kunderna och tyckte att vi skulle använda ras-
terskärmar, och det var väl inte alla som trodde att det skulle slå igenom. Men det kom ju.

Tomas Ohlin: Har det funnits nån form av samverkan med APT-miljöer?

Per-Olof Nilsson: Nej.

Tomas Ohlin: Nej.

Olov Morland: I mitt minne så kommer det upp den här PDP:n som kom allra först.
Det var den administrative direktörn, han hade beslutsrätt på 200 000 kronor. ”Vad ska
vi hitta på med dem?” För det gällde att bränna dem. Och då köptes det en PDP. 30 kro-
nor blev det över. Så den kom i huset av underliga skäl.

Tomas Ohlin: Så det finns olika typer av motiv för att köpa in datorer.

Olov Morland: Ja, men där var starten. Sen började ni leka med den där. Leka är fel ord,
men få igång den.

Kaj Johansson: Den användes sedan även för att styra ”webline” och ”flakline” och så.
Vi gjorde styrutrustningarna även för Kockums varv. Det var komplicerade grejer. Men
de salufördes väl aldrig utanför Kockums, så vitt jag vet.

Kai Holmgren: Ja, vi satsade rätt rejält på att vi skulle få en automatisering av den ”flak-
linen”. Du nämnde administrativa rutiner, och det var ju så att parallellt med de här ut-
vecklingarna, låt oss säga från mitten och slutet av 60-talet, så utvecklade vi också admi-
nistrativa system. Ett totalt administrativt system i ALGOL-GENIUS. Och som kunde
kommunicera med Styrbjörn också.

Tomas Ohlin: Men det var avsett för Styrbjörn?

Kai Holmgren: Ingen har liksom riktigt nämnt det, men materialspecifikationer och
såna saker är viktiga biprodukter som man får upp när man jobbar på det viset som har
beskrivits. Och sen kunde de föras vidare till de administrativa systemen och berednings-
uppgifter och såna saker som behövdes vidare där.

Bertil Blomstergren: Förråd och inköp och sånt.

Ingemar Dahlstrand: Gick löner och bokföring också på samma …?
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Kai Holmgren: Ja, ja. Det gick i ALGOL-GENIUS. Det är nog inte många varv som
har kört de i ALGOL-GENIUS, eller hur Flemming?

Flemming Wåhlin: Nej, men det gick jättebra alltså. Jag skrev själv hela avlöningssyste-
met och utvecklade det. Det gick för 7 000 varvsanställda och 1 500 tjänstemän och ar-
betsledare. På tre varv.

Kai Holmgren: Sen körde vi ju kommunen. Hade Malmö stads alla löner också.

Flemming Wåhlin: Genom avtal med Malmö kommun köpte Kockums in kommunens
båda D20-datorer och ombesörjde kommunens stordatordrift i perioden 1977–99. Det
enda man var ledsen för var att man var skattebetalare i Malmö kommun. Det blev avse-
värt dyrare för kommunen än de hade räknat med.

Tomas Ohlin: Ja, men det kunde väl vara så att det var lönsamt efter ett tag?

Bertil Blomstergren: Ja, i slutändan var det ändå lönsamt.

Flemming Wåhlin: Det var väl så att Malmö kommun hade beslutat att överge storda-
torer och gå över till ett kluster av mindre datorer från Data General.75 Det var en mycket
driftig man som organiserade och genomförde denna övergång på Malmö kommun som
hette Nils Dahlberg.76 Han skaffade in och så. Han ville hyra bort sin gamla ALGOL-
GENIUS-svans till oss stora. Så vi tog hand om den. 50 nya anställda hade jag som job-
bade dygnet runt sju dagar i veckan för att köra datorer.77 Och de jobbade hårt, men det
visade sig att de hade inte alls den framgång som de hade räknat med. De hade räknat
med att det skulle ta ett och ett halvt år. Istället tog det nästan tre år istället. Ja, just det.

Kai Holmgren: Men jag måste som lite kuriosa säga att Flemming har även gjort löneru-
tiner för den gamla datorn, inte D20, vi hade en reläkalkylator och en LM Ericssons tele-
fonväxel som vi använde som dator från början.

Flemming Wåhlin: Just det. Det var två stycken.

Kai Holmgren: Två stycken, ja.

Tomas Ohlin: Det var på 50-talet det här?

Flemming Wåhlin: Jag anställdes för det.

