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Abstract 
 
The witness seminar “Att arbeta med 1950-talets mate-
matikmaskiner” [Working with the Computing Machines of 
the 1950s] was held at Tekniska museet [The National Mu-
seum of Science and Technology] in Stockholm on 12 Sep-
tember 2005, and led by Lars Arosenius. At the seminar the 
development of the first Swedish electronic computer BESK, 
at the Swedish Board for Computing Machinery (MMN), and 
the design of the subsequent BESK copies SMIL, at MMN, 
and Facit EDB, at AB Åtvidabergs Industrier/Facit AB, 
were discussed. Different design problems were observed, 
particularly the problem of developing working memories. 
The problem of the service reliability of the first computers 
was brought up. Furthermore the seminar discussed the early 
use of computers, paying special attention to the role of the 
largest users, the defense and meteorology areas. Problems 
such as hardware dependence of programming, memory ca-
pacity as a limiting factor and the use of subroutines were 
brought up. Other subjects touched upon included the pe-
ripheral equipment, the importance of the visits to study in 
the USA, the environment around BESK, the organizational 
problems at MMN, and the recruiting of the BESK group by 
AB Åtvidabergs Industrier. 



 

  



 

  

Förord 
 
Vittnesseminariet ”Att arbeta med 1950-talets matematikmaskiner” arrangerades av 
Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och 
Tekniska museet, och det ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 12 september 
2005. Det spelades in med ljud och bild samt transkriberades av Milena Davila. I samråd 
med seminariedeltagarna har Per Lundin vid Avdelningen för teknik- och vetenskaps-
historia redigerat transkriptet. De redaktionella ingreppen är varsamma och har skett i 
syfte att öka tydlighet och läsbarhet. Vissa strykningar har gjorts. Det redigerade 
transkriptet är fackgranskat av Tord Jöran Hallberg och Sten Henriksson. Original-
inspelningen finns tillgänglig på Tekniska museet i Stockholm. 
 
Deltagare: Lars Arosenius (ordf.), Bengt Beckman, Carl-Ivar Bergman, Elsa-Karin 
Boestad-Nilsson, Bert Bolin, Gert Persson, Hans Riesel, Erik Stemme, Gunnar Stenudd, 
Gunnar Wahlström. 
 
Inbjudna med förhinder: Ossian Holmgren, Göran Kjellberg. 
 
Övriga närvarande vid seminariet: Bo Ahnegård, Annika Berge, Peter Blom, Jan 
Garnert, Inger Gran, Johan Gribbe, Gunnar Hambraeus, Sten Henriksson, Arne Kaijser, 
Anne Lousie Kemdal, Ola Larsson, Bud Lawson, Bo Lindestam, Per Lundin, Bengt 
Olsen, Per Olof Persson, Hans Peterson, Mats Ramberg, Peter Du Rietz, Pär Rittsel, 
Urban Rosenqvist, Helene Sjunnesson, Göran Stemme, Carl Tengvall. 
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Att arbeta med 1950-talets matematikmaskiner 
 
Lars Arosenius:1 Välkomna till vittnesseminariet. Det här är ett alldeles nytt sätt att do-
kumentera erfarenheter från dem som har varit med i en spännande utveckling. Temat 
för detta första vittnesseminarium är de som arbetat fram och använt våra tidiga matema-
tikmaskiner. På 50-talet var det en utmaning att använda en räkneapparat, som ju mate-
matikmaskinen var till en början. Det var svårt bygga driftsäkra maskiner och kanske 
ännu svårare att använda dem. Det är det vi ska belysa här idag. Vi har inbjudit ett antal 
seniora människor som har erfarenheter från de maskiner som vi framför allt i Sverige 
förknippar med 50-talet. Det är BARK-, BESK- och FACIT-maskinerna. Vi är väldigt 
glada för att vi har en sådan representativ samling hos oss här idag. Ni är hjärtligt väl-
komna. 

Formen för det här är att det ska vara korta spontana inlägg. Vi vill dokumentera de 
personliga minnena och de personliga erfarenheterna. Programmet för idag är att vi bör-
jar med en liten runda mellan alla fram till klockan 15 då vi har kafferast. Efter det kom-
mer vi att inbjuda till frågor och diskussion där övriga som har kommit hit idag får 
kommentera vad som händer. Allt som sägs här idag kommer att dokumenteras. Vi 
kommer sedan att höra vilka regler som gäller för dokumentation och för vidarebearbet-
ning. Det här projektet är också en del av ett större projekt som Dataföreningen i Sverige 
har startat om IT-historia. Vi har Inger Gran här, VD på Dataföreningen, som har tagit 
initiativ till det här. Vi har P-O Persson som är projektledare, och han kommer att börja 
med att ge ramen för hur vittnesseminariet kommer in i det större projektet. P-O vad är 
IT-projektet? 
 
Per Olof Persson:2 Inger Gran på Dataföreningen tog initiativet till att vi skulle arbeta 
med IT-historia. För min del är IT-historia lika med samhällshistoria. Lars Arosenius har 
varit aktiv och sett till att det här blir det första projektet fokuserat på ett ämne, och vi 
hoppas att det snabbt ska komma flera olika ämnen. Vi har också en metod- och kvali-
tetsgrupp för att se till att vi är duktiga på att hantera den information som vi samlar in. 
Vi har Arne Kaijser från KTH som är med i styrgruppen och Per Lundin som är dokto-
rand där. Han kommer att prata med er senare, och han har föreslagit den här metodiken.  

Vi tyckte att det här med att arbeta med 50-talets matematikmaskiner var en väldigt 
lämplig inledning till hela det stora projektet. Allt material som samlas in ska vara allmänt 
tillgängligt, och det betyder att man inte kan komma i efterhand och säga att man har 
krav på upphovsrätt. Det här är öppen information, det kan vara bra att känna till.  
 
Lars Arosenius: Här är Per Lundin som arbetar på KTH och som studerat närmare hur 
ett vittnesseminarium ska göras för att ge det resultat som vi förväntar oss. 
  
Per Lundin:3 Tack Lars. Som ni alla vet har förändringarna på det datortekniska områ-
det under efterkrigstiden tilltagit i intensitet och ökat i hastighet. Det har skapat genuint 
nya utmaningar för historiker. I många fall är inte händelseförloppen dokumenterade och 
i andra fall existerar endast ett svårgenomträngligt material i form av rapporter och artik-
lar. Och det är inte alls säkert att dessa dokument är representativa för den tankeverk-
samhet och det arbete som karaktäriserar teknisk och vetenskaplig verksamhet. 
                                                 
1 Lars Arosenius, f. 1929, tekn.lic., forskningsingenjör vid Försvarets forskningsanstalt (FOA) 1951–53, 
forskningsingenjör och lärare vid KTH 1953–56, forskningsingenjör vid Matematikmaskinnämnden 
(MMN) 1956–59, teknisk chef vid ABN-bolagen samt AB Gylling & Co 1959–65, div. chefspositioner vid 
IBM Nordiska Laboratorier 1966–77 resp. IBM Svenska AB 1977–91. 
2 Per Olof Persson, civ.ing. och konsult, projektledare för Dataföreningens IT-historiska projekt. 
3 Per Lundin, civ.ing. och doktorand i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH.  
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Men hur kan då dessa händelser och förlopp dokumenteras? I takt med att historiker i 
ökad utsträckning riktat uppmärksamheten mot vår nära samtid har nya metoder utveck-
lats och tagits i bruk. Ett sätt att komplettera skriftliga källor är så kallade vittnessemina-
rier. Det är en sorts gruppintervju där ett antal centrala aktörer samlas för att diskutera 
och debattera sina minnen av en specifik historisk händelse. Interaktionen mellan delta-
garna gör att seminariet blir en form av kollektiv hågkomst. Syftet är således att skapa 
nytt källmaterial om händelser och förlopp som tidigare inte varit dokumenterade. I Sve-
rige har regelrätta vittnesseminarier tidigare endast genomförts vid Södertörns högskola 
och då i politisk historia. Dagens seminarium, här på Tekniska museet om användningen 
av 50-talets matematikmaskiner, blir således det första teknikhistoriska vittnesseminariet. 
Det är vår avsikt att redigera och publicera resultatet av seminariet i tryckt form. Det var 
några korta ord om metoden. 
 
Lars Arosenius: Tack. Då kan vi börja med seminariet. Det var på det sättet att 1948 
hade man diskuterat sedan flera år hur Sverige skulle kunna få en beräkningskapacitet 
utöver de mekaniska snurrorna som Sverige hade gjort sig känt för runtom i världen. Ni 
kommer ihåg Facitsnurrorna och de som till och med kunde dividera, vilket var ganska 
unikt för mekaniska maskiner på 40-talet.  

Facit var ju stora kontorsmaskinleverantörer i Sverige. Samtidigt såg man att det kom 
nya typer av maskiner i USA. Det kom fram relämaskiner och elektroniska maskiner inte 
minst. Efter många påtryckningar från IVA4 och från de tekniska högskolorna skickades 
så småningom fem stipendiater till USA för att ta reda på vad som hände i USA.5 En sti-
pendiat åkte också till Norge för där fanns en sorts maskin.6 Vi är glada att vi idag kan se 
Erik Stemme här, en av de första stipendiaterna som åkte till USA för att ta reda på vad 
som hände där. Erik, du var med i Amerika. Vad var det för miljö som ni mötte, och vad 
var det för erfarenheter ni drog där innan ni kom till Sverige? 
 
Erik Stemme:7 Ja, jag var ju på två ställen i Princeton, dels på RCA Laboratories8 och 
dels på Institute for Advanced Study.9 Det var ju en helt ny miljö för mig, en fantastisk 
upplevelse, och den är svår att redogöra för. Jag kan bara säga att RCA Laboratories, då 
världsledande inom elektronik, hade hand om utvecklingen av det första minnesröret 
som skulle in i John von Neumanns maskin10 vid Institute for Advanced Study, Selectro-

                                                 
4 IVA, Ingenjörsvetenskapsakademien, bildades 1919 på initiativ av Axel F. Enström som blev dess förste 
VD. IVA:s målsättning har varit att överbrygga klyftorna mellan forskning, teknikutveckling och företa-
gande, mellan högskola och industri. 
5 Carl-Erik Fröberg, Göran Kjellberg, Gösta Neovius och Erik Stemme reste över till USA sommaren 
1947. Våren efterföljande år kom Arne Lindberger. 
6 Stipendiaten var Bengt Holmberg som studerade differentialanalysatorer i Oslo. 
7 Erik Stemme, f. 1921, civ.ing. Han var forskningsingenjör vid FOA 1946–50. Stemme värvades 1950 till 
MMN av Göran Kjellberg och Gösta Neovius för att utveckla BESK, sedan 1953 som byrådirektör. Han 
var överingenjör (teknisk chef) under åren 1956–63 vid Elektronikavdelningen vid AB Åtvidabergs Indu-
strier, som 1960 blev dotterbolaget Facit Electronics AB. Stemme var professor i datateknik vid Chalmers 
tekniska högskola (CTH) 1963–87. Teknisk hedersdoktor i Darmstadt 1959.  
8 RCA, Radio Corporation of America, grundat 1919 och historiskt en av USA:s viktigaste tillverkare av 
radio- och TV-utrustning samt annan elektronisk utrustning. RCA köptes upp av General Electrics Com-
pany (GE) 1986. RCA Laboratories inrättades 1942 utanför Princeton i delstaten New Jersey och var under 
44 år RCA:s ledande forskningsmiljö. 
9 Institute for Advanced Study (IAS) vid Princeton University i New Jersey inrättades 1930. Vid IAS har 
världsledande forskare som Albert Einstein, Kurt Gödel, J. Robert Oppenheimer, John von Neumann 
m.fl. haft sin vistelse. 
10 John von Neumann, 1903–1957, ungersk-amerikansk matematiker. Neumann studerade i Budapest och 
Zürich, blev 1927 docent i Berlin och 1933 professor vid IAS vid Princeton University. Neumann utarbe-
tade 1945 principerna för datorns konstruktion, den s.k. von Neumann-arkitekturen, som ännu 50 år sena-
re är den dominerande. 
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nen hette det.11 Det fanns en prototyp, men det var inget fungerande exemplar. Det var 
ett mycket avancerat och ett av de mest komplicerade elektronrör som någonsin byggts. 
Ja, det var väldigt omvälvande att vara där. Jag har många minnen från den tiden.  

Jag ska försöka att berätta något mer som kan ha bäring på det här. På Institute for 
Advanced Study var jag en kort tid som trainee. Jag arbetade på laboratoriet och fick som 
första uppgift att räkna igenom den mycket speciella adderarenhet som man hade utveck-
lat till von Neumanns maskin. Den var helt unik och jag fick beräkna enhetens spän-
ningsmarginaler. Inget av maskinen var byggt. Det visade sig att detta skulle bli en maskin 
som inte var binär, den arbetade i ternär form,12 det vill säga noll, ett och carry.13 Det var 
den enda maskinen som sysslade med den uppbyggnaden. Carry är ett mycket viktigt be-
grepp för maskinkonstruktörer. Den bestämmer en maskins hastighet. Det är ju så att ett 
tal kan bestå av ett visst antal binära siffror och siffrorna kan behandlas samtidigt. Det är 
parallellprincipen, den vanliga. Det är också så att siffrorna i ett tal kan komma i serier. 
Princetonmaskinen var av den snabba typen. Det gällde då att få en snabb carry-väg. Man 
hade då gått in för den här talrepresentationen. I övrigt var den uppbyggd med rör och 
dioder, och rören var pentoder.14 Jag kanske kan återkomma. Det var i stort sett mina 
intryck som kan vara relevanta i det här sammanhanget. 
 
Lars Arosenius: Träffade du von Neumann? 
 
Erik Stemme: Jag träffade som hastigast von Neumann som dök upp på laboratoriet 
och en man som hette Bigelow15 som var chef för bygget. Jag träffade också von Neu-
mann när han var i Sverige på besök. Jag sysslade med maskinens konstruktion. Den lo-
giska strukturen hade von Neumann och hans närmaste män tidigare publicerat i ett känt 
verk.16  
 
Lars Arosenius: Var det öppen information?  
 
Erik Stemme: Nej, jag fick inte mer information om bygget i Princeton. Det fanns vissa 
projekt där man hade publicerat en del, bland annat i Manchester där man hade utvecklat 
ett minnesrör. Väldigt mycket handlade om det primära minnet på den tiden. Man för-
stod att det var den svåra delen av konstruktionen, att få ett tillförlitligt minne. Det fanns 
också en artikel publicerad i England som var tillgänglig.17 Om Princetonmaskinens upp-
byggnad känner jag inte till mer än just det att man hade en ternär adder som jag kunde 
utantill. Men det följde vi inte i Sverige utan vi byggde en logisk adder, en vanlig binär 
adderare.  

Det som utvecklades helt och hållet nytt här i Sverige var carry-vägen. Indelningen av 
aritmetiska enheten var sådan att det fanns åtta stycken sektioner, 5 bitar lång med fem 
adderare i varje sektion. Dessa fick information från minnet och ackumulatorn i parallell-
                                                 
11 RCA utvecklade minnesröret Selectronen, ett sorts katodstrålerör som kunde lagra 4096 bitars informa-
tion. Det kom aldrig i praktisk drift. Selectronen baserades på idéer av Jay C. Forrester i samband med för-
svarsprojektet Whirlwind vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1946. Paul E. Ceruzzi, A history 
of modern computing (Cambridge, Mass., 1998), s. 44f. 
12 Ett ternärt talsystem har basen 3 till skillnad från det binära talsystemet som har basen 2. 
13 Carry, det engelska uttrycket för minnessiffra. 
14 Pentod, elektronrör med fem elektroder, nämligen anod, bromsgaller, skärmgaller, styrgaller och katod. 
15 Julian Himely Bigelow, 1913–2003, amerikansk ingenjör och matematiker. von Neumann anlitade 1945 
Bigelow som fick övergripande ansvar för von Neumanns projekt, konstruktionen av den s.k. IAS-
maskinen.  
16 Arthur W. Burks, Herman H. Goldstine & John von Neumann, Preliminary discussion of the logical design of an 
electronic computing instrument, del 1 (Princeton, 1947). 
17 F. C. Williams & T. Kilburn, ”A storage system for use with binary-digital computing machines”, Proc. 
IRE 96 (1949), s. 183–202. 
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form, men man hade problemet att fortplanta, föra över en våg av, carryn längs kedjans 
40 steg. För att det skulle vara någon mening med parallellalternativ, så skulle det ske 
mycket snabbt. Det uppnåddes genom att varje adderare endast innehöll logik av icke-
inverterande typ som fortplantade carryn snabbt. Fördröjning får man i sådana fall ge-
nom att flankerna i den våg som fortplantas lutar. Mellan de åtta sektionerna fanns en 
förstärkare som även den var icke-inverterande. Carry-vågen gick igenom hela vägen utan 
invertering. I förhållande till maskiner med jämförbar ordlängd och enligt ett visst sätt att 
räkna blev BESK18 världens snabbaste maskin. Ja, jag ska inte uppehålla mig mer. 
 
Lars Arosenius: Det är nog svårt för många idag att förstå vilka tekniska utmaningar det 
var att få komponenter som var gjorda för radioändamål att fungera i digitala samman-
hang. Att få tag på grejer, rör och sådant var svårt efter kriget. Gunnar Stenudd, du höll 
ju på med minnet? 
 
Gunnar Stenudd:19 Jag började på FOA20 –49 med att utveckla en elektronisk analogi-
maskin. Det var på Tord Wiklands avdelning.21 Sen kom jag till Stemmes labb på FOA 
och utvecklade en analog multiplikator till samma analogimaskin. Där träffade jag Stem-
me och en man hos honom som jobbade med något som han kallade Williamsminnet,22 
och det skulle han använda till en planerad elektronisk digitalmaskin. USA hade vägrat att 
vi skulle få köpa en maskin av försvarsskäl. Vi tillhörde ju inte NATO. Efter en tid sluta-
de nämnda man, och Erik frågade om jag ville överta jobbet och det gjorde jag. Föga 
anade jag vad jag gav mig in på. Han stack en skrift i min hand, Williams rapport om det 
här minnet.23 Minnet kunde lagra binär information i form av bistabila laddningar på fos-
forskiktet till katodstrålerörens skärmar. Williams använde en punkt-streck-metod, men 
vi använde en cirkel-punkt-metod som hade vissa fördelar. En nolla lagrades när man 
laddade cirkeln och en ringformad potentialgrop bildades. Vid avläsning av cirkeln, som 
var en potentialgrop, gavs negativ signal, alltså en nolla. En etta lagrades när man riktade 
strålen mot punkten i mitten så att den ringformade potentialgropen fylldes igen. Vid av-
läsning av cirkeln, som var en ifylld grop, gavs positiv signal, alltså en etta. Williamsmin-
net var ett dynamiskt minne som måste regenereras med en viss konstant periodicitet, 
eftersom laddningarna inte stod kvar så länge. 