Gunnar Sohlenius: Jag skulle kunna kommentera det här.

Tomas Ohlin: Ja, Gunnar.

Gunnar Sohlenius: Frågan om APT som du reste. Det är helt enkelt så att nivån på
programmeringsspråken har förändrats genom den utveckling som vi har haft sen 60-

75 Data General, amerikanskt företag som bildades 1968 av ett antal avhoppade ingenjörer från Digital
Equipment Corporation (DEC). Företaget konstruerade NOVA, en av de första minidatorerna, 1969.
NOVA följdes under 1970-talet av datorsystemen SUPERNOVA och ECLIPSE.
76 Nils Dahlberg, ADB-chef i Malmö kommun.
77 ”Jag minns att Kockums vid denna tid hade totalt 50 datoroperatörer som jobbade treskift i sjudagars-
vecka på sammanlagt fyra större Saab-datorer (två på Kockums och två på Malmö kommun).” Brev, Flem-
ming Wåhlin, 11/6 2008.
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och 70-talen. Nu inkluderar man i systemet ett verktygsval, verktygsvägar och mätteknik
och så vidare, så hela teknologiska nivån är en helt annan. Därför är den typen av system
mindre aktuell nu. Men det finns ju vissa element som är kvar, till exempel kopplingen
mellan NC-maskinen och systemet, postprocessorer och sånt där finns delvis kvar. Men
här har skett ett ordentligt tekniklyft, så APT är helt enkelt inte aktuellt. Men det finns
nog företag som använder det fortfarande. Det gör det.

Tomas Ohlin: Ja, det är en kvalificerad kommentar. Tack. Ja, vi börjar närma oss en
naturlig avrundning, men vi har fortfarande möjligheter att …

Kaj Johansson: Jag skulle vilja anknyta till frågan du ställde innan: ”Slutar inte ett sådant
här system att utvecklas?” Kai nämnde ju här att vi började med ”parts”-programmering
och styrning av brännmaskiner och sen har vi beskrivit att vi gjorde den här förbands-
programmeringen, eller beskrev själva modellen. Men fortfarande pratar vi om huvudsak-
ligen en konstruktionsfas. Och vad vi fortfarande sysslar med är att komma längre och
längre upp i konstruktionsfasen så att vi ska komma in med den här typen av system idag
redan på beställnings- eller offertförfrågansstadiet. Alltså att systemen ska bli så kraftfulla,
så man faktiskt kan bygga en enkel 3D-modell och använda för kostnadsestimeringar när
man lägger en offert.

Bertil Blomstergren: Talar du om fartyg hela tiden?

Kaj Johansson: Ja. Det är den ena biten. Så där driver vi kraftigt uppåt på den sidan.
Samtidigt så utvecklas produktionstekniken och vi hade det här vi nämnde med ”webli-
ne” på Kockumstiden, att man bränner med en kontinuerligt varierbar fog till exempel.
Det är krav som är väldigt starka i Asien till exempel nu och som gör att systemet utveck-
las på produktionssidan också i olika avseenden och kopplingar till produktionsplanering.
Material har vi nämnt, det har vi haft tidigt, men det utvidgas liksom på alla håll hela ti-
den.

Sven-Olof Andersson: Och även detaljeringsnivån, vissa saker tog man inte hand om
förr i tiden, nu tar man hand om dubblingsplåtar och allt möjligt, sånt som liksom var för
detaljerat för att det skulle vara lönsamt. Men nu är det liksom krav på att allt ska täckas
in.

Tomas Ohlin: Fanns det tidiga tankar på sådana typer av tilläggssystem som man inte
förverkligade av resursskäl i någon mening? Kai.

Kai Holmgren: Ja, vi har ju pratat om det här med att kunna mäta ute i produktionen
och då började man ju med fotogrammetrimetoder. Och det undersökte vi. Jag tror vi till
och med hade några försök. Men det slog inte väl ut. Men nu har man helt andra möjlig-
heter att integrera mätningar och få riktiga lägeskoordinater på det.

Tomas Ohlin: Om man hade haft grafiska möjligheter … Var den här förträffliga resan
på Nordisk ADB:s motorväg en lockelse? Hade ni velat göra system där man kunde se
båten ånga fram?

Kai Holmgren: Ja, det kan man väl göra idag.