                                                 
18 BESK, förkortning för binär elektronisk sekvens-kalkylator, Sveriges första elektroniska dator. Konstruk-
tionen av BESK skedde vid MMN och leddes av Stemme. BESK togs i drift i december 1953 och invigdes 
i januari 1954. 
19 Gunnar Stenudd, f. 1923, forskningsingenjör vid FOA 1949 och MMN 1950–56. Stenudd var sektions-
chef och projektledare vid Facit Electronics AB/Facit AB 1956–89 där han framförallt utvecklade kringut-
rustning som bildskärmsenheter, kärnminnen, hålkortsläsare, remsstans, remsläsare, matrisskrivare. 
20 FOA, Försvarets forskningsanstalt, bildades 1945 genom sammanslagning av Försvarsväsendets kemiska 
anstalt med bl.a. Militärfysiska institutet. 
21 Tord Wikland, f. 1912, civ.ing. Han var forskningsingenjör vid Ekoradiogruppen vid Statens uppfinnar-
nämnd (SUN) 1942–45. SUN var en föregångare till FOA 3. Wikland var forskningsingenjör och fr.o.m. 
1948 laborator vid FOA 1945–57 där han var chef för en av sektionerna på FOA 3, FOA:s avdelning för 
elektronik. Wikland ledde konstruktionen av analogimaskinen FREDA vid FOA 3. Han gick 1957 över till 
Alwac AB där han blev vice VD. Han blev 1959 tekn.dir. och senare samma år VD för nystartade Teleut-
redningar AB (TUAB), senare ombildat till Teleplan. 
22 Williamsminnet föreslogs av Williams och Kilburn vid Manchester University, Storbritannien, se även 
fotnot 17 ovan. Det baserades på konventionella katodstrålerör och kom bl.a. till användning i IAS-
maskinen som byggdes enligt von Neumanns anvisningar vid IAS i Princeton och som stod färdig tidigt 
1952. Ett minne efter dessa principer utvecklades också av IBM och var färdigt 1951 och ingick i maskinen 
IBM 701. Ceruzzi, s. 34f. 
23 Se fotnot 17 ovan. 
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I slutet av –49 erbjöd Stemme mig jobb på mattenämnden24 på Drottninggatan 95 och 
jag tackade ja. Jag flyttade dit första januari 1950, visserligen efter en viss tvekan. På 
MNA, som det hette, arbetade redan ett tiotal personer med utvecklingen av relämaski-
nen BARK.25 

Jag fick ansvaret för utvecklingen av Williamsminnet och stötte på många problem. 
Minnesprincipen var ju egentligen en andragradseffekt hos katodröret, den primära funk-
tionen var att visa grafik. Flera rörtyper provades och minneseffekten visade sig variera 
starkt. En del av rören måste returneras till tillverkaren enligt en uppgörelse vi hade. Av-
länkningen av elektronstrålen var känslig för magnetiska störningar så vi införde tjock 
”mymetallskärm” runt rören. Elektrostatiska störningar stängde vi ute genom att stoppa 
in all elektronik i Faradayburar.26 När alla 40 minnesrören var på plats, visade de indivi-
duell känslighet för temperatur vilket orsakade variationer i laddningsintensiteten och 
därmed signalamplituden. Jag konstruerade då en automatisk intensitetskontroll genom 
att tillsätta 16 extra referensettor längst ner på skärmarna, vilka avlästes i en egen refe-
rensfas. Dessa 16 ett-signaler topplikriktades, integrerades och styrde via en lång kedja av 
resistanser, individuellt, styrgallren på varje minnesrör ända upp till 2 400-voltsnivån. Alla 
dessa åtgärder gav en väsentlig ökning av stabiliteten i minnet. När jag sedan träffade 
professor Williams och berättade att minnet nu var komplett och fungerade, uttryckte 
han stor glädje och kanske lite förvåning över att hans lilla skrift hade lett fram till kon-
struktionen av ett fungerande minne.  

I mitten av mars –53 körde vi hela BESK. Williamsminnet fungerade. Omfattande 
tester blandades med körningar. En skakig resa hade tagit slut. Entusiasm, oro, optimism, 
förtvivlan, förtröstan och glädje, och jag som hade tänkt hoppa av ibland. Men då hade 
jag svikit andra och kanske mig själv. Slut på 10- till 12-timmars dagar, 6 till 7 dagar i 
veckan. Användare stod på kö och betalande kunder fyllde snabbt första skiftet, andra 
skiftet och till slut 22 timmar. Resten gick till underhåll. Det krävdes en daglig driftkon-
troll av Williamsminnet, som tog ca 30 minuter, och av hela maskinen. Några procent av 
elektronrören byttes ut mot andra för att genomgå konditionstester. Detta gjordes för att 
förebygga spontana fel under drift. Det var mycket hög tillförlitlighet hos BESK och hos 
dess efterföljare, även i konkurrens med modernare maskiner. Professor Rossbys väder-
forskare var tidigt ute, till exempel Bert Bolin.27 ”Landet”28 knäckte ryska koder på nät-
terna. Saab räknade fladder. KaMeWa29 optimerade propellrar. Försvaret räknade kulba-
nor. BESK spelade Helan går.  

Det var under Williamsminnet-tiden, de första tre till fyra åren, som vi slog världsre-
kord och blev mycket omskrivna. Vi var först i Europa och snabbast i världen en kort 
tid. Staten fick in 40 miljoner på 12 år, och BESK hade bara kostat 1,5 miljoner. Vi tek-
niker började då utveckla kringutrustning. Kontakten människa-maskin var åter flaskhal-
sen, och pengarna låg där och inte på centralenheten. Stemme utvecklade en snabb rems-
läsare och en snabbstans. Jag fick i uppgift att konstruera en enhet med två bildskärmar 
                                                 
24 Matematikmaskinnämnden (MMN), inrättades den 26 november 1948. MMN:s uppdrag var att ”planläg-
ga och leda arbetet med matematikmaskinutrustning för svenska behov och därvid undersöka och pröva 
föreliggande möjligheter, dels till inköp från utlandet, dels ock till tillverkning inom landet av dylik utrust-
ning”. KTH upplät lokaler åt MMN på Drottninggatan 95 i Stockholm. Hans De Geer, På väg till datasam-
hället: Datatekniken i politiken 1946–1963 (Stockholm, 1992), s. 24. 
25 BARK, förkortning för binär automatisk relä-kalkylator, Sveriges första dator, konstruerades vid MMN 
av Conny Palm och Gösta Neovius. Relämaskinen BARK invigdes 28 april 1950 och utnyttjades huvudsak-
ligen av marinen för ballistiska beräkningar. De Geer, s. 24ff. 
26 Faradays bur, rum som avskärmats från elektriska fält i omgivningen med hjälp av ett elektriskt ledande 
hölje. 
27 Se fotnot 89 resp. 92. 
28 Dvs. Försvarets radioanstalt (FRA), se fotnot 43. 
29 KaMeWa, Karlstads Mekaniska Verkstad, betydelsefullt verkstadsföretag i Karlstad som under mellan-
krigstiden började utveckla turbiner och propellerutrustning. 
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till BESK:s kontrollbord och placerade en polaroidkamera och en automatisk robotka-
mera på den. De tog bilder och filmer när man på BESK projekterade motorvägen 
Malmö-Lund. Jag utvecklade det som jag kallade effektreglering med transistorer, och 
som nu kallas switchreglering, och som finns i miljarder elektroniska apparater, även mo-
biltelefoner. Transistorer kunde reglera under hundrafalt högre effekter än de själva tålde. 
Senare fick jag patent i elva länder. Det kanske var lite för tidigt, –54, för marknaden kom 
inte förrän på 60-talet. Sedan plagierades den friskt. Jag forskade också på supersnabba 
”magnetmuskler” för skrivhuvud och stegmotorer och dylikt, men hann inte konstruera 
någon produkt förrän efter BESK-tiden. BESK-tiden var en viktig period i min tekniska 
utveckling.  
 
Lars Arosenius: Tack, Gunnar. Det är intressant att höra om dessa erfarenheter. Willi-
amsminnet satt inte inne så länge, eller hur Carl-Ivar? Du bytte ju ut Williamsminnet. 
 
Carl-Ivar Bergman:30 Ja, det stämmer väl i stort sett. Jag började fundera på kärnminnet 
inspirerad av Erik Stemme som redan hade ganska mycket information tillgänglig från 
försök i Amerika beträffande kärnminnen. Problemen med dessa var ju mycket att man 
hade ett så stort induktivt motstånd från de långa drivledningarna som skulle driva kärn-
matriserna. Det krävdes alltså speciella pulsgeneratorer med ett mycket stort inre mot-
stånd för att man skulle kunna få den snabbhet i pulseringen som var nödvändig. Det 
visade sig att det krävdes ungefär 0,2 mikrosekunders snabbhet på pulserna som skulle 
driva kärnmatrisen. Det var något jag kom in i när jag började 1953 på Matematikma-
skinnämnden.  

Problemen gick successivt att lösa och det ledde till att Erik gav klarsignal till att sätta 
igång att utveckla ett kärnminne. Han satte målsättningen lite högre än vad som fanns. Vi 
hade 512 helord och Erik tyckte att vi borde sätta målet till det dubbla. Arbetet gick 
ganska bra och vi hade stora förhoppningar på att det verkligen skulle fungera. Ett pro-
blem var att det var långt över 40 000 små kärnor, 2 millimeter i diameter, som skulle 
provas och det var väldigt stora krav på egenskaperna hos kärnorna. Det brottades vi 
mycket med och till slut löstes det på ett mycket elegant sätt av Gert Persson.31 Han gjor-
de en kärnprovare i stort sett med kostnaden noll. Han använde konservburkar och så-
dant, och plockade ihop en anordning som hela labbet stod fascinerade inför när den där 
manicken provade. Den provade åtskilliga kärnor per minut. Efter en månad eller två var 
hela kärnminnets kärnor färdigprovade. Sen var det naturligtvis ett snickeri att få ihop 
matriserna, och vi anlitade ett antal hemmafruar som var flinka i fingrarna. De sydde och 
lödde, och efter ett par månader hade de fått de 40 matriserna färdiga. De kunde provas 
någorlunda en i taget. Då gav Erik klarsignal till att byta Williamsminnet. Jag vet inte hur 
pass lång tid vi fick på oss, men det var inte så lång tid eftersom kunderna stod i kö och 
det var bråttom. Vi jobbade Gert och jag. 
 
Gert Persson: Vi fick tre veckor. 
 
Carl-Ivar Bergman: Ja, det kanske det var. Jag tror inte att jag jobbat så mycket någon-
sin i mitt liv, men det var väldigt roligt. Vi hade väldigt duktiga montörer. Man kunde 
köra med dem väldigt hårt och de klagade inte. Minnet blev färdigmonterat och klart. 

                                                 
30 Carl-Ivar Bergman, f. 1925, civ.ing. Han var forskningsingenjör vid FOA 3 1949–53 och vid MMN 
1953–56. Bergman var chef för tillverkningsavdelningen vid Facit Electronics AB 1956–62, fabrikschef 
telefoni- och datatransmission, produkt- och långsiktsplanering vid Standard Radio AB 1963–72 samt chef 
för Koncernstab Teknik vid Förenade Fabriksverken (FFV) 1972–91. 
31 Gert Persson, se fotnot 99.  
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Det var ett stort ögonblick när Göran Kjellberg32 kom med sitt testprogram sent en natt 
och sa: ”Nu ska vi se vad det här duger till.” Vi lade in programmet, högtalaren kvittrade 
och talade om att nu var det hela igång. Men maskinen stannade efter en kort stund och 
våra skrivmaskiner skrev ut ett fel. Detta visade precis vilken adress och vilken kärna som 
var tokig. Vi lyckades göra ett snabbt ingrepp i matrisen och byta kärnan. Vi tryckte på 
startknappen igen och då gick det hela igenom. Efter dess fungerade kärnminnet ganska 
klanderfritt. Det var en jobbig, men väldigt rolig period.  
  
Lars Arosenius: Tack, Carl-Ivar. Ni gjorde en maskin som var intressant ur många syn-
punkter. Dels var det ett väldigt litet antal rör i BESK jämfört med många av de andra 
maskinerna som kom fram, vilket gjorde att BESK fick en ganska hög driftsäkerhet. Det 
gjorde att många fick intresse för det här, bland annat Saab som sedan köpte ritningarna 
av BESK. Jag tror att de betalade 50 000 kronor per år för att kunna bygga sin egen ma-
skin SARA33 efter ritningarna som Matematikmaskinnämnden hade gjort. Sen bytte ju 
Langefors34 operationslista så att man inte skulle kunna köra programmen från BESK på 
SARA och tvärtom. En annan maskin var SMIL35 i Lund och en maskin kom till Dan-
mark för övrigt, den kallades DASK,36 och var i princip en BESK-kopia också. Men 
SMIL i Lund var lite annorlunda, eller hur Gunnar Wahlström? 
 
Gunnar Wahlström37: Ja, den hade ju trumminne som primärminne och det var ett 
ganska kraftigt trumminne. BESK hade också ett trumminne, men det användes sekun-
därt. Tanken med SMIL var att det skulle bli så billigt som möjligt. Det var Fysikum i 
Lund som stod som beställare. 
 
Lars Arosenius: Carl-Erik Fröberg38 hade varit en av stipendiaterna, eller hur? 
 
Gunnar Wahlström: Ja, det stämmer. Den trumma som byggdes, den byggdes på MNA 
och provades ut till stor del där. Sen körde jag ner den, i en liten Folkbubbla som jag 
hade, till Lund. Det var en tung pjäs som fick sitta i baksätet. Jag körde långsamt för det 

                                                 
32 Göran Kjellberg, f. 1920, fil.kand. i matematik, fysik och teoretisk fysik 1943, fil.lic. i matematik vid 
Stockholms högskola 1960. Han var anställd som matematiker vid LM Ericssons transmissionsavdelning 
1944–46. Kjellberg studerade matematikmaskiner vid the Computation Laboratory vid Harvard University 
i USA mellan sept. 1947 och okt. 1948 på ett IVA-stipendium. I nov. 1948 anställdes han som assistent vid 
nyinrättade MMN, och där han var byrådirektör 1953–56. Kjellberg arbetade på mikrovågsavdelningen och 
senare på MI-divisionen vid LM Ericsson 1956–67, datachef vid Metrobutikerna 1967–74, lektor vid KTH 
1974–87. 
33 SARA, förkortning för Saab:s aritmetiska räkneautomat, BESK-kopia vid Saab i Linköping som var i 
bruk 1956. 
34 Börje Langefors, f. 1915, professor i informationsbehandling vid KTH 1967–80. Som ingenjör på Saab 
ledde han arbetet med konstruktionen av SARA. 
35 SMIL, förkortning för siffermaskinen i Lund, BESK-kopia vid Lunds universitet som stod färdig 1956. 
36 DASK, förkortning för dansk version af besk, dansk BESK-kopia som kördes första gången hösten 
1957. 
37 Gunnar Wahlström, f. 1928, elektronikingenjör vid Marchant Research Inc., Kalifornien, USA, 1952–54 
där han deltog i utvecklingen av datamaskinen MINIAC. Wahlström var forskningsingenjör vid MMN 
1954–56 och ansvarade för konstruktionen av SMIL i Lund. Han var chef för Facit EDB-central samt an-
svarig för produktplanering och senare långsiktsplanering vid Facit Electronics AB/Facit AB 1956–73. 
Wahlström var teknisk Nordenchef, Europachef samt VD för Nordenföretaget vid Recognition Equip-
ment 1973–91. 
38 Carl-Erik Fröberg, f. 1918, teoretisk fysiker, fil.dr 1949, docent vid Lunds universitet 1948–56, laborator 
i numerisk analys sedan 1956 och professor i ämnet 1965. Fröberg var expert vid MMN 1949–63. 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. 
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var snö och halt. Jag kommer ihåg att jag hade en röd mössa som varning hängande utan-
för. Den flög av i Vagnhärad.  

Diametern på trumminnet var 15 centimeter och längden var 20 till 25 centimeter. 
Den roterade 5 800 varv per minut. Problemet med trumman var att det gällde att ha ett 
mycket tunt magnetskikt påsprutat och mot vilket man skulle ligga an så nära som möjligt 
med magnethuvudena. Huvudenas gap var bara 0,04 millimeter och var väldigt känsligt. 
Blev avståndet till trumman för stort fick man inte tillräcklig signal. 

Ett annat problem med trumman var accesstiden. Även om den roterade 5 800 varv 
per minut tog varje access en viss tid, speciellt om man lade programadresserna i följd, så 
att det måste gå ett varv innan den hittade nästa adress och så vidare. Där gjorde vi en 
grej som jag tyckte var ganska rolig. På 40 bitar var det två adresser och då kunde man 
med en enkel regel skriva in i den andra adressen var nästa adress borde vara, beroende 
på hur lång tid det tog för operationen som hörde till den första adressen. Det snabbade 
upp trummaskinen en hel del. Det kanske var en liten parentes. 
 
Lars Arosenius: Låt oss gå till användarsidan en stund. Försvaret låg bakom att vi fick 
satsningen på svenska maskiner. Försvaret hade under flera år försökt få ihop ett beräk-
ningstekniskt institut i Sverige och tog så småningom också ganska stor plats i Matema-
tikmaskinnämnden om jag förstår det hela rätt. En som höll på i försvaret var Elsa-Karin 
Boestad. Du har väl en del minnen. Du har bland annat skrivit att databehandlingen var 
det kitt som höll FOA tillsammans en gång i tiden, och du var också en av dem som kör-
de program vid invigningen av BESK i januari 1954.  
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson:39 Jag börjar med att beskriva det som hände på FOA. Jag 
studerade matematik vid Stockholms högskola på den tiden när Göran Kjellberg och hela 
det gänget åkte till Amerika. Det var uppmärksammat, det hörde man talas om, men inte 
en kotte talade om vad de skulle studera. Ordet matematikmaskiner hörde man inte alls. 
När jag var klar började jag på FOA 1948. Då fanns det tre beräkningsgrupper på FOA. 
FOA 3 som höll på med elektroteknik hade en beräkningsgrupp. Vid FOA 2 jobbade en 
grupp med kärnfysikaliska beräkningar. Det var förberedelser för att kanske göra en 
atombomb, eller i varje fall ta reda på vad man kunde göra med den och hur man skulle 
skydda sig mot den. FOA 2 hade dessutom en beräkningsgrupp på styrsektionen. De 
sysslade med reglertekniska beräkningar. Den ingick jag i. Min huvuduppgift var att räkna 
på stabiliseringen av flygplansbanor, stora system av linjära differentialekvationer som 
man löste genom operatorkalkyl. På 10-siffriga kalkylatorerna Madas, Friden och 6-
siffriga Facit löste man femtondegradsekvationer. Det fanns många metoder att välja på, 
och det fanns mycket att studera.  