Tomas Ohlin: Jo, men då?
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Ingemar Dahlstrand: Får jag komma in där? Jag hörde för kanske 15 år sen eller mer
att Kockums hade sålt en ubåt till Australien och …

Bertil Blomstergren: Sex stycken.

Ingemar Dahlstrand: Sex stycken, och det som gjorde att affären gick till Kockums var
att man kunde gå runt inne i ubåten och se hur det ändrade sig. Är det sant?

Bertil Blomstergren: Ja, det är en bidragande orsak, men det var nog inte avgörande.
Men det kunde man verkligen.

Ingemar Dahlstrand: Man kunde inspektera den.

Tomas Ohlin: Och det här är 15 år sen?

Ingemar Dahlstrand: Ja, typ.

Bertil Blomstergren: Ja, det kan det väl vara. 20 kanske. 15–20 år sedan.

Tomas Ohlin: Fanns det några begränsningar av teknisk art i någon mening som däm-
pade er expansionslust ifrån Kockums?

Olov Morland: Det fanns inte sådan utrustning alls när vi började. Och det här med
KOCK-språket som en grund att stå på och vi lade ner mycket jobb att vi inte skulle
måla in oss i något hörn utan det skulle vara flexibelt framöver. Och samma saker rullar
fortfarande. Det är KOCK-språket i botten. Och det har fungerat.

Tomas Ohlin: Styrbjörn och KOCK. KOCK är?

Olov Morland: Det är språket som man jobbar med.

Per-Olof Nilsson: Proceduruppsättning kan man säga.

Tomas Ohlin: Ja.

Kaj Johansson: Ett svar till din fråga är väl att hade vi inte sett en begränsning, så hade
vi väl aldrig byggt egna arbetsstationer till exempel. Det var behov som vi inte hade till-
gång till på marknaden, och det är ju ett exempel där vi har gjort det själva.

Tomas Ohlin: Men det har blivit till fromma då?

Kaj Johansson: Ja, under en tid. Nu använder vi naturligtvis standardskärmar. Men vi
har utnyttjat tekniken hela tiden så långt det har gått.

Tomas Ohlin: Ja. Och ni har ständigt haft tillgång till den kompetens som har behövts
och har man inte haft den så har man skaffat den bums. Annars kan man ju tänka sig att
ett litet land kan ha kompetensproblem, men det har vi inte lidit av i det här fallet. Sven.

Sven Yngvell: Nej, inte vid den tidpunkten i alla fall. Det är ju beroende på konjunkturer
hemma också. Det kan vara att du inte får rekrytera så mycket som du önskar.
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Tomas Ohlin: Nej, det var ju ett framtidsyrke att bli programmerare.

Kai Holmgren: Det har blivit rätt värdefullt att vi har haft, som väl Kaj nämnde här,
egen reglerteknisk kompetens. Det har betytt en hel del för att kunna jobba så brett. Och
vi var inblandade också, åtminstone var jag inblandad, i de automationsprojekt som vi
drev på ubåtsidan. Och jag jobbade faktiskt med D278 en gång i tiden. Och det var ju
ursprunget till hela serien.

Tomas Ohlin: Jaha. Vi närmar oss en avrundning. Men det finns fortfarande möjlighet.
Gunnar.

Gunnar Sohlenius: Ja, jag skulle vilja påstå att det finns anledning att se upp med be-
greppen konstruktion och produktion idag. Man måste se på produktionen som en intern
produkt som man också måste utveckla. Så en del av produktionsteknikerna är konstruk-
törer av det egna systemet. Och det är viktigt att det följs åt generationsvis så att man
verkligen får det produktionssystem som är optimalt för att göra den generation produk-
ter som man har tänkt göra framöver. Här finns en del att göra, både i näringslivet, i
forskningen och i utbildningen. En konserverande faktor är att vi utbildar konstruktörer
och produktionstekniker. Och jag har använt hela min yrkestid till att plädera mot det
och få fram en annan principiell syn på det, för jag tror att det är väldigt viktigt att man
förenar de här sakerna ute i industrin när vi har en sådan höggradig systemutveckling
som vi har. Ni i Kockums är ett bra exempel på de som gör det, men det finns väldigt
många sämre exempel, och det finns exempel där man inte behärskar produktionstekni-
ken, utan köper system som egentligen inte passar för de produkter som man egentligen
ska göra. Så det här är både en uppmaning till universitet och högskolor och till näringsli-
vet att samlas kring den typen av utvecklingsbetingade analyser.