Matematikmaskiner hörde jag inte alls talas om, inte förrän BARK kom 1950. Då 
kommer jag ihåg att Pierre Welander,40 en av akademikerna på FOA, räknade, och jag 
tror möjligen att han löste differentialekvationer, men jag hörde bara att de pratade om 
skjuttabeller. Sen köpte FOA 2 sin första analogimaskin som hette Philbrick, en ganska 
liten analogimaskin, och vi lärde oss att hantera den. Vi var på kurser och engagerade oss, 
men civilingenjörerna sa ifrån. De sa att det var deras maskin, och att vi inte behövdes. 
De ville inte släppa dit oss, så vi blev arbetslösa, den första IT-arbetslösheten.  
                                                 
39 Elsa-Karin Boestad-Nilsson, f. 1925, fil.kand. i matematik, mekanik och fysik. Boestad-Nilsson anställdes 
vid FOA 2 1948, där hon arbetade med reglertekniska och kärnfysikaliska beräkningar samt tidsserieanaly-
ser. Hon blev 1957 chef för FOA 2:s beräkningssektion som programmerade och löste problem från stora 
delar av FOA, chef för FOA:s institution för tillämpad matematik och databehandling 1974 samt överin-
genjör 1976–90. 
40 Pierre Welander, 1925–1996, oceanograf. Han var forskningsingenjör vid FOA 2 1948–56. Welander 
arbetade därefter som oceanograf bl.a. i Göteborg och blev senare professor i oceanografi vid University of 
Washington. 
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Men man avskedade inte folk på den tiden, utan min uppgift blev att ragga beräk-
ningsproblem över hela FOA. Vi blev en beräkningsgrupp till många uppdragsgivare på 
FOA. Den här gruppen växte och växte. Redan 1954 hade vi väldigt mycket att göra. Ci-
vilingenjörerna, killarna, sa att jag inte var klok och att jag skulle akta mig för att drunkna 
i nollor och ettor. Vi hade alltså några år innan förstått att det skulle komma något som 
var kraftfullare än BARK. För mig blev det en spännande ny möjlighet att använda nya 
metoder och att angripa problem som tidigare inte hade varit praktiskt möjliga att lösa.  

Min första uppgift på BESK den 15 januari 1954, när de öppnade för allmänheten, var 
att beräkna spridning i raketbanor. Det var en differentialekvation med olika begynnelse-
villkor. Jag hade programmet klart. Jag hade försökt att skriva det så generellt som möj-
ligt, man skulle kunna räkna på alla möjliga raketbanor. Det gick några månader tills jag 
fick höra att divisionsinstruktionen var klar. Det jag alltså hade programmerat var skift-
operationer för att dividera. Jag fick göra om hela programmet.  

Mitt nästa problem kom sommaren 1954 då FOA höll på med forskning rörande 
kärnvapen. Jag skulle beräkna trycket som funktion av tiden och avståndet fram till initie-
ring av en kärnvapenexplosion. Resultatet skulle bli i form av en karta på en A3-
pappersbana där man kunde representera sexton nivåer av trycket med siffrorna som 
man hade i BESK, alltså 0–9 och sen A–F. Man räknade i hexadecimalt system. Det var 
en partiell icke-linjär andra ordningens differentialekvation och det var svårt att veta om 
problemet var rätt ställt, men det fanns folk att fråga. Lars Hörmander,41 som blev pro-
fessor i matematik senare, var värnpliktig på FOA och hjälpte oss genom att ringa till en 
sovjetisk kollega som var specialist på det. Ja, det var mitt i kalla kriget och den ryska kol-
legan begrep nog vad vi höll på med, men våra chefer brydde sig inte om vad vi gjorde så 
mycket. 

Jag vill också säga något om den akademiska miljön på Matematikmaskinnämnden. 
Vid BESK återsåg jag mina gamla lärare från högskolan, Göran Kjellberg och Germund 
Dahlquist42 och många gamla studiekamrater. Det var fantastiskt roligt. Delvis berodde 
det på den dåliga organisationen på Matematikmaskinnämnden. För oss som var utom-
stående programmerare, så var det så att på förmiddagen skulle BESK servas. Då kom 
Stemme och Co, och på eftermiddagen hade Matematikmaskinnämnden företräde, inga 
utomstående kunder fick komma. De körde problem som de hade fått i beställning. Vi 
fick komma vid sex eller sju på kvällen och började köra då. Man fick en tid att passa, 
och när man kom kunde tiden ibland vara förskjuten flera timmar, så att man kunde bli 
sittande till mitt i natten. Det var vansinnigt roligt för vi drack te, diskuterade, och vi gis-
sade vad Försvarets radioanstalt43 höll på med. De var så hemlighetsfulla. De höll på med 
”Havet” och ”Landet”, och det var inget man frågade efter. Det FOA gjorde var också 
hemligt, men vi gjorde inte så mycket väsen av det. Våra chefer hade inte upptäckt pro-
blemet, så vi hade inte särskilda order om att hålla tyst. Men tyst höll vi. Vi hade ändå en 
känsla för att det var hemligt. Långt senare, när vi fick IBM 360,44 var det ett tag så 

                                                 
41 Lars Hörmander, f. 1931, matematiker. Han disputerade i Lund 1955 på en avhandling om linjära partiel-
la differentialoperatorer. Hörmander var professor i matematik vid Stockholms högskola/Stockholms uni-
versitet 1957–64 samt professor vid Stanford University under en del av denna tid, professor vid Institute 
for Advanced Study i Princeton 1964–68 och professor vid Lunds universitet 1968–96. 
42 Germund Dahlquist, 1925–2001, professor i numerisk analys vid KTH 1963–90 samt gästprofessor vid 
Stanford University 1982–86. Dahlquist var verksam som matematiker vid MMN 1950–59 där han bl.a. 
arbetade med uppbyggnad av programvara för BESK och med programmeringsutbildning. 
43 Försvarets radioanstalt (FRA) bildades 1942 som en självständig myndighet för underrättelseinhämtning, 
bl.a. genom signalspaning. 
44 Eg. IBM System 360, en serie av datorer i varierande storlek. IBM 360-systemet utannonserades i april 
1964. James W. Cortada, Historical dictionary of data processing technology (New York, 1987), s. 212ff. En IBM 
360-dator inköptes 1966 till Stockholms datamaskincentral (QZ). Den var gemensam för FOA och hög-
skolorna i Stockholm. 
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stränga säkerhetsföreskrifter på Universitetets datacentral45 att när man skulle köra hem-
ligt var det så krångligt att man fick stänga av allting. Det gick bara inte, så efter det trot-
sade vi bestämmelsen.  

Vi levde med i vidareutvecklingen av BESK. Så småningom kom FA5 och Flinta som 
gjorde det lättare att programmera.46 Jag glömmer aldrig den dagen då Germund Dahl-
quist kommer utflygande ur rummet, flaxande med en tidskrift och skriker: ”Wheeler-
hoppet!” Det var en metod att programmera så att när man hoppade till en sekvens kun-
de man samtidigt ange återhoppsadressen.47 Det hade vi inte haft tidigare. Vi hade fått 
lägga ut kod på flera ställen. Om man skulle räkna ut sinus på flera ställen så fick man 
skriva sinus ett antal gånger, och vi skrev ju inte bara ’sin(x)’ utan några termer i serieut-
vecklingarna. Överhuvud taget var Germund Dahlquist och Göran Kjellberg fantastiskt 
inspirerande personer. Det blev en anda bland oss som programmerade som jag aldrig 
glömmer. Stemme såg vi ibland, för han var där på kvällarna också och kom ut när det 
krånglade. Vi beundrade honom kolossalt, men man pratade inte så mycket med Stemme. 

Jag tänkte också säga något om FOA:s matematikmaskinanvändning parallellt med 
BESK, för vi började med annat också. Men först vill jag berätta något kuriöst. Jag var 
nästan ensam att köra sent på nätterna ofta. Jag var den enda från FOA 2 som körde, och 
jag tror att Hugo Brändström48 från FOA 3 körde ibland också. Då kom personalkonto-
ret och påpekade att med min lönegrad hade jag inte rätt till övertidsersättning. Jag fick 
alltså inte sova ut på morgonen utan jag skulle vara där klockan åtta. Men jag fortsatte att 
sova.  

Beräkningsgruppen på FOA 2 växte eftersom de kunde ragga jobb hela tiden. Det 
fanns en mission att föra, att tala om för folk att det gick att använda datamaskiner. Jag 
blev chef för gruppen 1958, och på FOA var det inte märkvärdigt när man anställde folk. 
Den som var chef för en grupp fick föreslå vilka man skulle anställa. Det blev konstigt 
för jag anställde bara kvinnor, och de tog dit andra kvinnor som hade upptäckt att där 
kunde man vara utan att vara singulär. Det var roligt. För mig var det inte medvetet, utan 
det blev så. Jag undrar därför om alla manligt sammansatta grupper beror på en under-
medveten process?  