Tomas Ohlin: Tack. Ja, det är kloka ord. Ja, Kaj.

Kaj Johansson: Jag kommer att tänka på när du säger det att vi har ju inte nämnt att
detta system som vi nu har diskuterat hela eftermiddagen är egentligen gjort för att möta
kraven från ett enstyckstillverkande företag, väldigt komplext och avancerat sådant före-
tag. Det vi möter nu det är att detta system används av mera serietillverkande företag i
Asien, där det fortfarande passar. Men det är en stor skillnad egentligen på arbetsflödet
och sättet att organisera sig. Och det har vi väl mött många gånger sista året, just detta.

Tomas Ohlin: Ja. Tack för det. Om jag skulle försöka summera i ett avseende, har vi
ändå en språkutveckling, programmeringsspråkutveckling, här som är viktig, och jag gis-
sar att det inte hade blivit så där väldigt mycket ALGOL-GENIUS om inte Kockums
efterlyst det helt enkelt. Kan man säga så mycket?

Sven Yngvell: Ja, inte så länge i alla fall. Ni har ju varit istadiga och hållit fast.

Tomas Ohlin: Börje Langefors efterlyste GENIUS-funktioner och ett kombinerat
språk, och det var ju väldigt bra, men han lämnade ju sen och gick till universitetet, men
då kom naturligtvis de här beställningarna som hand i handske, och det var väldigt värde-
fullt, för det spelade ändå en stor roll för utveckling av kunnande om programmering.
Kan du säga något om det? Har ALGOL-GENIUS spelat en roll för att hålla uppe ett
visst kunnande?

78 Eg. Saab D2, även benämnd SANK, transistorerad dator tillverkad av Saabs robotavdelning. D2 var i
drift 1960. Hallberg (1994).



48

Ingemar Dahlstrand: Det var en svår fråga att få så där spontant.

Tomas Ohlin: Här är alla frågor spontana.

Ingemar Dahlstrand: Så där i allmänhet tycker jag att alla goda framsteg och idéer bi-
drar på något sätt till framåtskridandet. Även om de tillfälligt ser ut som en återvänds-
gränd. Men alla dessa människor som har kommit i kontakt med ALGOL-GENIUS, och
varit nöjda med det och sen spritts ut över världen, är ju en ständigt påtryckargrupp i
någon mening. De har blivit kräsna. De nöjer sig inte med FORTRAN 66 och inte med
FORTRAN 77 heller. Jag satt i den kommitté som utvecklade FORTRAN, från FORT-
RAN 77 till FORTRAN 90. Hela vägen. ”If you can’t beat them, then join them.” Och
det nya FORTRAN 90 har alla de här sakerna. Vi skojade, ”det här är inte en ansiktslyft-
ning, det är en huvudtransplantation”. Det gamla FORTRAN finns kvar, så man kan
alltid köra ett gammalt program. Om man nyskriver FORTRAN, så kan man skriva helt
modernt. Det går.

Flemming Wåhlin: Vilken tur att du hade rätt bakgrund.

Ingemar Dahlstrand: Absolut. Nej, jag tror inte att man ska kasta yxan i sjön om man
har en bra idé, utan kämpa på. Alltid blir det något av det till sist.

Tomas Ohlin: Ja, det har förvisso den här diskussionen visat. Ja, Olle.

Olov Morland: Jag är tillbaka på den här första tiden, när vi hade KOCK-språket igång.
Då skulle mallritare börja programmera, och programmering är väl ungefär som med
schack, man kan lära en människa hur schackpjäserna ska gå, men de blir inga schackspe-
lare. Men ändå gick det här med KOCK-språket och anropning av procedurer hem. Det
gjorde det. En del gjorde bättre program och andra gjorde sämre, men ingen föll ur ra-
men. Indataformatet var egentligen ALGOL. Man lärde inte ut mer än vad de behövde,
och det gick bra.

Kai Holmgren: Och det var dessutom väldigt omfattande utbildning som bedrevs. Vi
fick också lägga i lite matematik och sen var det ALGOL och sen var det KOCK-språket.
Och då rekryterade vi enbart internt. Enbart ritare och konstruktörer gick de där kurser-
na. Och det var faktiskt flera av dem som lärde sig mycket, så vi anställde dem sen för att
bli utvecklare. Så det fungerade att rekrytera internt. Men det fordrades en hel del. Men
detta var väldigt positivt. Det stimulerade dem, för de fick en lite ny karriärmöjlighet ock-
så.

Tomas Ohlin: Okej. Jag får också en känsla av att man hade tillgång till, men det behövs
också, eldsjälar för att driva på. Och mitt intryck personligen är att det har funnits sådana,
i någon mån här närvarande, som har legat bakom den här framgångsrika utvecklingen av
Styrbjörn. Ja, Kai.

Kai Holmgren: Jag gjorde några noteringar om just organisationen av ett sånt här pro-
jekt och vilka instanser som egentligen var inblandande i den tidiga tiden. Det som var
nyckelfrågan var att vi hade det här numeriska rådet, det var väl frågan om en fem perso-
ner ungefär, som var de som ständigt blev matade med hur det gick fram och fick ta
ställning till olika saker. Och sen hade vi också, som du har nämnt, en väldigt aktiv före-
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tagsledning. Och vi hade en legendarisk person som hette HJ79 till exempel. Det var han
som brände den första plåten. Han var driftsdirektör på den tiden.

Bertil Blomstergren: Han var produktionschef en tid också. Före mig då.

Kai Holmgren: Ja. Och han var väl den som var bas för att bygga den stora kranen. Jag
minns när jag på skrangliga ställningar skulle ta mig upp på toppen på den där. Han
sprang som en vessla där uppe. Så de var väldigt positiva och man kunde alltid vända sig
till dem om man hade nåt problem. Det var aldrig några problem att få audiens där.

Olov Morland: Han hade en egenskap som bör framhållas. Om han ville införa nånting,
då blev det också gjort.

Kai Holmgren: Han bara tittade på folk. Han hade en örnblick. När man satt på ett
möte med sådana som Messer, och det var 12 personer till exempel, då adresserade han
var och en personligen, och sade någon liten sak. Tittade dem djupt i ögonen och intet
öga var torrt. Men vi hade en metodavdelning på den tiden, och jag vill särskilt nämna en
man som hette Erik Johansson, där var många som deltog. Mallritkontoret, för man gick
från en metod till en annan, nämligen från den optiska, man hade negativ, där man hade
en fotocell som följde linjen och på det viset brände man. Så man skulle alltså ställa om.
Det var en organisation, mallritkontoret, som inte fanns i närheten av de andra ritkonto-
ren, utan satt i anslutning till vad man kallade det optiska tornet. Det var tidigare denna
optiska styrning, så hade man en projicering skala 1:1 och man gjorde en spantruta i skala
1:1 och så man skar ut mallar för varje detalj. Så det var en jätteutveckling. Ja, det var
skrovritkontoret, det var driftsavdelningen, brännhuset, datacentralen och sen … Ja, det
var många som var inblandade i hela detta organisationsarbete.

Tomas Ohlin: Och alla de här delarna har varit viktiga för att den här utvecklingen ska
ha kunnat äga rum så framgångsrikt?

Kai Holmgren: Jag tror det. För i och med att man fick dem som medhjälpare, som
kompisar, så att säga, så motarbetade de därmed inte projektet utan försökte hela tiden
att förbättra det. Ja, så upplevde jag det faktiskt.

Bertil Blomstergren: Det var en symbios, kan man säga, mellan idéproduktion och da-
takompetens från båda håll. Så den ene kunde inte vara utan den andre. Upphörde den
ena så upphörde den andra också.

Tomas Ohlin: Ja. Ingemar.

Ingemar Dahlstrand: Ja, det är kanske en stor fråga att ställa sent på dagen, eller också
är det en väldigt enkel fråga. Men man kan vara begränsad av teknik och man kan vara
begränsad av kompetens. Men många företag har stupat på att de är begränsade i fråga
om kapital. Hade ni bekymmer någon gång med kapitalförsörjningen? Så ni fick bromsa?

Kai Holmgren: Det som var viktigt och som man hade lärt sig från början var att man
måste göra rejäla, underbyggda kalkyler. Och då upplevde jag inte att det egentligen var
några större svårigheter med det. Blev de arga då, så visste man ju att då var kanske ens
framtid inte lika ljus.

79 Eg. Harry Jönsson.
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Tomas Ohlin: Nej, men eftersom specifikationerna var så ofullständiga, så var det inte
så lätt att kostnadssätta?