På FOA hade man redan 1955 problem som krävde kraftfullare matematikmaskiner 
än BESK, bland annat kärnfysikaliska problem, antenntekniska beräkningar och för si-
mulering av strider, det som ungarna håller på med nu. Strategispel och rollspel var så-
dant som vi gjorde på 50- och 60-talen. Det är roligt att se den historiska bakgrunden. 
Det började komma kommersiella matematikmaskiner i mitten på 50-talet. Två forskare 
från FOA, Birger Jansson49 och Per Svenonius,50 åkte på studieresa i Europa 1955, och 
jag kommer ihåg att de intresserade sig bland annat för den tyska matematikmaskinen 
ZUSE.51 Men det köptes inget då. FOA körde på Facit EDB,52 den kommersiella varian-

                                                 
45 Eg. Stockholms datamaskincentral (QZ). 
46 FA5 var ett tidigt assemblerspråk, medan Flinta var ett interpretativt system för räkning med flyttal. Se 
också not 137. 
47 David John Wheeler, f. 1927, arbetade med datorn EDSAC i Cambridge, Storbritannien, och föreslog ett 
sätt att lagra huvudprogrammets olika adresser så att det gick att hoppa till och från en sekvens från hu-
vudprogrammet. Metoden fick namnet Wheelerhoppet (the Wheeler Jump). Ceruzzi, s. 84. 
48 Hugo Brändström, 1926–2004, fil.kand., chef för FOA 3:s beräkningsgrupp. Brändström värvades till 
TUAB av sin f.d. chef Tord Wikland i början på 1960-talet. 
49 Birger Jansson, 1921–1998, matematiker och operationsanalytiker, FOA 2 1948–58 där han blev labora-
tor 1956, därefter FOA:s planeringsavdelning (FOA-P) samt FOA:s forskningschef. Jansson blev 1973 
professor i biomatematik vid MD Anderson Hospital and Tumor Institute i Houston, Texas i USA. 
50 Per Svenonius, f. 1926, fil.lic., FOA 2 1955–57, chef för beräkningssektionen på FOA 4 (atomfysik) 
1958. Svenonius blev senare avdelningschef på Statskontoret. 
51 ZUSE-maskinerna, eg. en serie tyska datorer som kallades för Z. Tysken Konrad Zuse, 1910–1995, 
byggde dem under 1930-, 40- och 50-talen, sedan 1949 vid sitt företag ZUSE KG. 
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ten av BESK som fanns i Stockholm. Vi körde fram till 1962, men då hade man passerat 
FA5 och Flinta och helt övergått till Alfakod53 som Hans Riesel och hans kompani hade 
konstruerat. Redan 1957 körde vi på den decimalbaserade maskinen IBM 650 med 
trumminne.54 Då var vi två stycken som programmerade. En som skrev koden och en 
som räknade ut var det var optimalt att lägga nästa värde på trumman för att få minsta 
möjliga vridning. Vi gick över ganska snart till att köra på IBM 704 och IBM 709 i Paris,55 
och vi började använda FORTRAN.56 Från 1961 körde FOA nästan enbart på sin egen 
inköpta IBM 7090 som är en historia för sig. Jag hoppas att den här gruppen tar vara på 
den. 

Hur kände man sig som programmerare på FOA på 50-talet? Man kände att man be-
härskade maskinen, att man förstod vad som hände i varje detalj, och det kan man inte 
säga om maskinerna som finns nu. Man kunde också känna stolthet när man hade pro-
grammerat finurligt. Det fick man njuta av själv för cheferna visste inte vad man gjorde. 
Man fick helst inte programmera fel, för cheferna förstod inte heller att det kunde ta tid 
att få ett program felfritt. Jag minns ett tillfälle då en stor redovisning skulle göras för mi-
litärer som inte riktigt var med på det nya sättet att räkna. Det gällde att inte misslyckas. 
Det var fredag och vi upptäckte att programmet var tokigt. Allt var fel och BESK var 
stängd. På måndagen skulle det vara färdigt, så vi samlade ihop alla som kunde räkna och 
fördelade arbetet så att vi kunde göra den där redovisningen på måndagen. Vi talade inte 
om hur vi hade fått fram resultatet. 

På Krigsarkivet finns bland annat Torsten Magnussons handlingar rörande matema-
tiska maskiner, kodning för BESK.57 Där finns också Matematikmaskinnämndens arbets-
grupps, MNA:s, kodbibliotek 1954–1958.58 Magnusson59 var alltså avdelningschef för 
FOA 2 och ansvarig för forskning kring atombomben. Det var också han som drev fram 
köpet av IBM 7090, och det var han som stod för FOA:s datorbehov ända tills han blev 
generaldirektör 1968. Jag fick hans papper när han avgick och jag har samlat andra pap-
per. Jag var ju chef för gruppen som småningom blev en institution med 40 personer 
med mycket spridda uppgifter och många ganska intressanta projekt. På 60-talet pro-
grammerade vi bland annat väderprognoser, informationssökningssystem, stridssimule-
ringar och allt möjligt på IBM 7090 och sen på IBM 360. Redan 1960 bildades FOA:s 
databehandlingsråd och några år senare FOA:s programmeringsråd som betydde mycket 
för datorsamarbete inom FOA. Tack så mycket.  
 
Lars Arosenius: Tack för det. Väldigt intressant att höra. Försvaret höll länge fast med 
analogimaskiner. När tog de digitala maskinerna över på riktigt? 

                                                                                                                                            
52 Facit EDB, BESK-kopia som tillverkades av Elektronikavdelningen vid AB Åtvidabergs Industrier/Facit 
Electronics AB. 
53 Alfakod, programspråk som utvecklades av Hans Riesel, Olof Jonason och Lennart von Sydow 1959. Se 
även fotnot 64. 
54 IBM 650 började säljas 1954 och var en decimalt räknande dator med mycket långsamt roterande trum-
minne. Cortada, s. 199f. 
55 IBM 704 utannonserades 1955 och var IBM:s första dator med kärnminne. IBM 709 hörde till IBM:s 
700-serie och var föregångare till IBM 7090, en transistorerad dator som stod färdig 1960, och som FOA 
köpte 1961. Cortada, s. 203ff. 
56 FORTRAN, förkortning för Formula Translation, ett programspråk för teknisk-vetenskaplig databe-
handling som konstruerades av John Backus på IBM och började användas tidigt 1957 för IBM 704. 
FORTRAN räknas som det första högnivåspråket. Ceruzzi, s. 90f. 
57 Riksarkivet, Försvarets forskningsanstalts arkiv, Centralkansliet, Handlingar/protokoll från FOA:s data-
behandlingsråd, programmerarråd, datamaskinnämnd m.m., F 7a:13. 
58 Riksarkivet, Försvarets forskningsanstalts arkiv, Centralkansliet, Handlingar/protokoll från FOA:s data-
behandlingsråd, programmerarråd, datamaskinnämnd m.m., F 7a:2. 
59 Torsten Magnusson, 1907–1987, fysiker och ämbetsman, fil.dr 1938, assistent och laborator vid Kungliga 
Vetenskapsakademien (KVA) 1937–44, avdelningschef vid FOA 1945–68, dess generaldirektör 1968–74. 



 

 18

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Ja, de tog inte över med IBM 7090. Jonas Agerberg60 var 
ju chef för den reglertekniska institutionen. De hade sin stora analogimaskin och körde 
på den. De tyckte vi var löjliga som körde digitalt. Men när IBM 360 kom förstod de ju 
att analogimaskinen var begränsad. Det var ju väldigt mycket större användningsområde 
man hade för en digitalmaskin. Den kunde göra allt som den där analogimaskinen gjorde, 
men den kunde också göra så otroligt mycket annat. Men de gick inte över. Det blev lite 
rivalitet ett tag.  

Det finns så mycket rolig historia på FOA, så jag tycker det vore synd ifall ni inte 
fångar upp den också. I alla fall, omkring 1970 tror jag att man övergick helt till IBM 360 
och la ner den analoga maskinen. Och då kom också, 1972, Jacob Palmes61 initiativ, DEC 
1062 med dialoghantering och med KOM.63 
 
Lars Arosenius: Tack för det. Du nämnde både Autokod64 och FA5 för vi har ju en 
man här som varit djupt inblandad i det här. UNESCO hade ju ett stort seminarium i 
Paris, 1959 tror jag att det var. Då uppträdde Gunnar Wahlström och ställde en fråga till 
någon om minidatorer som han var intresserad av. Erik Stemme presenterade karusell-
minnet. Hans Riesel var där och presenterade Autokod i sessionen för automatisk pro-
grammering. Dessutom så gick han in i diskussionen om internationella algebraiska språk 
och hade en fråga till Backus65 och där sade han: ”According to Mr. Bauer the symbols 
and notations of ALGOL were chosen to be a compromise between the characters now 
available on coding and punching devices and those which are desirable. It would have 
been better to choose a few characters, so that almost everybody has punching devices 
which can use the language”, och så vidare.66  

Och det visar på tidens miljö, där man var tvungen att preparera sina grejer genom att 
stansa på en remstans och att detta var en begränsade faktor när det gällde att välja sym-
boler i det språk man skulle använda. Det är lite annorlunda i PC:n idag, när vi har värl-
dens alla språk i varje liten hem-PC. Men Hans, du var ju också inblandad i utbildningen 
och programmeringsutvecklingen på BESK. Vad har du för synpunkter på det?  
 
Hans Riesel:67 Jo, jag kom ju in i det här från ett annat håll än de tidigare talarna. Jag 
läste licentiatexamen i matematik på Stockholms högskola. Då, 1953, hade jag en kollega 
där, Göran Björck,68 och vi kompisläste, förhörde varandra och gjorde uppgifterna ihop. 
Han hade fått nys om att Matematikmaskinnämnden ordnade en programmeringskurs, 
eller kodningskurs hette det väl då, för BESK som då inte var färdig. Det här måste ha 
varit hösten 1953, och då anmälde vi oss till den där kursen. 