Kai Holmgren: Nej, men du vet att det där talar lite emot, det gör det kanske, men hade
det misslyckats kapitalt hade man ju naturligtvis inte fått vara kvar där.

Bertil Blomstergren: Kapitalt sade du. Jag skulle vilja säga nej där. Kockums har egent-
ligen inte haft brist på kapital. Under den gyllene tiden när vi byggde jättetankbåtar hade
vi enorma vinster. Men dessförinnan, under 60-talet, så hade vi visserligen egentligen
kapitalbrist, men lätt för att låna pengar. Så man lånade 100 miljoner på världsmarknaden
mycket lätt, så även om vi ibland hade ont om pengar, så hade vi ändå inte ont om peng-
ar när det gällde olika investeringsobjekt. Men det kom dock en tid på slutet, och efter-
som vi levde vårt eget liv så fick vi känna av detta. Vi var piskade att tjäna våra egna
pengar. Vi kunde inte gå till tant och farbror Kockums och be om pengar längre, utan vi
var tvungna att sälja system så att vi kunde underhålla vidareutvecklingen.

Ingemar Dahlstrand: Men det drabbade er inte i en känslig fas?

Kai Holmgren: Nej, det gjorde det faktiskt inte, för vi höll flaggan i topp relativt bra och
klarade ekonomin.

Bertil Blomstergren: Nej, det som gjorde slut på alltihop var att marknaden försvann.
Ja, egentligen var det en enda sak. Och det är nästan genant. Hela Kockums gyllene tid
från -68 till -75 var Suezkanalens stängning. Alltså att tankbåtarna måste gå dubbla vägen
runt Afrika. Samma dag 1975 som kanalen öppnades, så upphörde nästan all europeisk
marknad för riktigt stora tankbåtar. De 14 sista jättestora båtarna som vi byggde blev
upplagda i norska fjordarna. Det var ju ingen som gick runt Afrika om man med en hälf-
ten så stor båt kunde gå närmaste vägen. Så det är nästan lite genant, men det var en yttre
faktor som totalt bar upp det hela. Annars hade krisen kommit i mitten på 60-talet och
var där också -65, -66. Norska redarna gick omkull på löpande band och vi hade få be-
ställningar. När Suezkanalen stängde i februari -67 så kom framgången. Den stora dockan
och alltihopa.

Ingemar Dahlstrand: Det var det här 6-dagarskriget?

Bertil Blomstergren: Ja, -67 i februari.

Tomas Ohlin: Ja, det är väldigt tänkvärt. Men livet består av tillfälligheter.

Bertil Blomstergren: Ja, det är fullständiga tillfälligheter.

Tomas Ohlin: Vi är redo att avrunda. En kort kommentar från Gunnar. Mycket kort.

Gunnar Sohlenius: Ja, jag tyckte det var roligt att vara med. Det handlade betydligt mera
om det totala produktframtagningssystemet än vad jag trodde. Jag tycker det har känts
relevant att vara med här och dessutom roligt att se gamla kompisar igen. Så tack för
idag.

Tomas Ohlin: Tack för det och vi delar, Kai.
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Kai Holmgren: Innan Sven går, jag träffade Sven för över 70 år sen, vi är uppväxta i
samma hus, och jag har ett minne som jag aldrig kommer att glömma från ett barnkalas
jag var på. Jag kom till detta barnkalas och då fick jag se på bordet att där stod nånting
som jag trodde var änglamat, vilket var min favoriträtt. Och jag lade upp en sjuhelsikes
portion av denna och det visade sig vara sillsallad.

Tomas Ohlin: Jag har i alla fall känslan av att de som vill förkovra sig om utvecklingen
kring Styrbjörn kommer att uppleva det såsom änglamat. Och det här har varit en efter-
middag som har beskrivit en, i mitt tycke, lyckosam systemutvecklingsfas i svenskt dator-
liv. Det har varit en stor glädje att vara här hos dessa samtliga herrar pionjärer. Hjärtligt
tack.
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Addendum

E-post, Åke Jacobsson, 2/7 2008: Tomas nämnde inledningsvis att det är historiskt
intressant att veta hur saker börjar och att utvecklingen hade sin rot på Kockums. Det är
helt riktigt vad gäller Styrbjörn, men som Kai antyder låg det allmänt i tiden i början på
60-talet att börja använda datorer för även avancerad konstruktion och produktion. Att
det blev Kockums som bäst lyckades förverkliga detta inom varvsindustrin berodde, som
framgår av Bertils inlägg, på att Kockums hade en forskningsframsynt ledning och natur-
ligtvis genom Kais personliga skicklighet, entusiasm och idoghet.

Men det var inte bara vid Kockums som arbete bedrevs. I början på 60-talet arbeta-
des på många håll med att med datorers hjälp utveckla metoder för matematisk formbe-
stämning av fartygsformer som är grunden för både Styrbjörn och alla andra skeppstek-
niska beräkningar och åtskilliga artiklar publicerades i facktidskrifter. Bl.a. skrevs om me-
toder utvecklade i Finland (Finska Kabelfabriken, sedermera Nokia), Tyskland, Holland,
Frankrike och USA (David Taylor Basin i Washington) liksom i England och Norge.

En av mina första arbetsuppgifter som som nyanställd forskningsingenjör 1961 vid
Stiftelsen för Skeppsteknisk Forskning (SSF) i Göteborg var att kartlägga olika metoder.
Resultatet publicerades i en forskningsrapport. Det är möjligt att den finns kvar vid t.ex.
Chalmers bibliotek, men det troliga är att den rapporten liksom de mesta av de forsk-
ningsartiklar som SSF publicerade slängdes i samband med att Statens Skeppsprovnings-
anstalt tog över SSF:s fina och välskötta bibliotek, när Sveriges Varvsindustrförening
efter varvskrisen lades ner.

Jag tror att en av rapportens slutsatser var att de flesta program som utvecklats gav
dålig noggrannhet. Särskilt minns jag att jag hade tillfälle att besöka DTMB i USA och då
fick tala med de båda forskare som stod bakom deras forskningsrapport. Jag fick även på
Pentagon se en autentiskt uppritad spantruta för ett hangarfartyg. Noggrannheten var
dock så dålig att jag trodde knappast att någon skeppsbyggare vid de svenska storvarven
skulle godkänna arbetet.

Att det blev ett dåligt resultat berodde på att datorerna inte var tillräckligt kraftfulla
och på att den använda matematiken inte var tillräckligt sofistikerad.

Där hade Kockums och vi ”tur” i och med att Saab fanns med i bilden och då ut-
vecklade D21-datorn som kapacitetsmässigt var vida överlägsen de datorer sam de flesta
forskningsinstitutioner på den tiden hade tillgång till för rimliga kostnader. Extra tursamt
var också att Saab för sin formbestämning av flygplan hade utvecklat ett eget pro-
gram baserat på, som framgår av ett av mina inlägg, en metod utvecklad av MacDonalds i
USA strax före världskriget. Den metoden vidareutvecklades då av bl.a. framlidne Nils
Lidbro på Saab, som gjorde ett enastående arbete. Flygplansprogrammet var dock inte
helt tillräckligt tillämpbart för fartygsskrov, vilka var betydligt mer komplicerade än flyg-
planskroppar genom bl.a. tillkomsten av bulbar och dubbla akterstävar med dubbla pro-
pelleraxlar. Det blev vi varse om då vi formbestämde ett stort turbindrivet fartyg, som
byggdes vid Öresundsvarvet i Landskrona. Till 95 % blev arbetet perfekt men de kompli-
cerade dubbelkrökta delarna måste formgivas för hand på traditionellt sätt och just där
kunde alltså inte indata genereras automatiskt till brännmaskinernas styrenheter.

Så småningom löstes också detta tack vare samarbetet med Saab och naturligtvis ock-
så med erfarenheterna från Kockums. På samma sätt utvecklades de komplicerade plåt-
utbredningsprogrammen, som Kai nämner i ett av sina inlägg.

Jag har en del minnen också från de olika diskussionerna om APT-programmen som
Gunnar kommer in på. Men det för för långt att gå in på dessa här eftersom rapporten
handlar om Styrbjörnsystemet, som ju i första hand blev en Kockumsprodukt för varvs-
ändamål.
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Jag tror att bilindustrin nu använder helt andra vektorbaserade system för sina form-
givningar, system som ursprungligen emanerar från CATHIA, som var (och kanske fort-
farande är) en Dassault-produkt från Frankrike. I mitt arbete på 80-talet som chef för
Göteborgs Datacentral (ägd av Chalmers och Göteborgs universitet) kom jag i kontakt
med den tekniken, som också valdes av Volvo och som nog blivit mer eller mindre nå-
gon form av industristandard.