                                                 
60 Jonas Agerberg, f. 1923, FOA sedan 1951, överingenjör och chef för sektionen för reglerteknik vid 
FOA 2. 
61 Jacob Palme, f. 1941, forskare vid FOA 1964–72, därefter QZ, och sedan 1984 professor i datavetenskap 
vid KTH och Stockholms universitet. 
62 Eg. DEC PDP-10, tillverkad av Digital Equipment Corporation (DEC). Den första DEC PDP-10 leve-
rerades 1966. Ceruzzi, s. 139.  
63 KOM, ett konferenssystem vid QZ som startades 1978. KOM utvecklades ursprungligen för FOA, men 
kom att få bred användning framför allt inom högskolevärlden i Stockholmsregionen. En svensk föregång-
are till Internet. 
64 Eg. Alfakod. Alfakods konstruktörer Riesel, Jonason och von Sydow hade tillsammans med Lennart 
Ringström företaget Autocode AB som de grundade 1957. 
65 John Backus, f. 1924, ledde konstruktionen av programspråket FORTRAN vid IBM. Se även fotnot 56. 
66 Information processing: Proceedings of the International conference on information processing, Unesco, Paris 15–20 June 
1959 (Paris, 1960), s. 131. 
67 Hans Riesel, f. 1929, fil.lic. 1955, assistent vid KTH 1951–58, assistent och bitr. lärare vid matematiska 
institutionen, Stockholms högskola 1952–58, byrådirektör MMN 1959–63, Statskontoret 1963–69, univer-
sitetslektor i numerisk analys vid KTH 1969–94. Innehavare av Autocode AB fram till 1959. 
68 Göran Björck, f. 1930, universitetslektor i matematik vid Stockholms Universitet. 
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Det tyckte jag var jättekul. Maskinen var visserligen inte invigd, men den var igång. 
Under de korta stunderna när teknikerna kunde avhålla sig från att mixtra med den själva, 
kunde man ju provköra den själv. Det där var ju jättekul, och det som var mest fascine-
rande för mig var att då hade man på Matematikmaskinnämnden i väntrummen liggandes 
tidskrifter som inte en ordinär matteinstitution hade på den tiden. Det var föregångaren 
till Mathematics of Computation som hette Mathematical Tables and other Aids to Computation.69 
Den tittade jag i och då fick jag där se att man i matematikmaskiner i USA hade räknat ut 
primtal som var större än några jag kände till. Det där tyckte jag i alla fall var väldigt 
märkvärdigt, så då satte jag igång på allvar att försöka göra sådana beräkningar.  

Eftersom de här talen var mycket stora, så fordrades det att man började med att göra 
ett hemsnickrat multiprecisionspaket, så att man kunde multiplicera hundrasiffriga tal 
med varandra. Sådant som man skrattar åt idag, när det är inbyggt i varje system för sym-
bolisk programmering. Men det fick man ju göra då, från början till slut, själv. I början 
hade vi bara 256 helord, men ganska snart blev de ju 512 ord. Då kan man förstå att man 
fick liksom ”sko-horna” in de där programmen för att få plats med någon nyttig beräk-
ning överhuvudtaget. Men jag gjorde det där då och gjorde ett licentiatarbete på några 
stora primtal.  

Eftersom jag arbetade med ren matematik var ju mina kollegor på institutionen, lik-
som alla andra människor, väldigt frågande inför det här med matematikmaskiner. Jag 
kommer ihåg till exempel, Tord Ganelius,70 som var ren matematiker, han sa: ”men ska 
man syssla med matematik, då ska man väl inte behöva ha ett helt stort rum fyllt med 
elektronrör, det räcker väl med att man har papper och penna”, och så tillade han lite 
blygsamt, ”och vissa personliga kvalifikationer”.  

När jag skulle få licentiatavhandlingen godkänd var det en äldre professor vid Stock-
holms Högskola, Otto Frostman,71 skicklig matematiker född –07, och han förstod sig 
inte på det där arbetet alls, så manuskriptet till licentiatavhandlingen blev liggande. Till 
slut så tog Lennart Carleson,72 som var tjugo år yngre än Frostman, och tittade på det där 
och då blev det omedelbart godkänt. Det var liksom lite svårt för de äldre att greppa det 
här och se vad det var för någonting.  

Jag kan berätta, i anekdotform, att vid det här väntrummet som vi har hört talats om 
flera gånger förr, där man hade så fruktansvärt kul på nätterna innan man fick komma till 
maskinen, där träffade man ju alla de personer som var, så att säga, pionjärer inom de 
stora områdena av datamaskinell bearbetning som sen har växt sig stora. Vi har meteoro-
logerna som man stött ihop med ständigt. Vi hade till exempelvis Maja Edstrand73 som 
var strukturkemist och gjorde röntgenkristallografiska beräkningar, vilket ju också var ett 
område som ledde till enorm räknevolym, på grundval av de primärdata man hade. Och 
vilka mer mötte jag? Ja, Saab-gänget förstås. Där var det ju stora ekvationssystem. Det 
var rätt kul, för man upptäckte att jag var duktig på det där, så jag fick faktiskt ett kom-
mersiellt uppdrag att lösa stora nyare ekvationssystem som Saab hade. Jag kommer ihåg 
att det var 214 obekanta, men det var dock inte fyllda matriser, då hade man inte fått rum 
med sina data i BESK, man fick ju använda trumman också. Och då var det så kul att 
Saab ju inte kunde låta utgången av hållfasthetsberäkningarna på Draken bero på att jag 
kunde lösa det där problemet. De hade också frågat IBM i New York, det berättade Arne 

                                                 
69 Mathematical Tables and other Aids to Computation var en kvartalstidskrift som började ges ut 1943 av Natio-
nal Academy of Sciences i Washington D.C. Tidskriften bytte 1960 namn till Mathematics of Computation, 
som fortfarande är en av de ledande tidskrifterna på området. 
70 Tord Ganelius, f. 1925, matematiker, professor vid Göteborgs universitet 1957–80. 
71 Otto Frostman, 1907–77, matematiker, professor vid Stockholms Högskola/Stockholms Universitet 
1952–73. 
72 Lennart Carleson, f. 1928, matematiker, professor vid Stockholms högskola 1954–55 och sedan 1955 vid 
Uppsala universitet. 
73 Maja Edstrand, f. 1919, kemist, fil.dr 1955. 
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Lindberger74 om, men de svarade naturligtvis: ”Ja, men vi löser de där systemen för 
hundratusen kronor per system.” Som hittat. Men jag lyckades göra det där innan IBM 
fick fart på det. Så att det tyckte man ju också var roligt då, att i Amerika, där var de 
”biggest in the world, but not smartest”. 
 
Lars Arosenius: Hade du någon del av utbildningen av programmerare? 
 
Hans Riesel: Nej, inte på den tiden.  
 
Lars Arosenius: Inte på den tiden?  
 
Hans Riesel: Det var senare. Det var ju först när undervisningen i numerisk analys hade 
etablerats vid Stockholms universitet 1962 som programmeringskurser kom att ingå i ut-
bildningen i numeriska metoder. På Matematikmaskinnämnden hölls inga kurser. IBM 
höll kurser som var mycket bra, och här var det Bengt Gällmo75 som höll kurser i 
FORTRAN FAP76 hette det, eller hur?  
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: FAP ja. 
 
Hans Riesel: Ja, just det. Som också lockade folk. 
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Det var ju FORTRAN:s grundspråk. 
 
Hans Riesel: Ja, det var alltså ett maskinspråk. Men med lite av fiktiva adresser i?  

  
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Ja, just det. Men de hade ju någon mellannivå hela tiden 
när de höll på. Man kompilerade till mellannivån och sen hade man någonting annat. 
Man assemblerade till grundnivån.  
 
Hans Riesel: Ja, jag kom inte ihåg precis hur det där var. Men det var alltså företagen 
som levererade matematikmaskiner som höll kurser i användandet av just sin maskin. Så 
var det på den tiden. Det fanns ju inga generella kurser. Det var först i stort sett när 
ALGOL77 blev allmänt känt. Då kunde ju universiteten hålla kurser i ALGOL.  
 
Lars Arosenius: Det var väl det som var den intellektuella utmaningen, att varje pro-
grammering var maskinerfarenhet. Man var tvungen att känna maskinen för att kunna 
programmera. 
 

                                                 
74 Arne Lindberger, f. 1923, civ.ing. Som en av ”stipendiaterna” besökte han Cambridge och Manchester 
samt IBM i New York 1948. Lindberger arbetade vid MMN 1948–54 innan han gick över till IBM Svenska 
AB och senare IBM Nordiska Laboratorier. Lindberger flyttade 1964 till Seattle i USA där han var forskare 
vid Boeing. Han var t.f. professor i reglerteknik vid Linköpings universitet 1974–75. 
75 Bengt Gällmo, f. 1937, civ.ing. Han började vid IBM Svenska AB 1960, där han arbetade med teknisk-
vetenskaplig programmering och systemprogrammering. Gällmo blev senare chef för IBM Nordiska Labo-
ratorier på Lidingö. 
76 Eg. FAP, Fortran Assembly Program, var ett mellanspråk. FORTRAN kompilerades till FAP som sedan 
assemblerades till maskinspråk, den lägsta maskinnära nivån. 
77 ALGOL, förkortning för Algorithmic Oriented Language, ett av de äldsta högnivåspråken. Det utveck-
lades huvudsakligen i Europa under 1950-talets senare hälft och slog igenom med en version från 1960, 
ALGOL 60. ALGOL var ett problemorienterat programspråk som främst användes i matematiska och 
vetenskapliga tillämpningar. Cortada, s. 7ff. 
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Hans Riesel: Dels var det det. Sen var det ju också så att det kom in en del numeriskt 
tänkande i de här stora ekvationssystemen som jag berättade om. Då var det så att jag 
upptäckte att maskinen inte säkert räknade rätt, när jag räknade det där världsrekordet i 
primtal 1957. Det var ett tal som hade 968 siffror, och det var ju betydande med tanke på 
hur liten maskinen var. Räkningarna tog fem och en halv timme för BESK och det gick 
ju inte att vara säker på att det hade blivit rätt ändå, så man var tvungen att köra en gång 
till för att få det verifierat. Men de här stora ekvationssystemen, med dem gjorde jag så, 
att jag löste dem enligt kokboken, och så satte jag in lösningen och kollade ifall det stäm-
de. Och det gjorde det ju, och då var jag glad. Senare upptäckte man att det fanns ekva-
tionssystem som var, som det heter, dåligt konditionerade. Det betyder att maskinen 
kunde räkna ut en lösning som var sådan att den stämde på öret när man satte in den och 
ändå var inte en siffra rätt i lösningen.  

Det där skulle man ju då lösa på något vis. Jag upptäckte att man kunde göra en så 
kallad residualberäkning, där man räknade skillnaden mellan vad det blir när man sätter in 
i ekvationerna och högra ledet, och sen tar den där lilla differensen och sätter den som ett 
nytt högra led, och den nya lösningen man får korrigerar man den gamla lösningen med. 
Falsifikationsmetoden. Och då fick jag lösningen rätt, och det löste ju det här problemet.  

Så i samband med de här numeriska arbetena, så blev man ju också tvungen att göra 
ett visst tänkande som sen har fångats upp i ämnet numerisk analys. Där har man på ett 
systematiskt sätt samlat och förtecknat sådana här metoder som gör att man inte bara får 
ut en lösning och är glad, utan fått en lösning som är rätt också.  
 
Lars Arosenius: Hur var det med subrutiner och tillämpningsprogram? Fanns det pro-
gram? 
 
Hans Riesel: Ja, i och med det här, som Elsa-Karin beskrev då, att man hurrade med 
Germund som kom ut och sa, ”Wheelerhopp ska vi ha!”, då kunde man ju lägga in de här 
programsnuttarna som skulle upprepas i varje program i standardiserad form som subru-
tiner. Och det fanns ju ganska tidigt faktiskt, för jag har ett minne att när jag började med 
programmering på allvar, så där ungefär –55, då hade man redan kännedom om Whee-
lerhoppet.  

Och då gjorde man så i början att man hade de där programsnuttarna uppskrivna på 
papper, och så kodade man in dem på sin plats helt enkelt. Och så hade man fiktiv adres-
sering, ungefär som i FORTRAN FAP, där man skrev stjärna för den minnescellen där 
programmet skulle börja. Sen blev det stjärna plus tre och stjärna plus fem och så vidare. 
Jag känner till programmerare som inte riktigt förstod vitsen med detta och kom ända 
upp till stjärna plus 87, och det var ju värdelöst om man skulle ändra någonting. Utan 
man skulle ju ha det där i relativt korta sekvenser i tio, tjugo, trettio programsteg. Om 
programstumpen skulle in på nummer 100, säg, då skrev man stjärna plus sju som blev 
107 vid assembleringen. Och då kunde man skriva in det där och skriva av det på pappe-
ret helt enkelt. Den här subrutinen kunde sedan refereras till obegränsat många gånger i 
programmet. Nåja, obegränsat upp till 256 gånger! 
 
Lars Arosenius: Tillämpningsprogram då, när kom de? Alltså hela färdiga programpa-
ket? 
 
Hans Riesel: Ja, i början på 60-talet så började man väl göra programpaket för olika 
uppgifter. Till exempel var jag inblandad i ett geodesiskt räkneprogram där man löste lin-
jära ekvationer med minstakvadratmetoder,78 för geodeterna, de kan inte riskera att de 
                                                 
78 Minstakvadratmetoder, matematiska och statistiska metoder att anpassa funktionssamband till data, sär-
skilt använd för linjära regressionsmodeller. 
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åker till Liberia som mina kompisar gjorde, och mäter in hela landet i precis så många 
mätningar som behövs, för att matematiskt fastställa vilka de här triangelpunkternas ko-
ordinater är. Utan de mäter ungefär en tio, tjugo procent extra, för att om de läser av fel, 
skriver 34 istället för 43 grader någonstans, så ska man ha chans att korrigera det. Och då 
gör man så att man matar in hela systemet som är avlångt på höjden och har fler ekvatio-
ner än obekanta. Så räknar man fram lösningen. Och så provar man den, ser hur det blir, 
och då har man ju, med hänsyn till den erfarenhet av de mätinstrument man har, en upp-
fattning om hur stor avvikelsen ska bli, medelavvikelsen. Om den då avviker mycket, så 
förstår man att det är fel på någon av ekvationerna. Då kör man systemet med den första 
ekvationen borttagen, och ser hur avvikelsen blir, kör ett nytt system med andra ekvatio-
nen borttagen och så håller man på. Sen plötsligt när man kör med den sjuttonde ekva-
tionen borttagen, ja, då krymper differensen mellan vad det ska bli och vad det blev avse-
värt, och då förstår man att den sjuttonde ekvationen var det fel på. Och sådana pro-
grampaket fanns ju för olika områden och hjälpte användaren att hantera vanliga upp-
komna situationer.  
 
Lars Arosenius: En som körde väldigt mycket på BESK var ju naturligtvis försvaret. Jag 
har statistik här som gäller från 1 april 1955 till 31 mars 1956, det är alltså precis ett år.  

Och då körde Saab 1 532 timmar. De hade väl inte fått SARA än då? Meteorologi 
körde 684 timmar, försvaret 660 timmar, övrig industri 276 och den interna körningen 
var 174 timmar, av totalt 3 785.79 En tredjedel av alla timmar på året körde BESK, och 
det är ganska imponerande tycker jag.  

Men en som körde väldigt mycket det var ju Försvarets radioanstalt. Jag kom ju till 
Matematikmaskinnämnden först ett par månader under 1955, och sen kom jag dit –56 
och var där till –59. Under den tiden var det precis som Elsa-Karin sa, att på nätterna så 
kom Stig Comét,80 och så körde han själv, körde ut alla operatörer, körde ut alla tekniker 
och låste dörrarna och så körde han där inne.  

Men ibland så gick ju maskinen fel. Jag kommer ihåg en gång när den hade gått fel 
mitt i natten. Då hade ju jag parkeringsplats nere på gården, och han hade ringt upp som 
man alltid gjorde om det var något fel. Så var jag inne där då och hade väl lyckats laga 
felet. Men så kom jag ner och tog bilen på gården. Radion stod på, och då hörde jag pre-
cis hur han körde med de här typiska iterationerna, när det gick snabbare och snabbare. 
Så jag gick upp till honom och sade: ”Ska du höra hur det låter när du kör?” Då kom han 
ner, och han blev ju lite fundersam för han hade ju trott att det här var väldigt hemligt. 
Men man kunde sitta med en vanlig bilradio på Drottninggatan och lyssna precis på vad 
det var för sorts iterationer som kördes i BESK. Det var ju en bra långvågssändare med 
160 kilohertz, som dessutom hade ganska starka spänningssprång i varje komponent. 
Men, Bengt Beckman, ni körde väldigt mycket. Ni flyttade väl ut på Lovön sen? Det kan-
ske berodde på störningarna? 
 
Bengt Beckman:81 Ja, jag kan ju tala om att jag hade ju ingen central roll i FRA:s tidiga 
databehandling. Jag kände däremot mycket väl de som var inblandade. På den tiden, 50-
talet, gick jag och läste ”visst språk” som det hette. Det var lika med ryska som jag läste 

                                                 
79 De Geer, s. 29. 
80 Stig Comét, f. 1908, matematiker, fil.lic. 1941, 1:e aktuarie 1946 och laborator 1948 vid FRA, verksam-
hetschef vid MMN 1953–56. Comét arbetade som konsult åt UNESCO 1958–59. 
81 Bengt Beckman, f. 1925, fil.kand. och kryptoanalytiker, anställd vid FRA 1946 och senare byråchef för 
FRA:s kryptoanalytiska avdelning. Beckman är författare till Svenska kryptobedrifter (1996), tillsammans med 
Craig McKay, Swedish Signal Intelligence 1900–1945 (2003) och tillsammans med Geir Kjetsaa, m.fl., The 
Authorship of the Quiet Don (1984). 
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på kvällskurser vid Ryska Institutet82 som låg granne med KTH-lokalerna där man körde 
data. Och när man kom ut därifrån på kvällen träffade man kompisar från FRA, och 
ibland följde jag med då de körde sina program.  

FRA spelade tidigt en roll i anskaffandet av en matematikmaskin. Det var ju så att 
FRA hade ett behov för kryptoanalys och statistik, av såna snabba räknemaskiner. Byrå-
chefen för bearbetningsbyrån vid FRA hette Åke Rossby,83 och hans bror Carl-Gustaf 
var meteorologiprofessor i USA.  

Han hade naturligtvis fått höra att man byggde såna här snabba räkneapparater i USA 
och var mån om att FRA kom med i det här.84 Det finns ett protokoll, tror jag, där det 
står om hur man strategiskt skulle gå till väga. FRA, som i första hand var intresserat, vil-
le inte framträda, men man samarbetade med marinen, som ju också hade behov. Deras 
räkneproblem var ballistiska banor och de fick liksom vara de som propagerade för pro-
jektet. 

Jämsides fanns i bakgrunden FRA:s man, Stig Comét, som någon gång i början på 
1950-talet, lånades ut till Matematikmaskinnämnden, som han så att säga basade några år, 
för att kolla att utvecklingen gick FRA:s väg. Han var ju en konstnärlig begåvning. Comét 
spelade piano alldeles utmärkt och han hade ett stort intresse för konst. Han var mycket 
inriktad på ljud och ett av de första problem han ville lösa var ”förvrängd telefoni”. Han 
roade sig med att göra melodier och tal av BESK:ens olika ljud. Och när vi fick egen ma-
skin, BESK-kopian Facit EDB, på FRA så vet jag att han programmerade den till att säga 
”Emanuel”, men den sa det väldigt dåligt så det lät som ”hur mår du”, men Comét på-
stod att den sa Emanuel. 

FRA körde på BARK också. Jag har här en lista där det är fyra man som körde BARK 
under ett begränsat antal dagar 1950. De körde 24 timmar om dygnet i tio dygn på 
BARK som de fick utnyttja gratis eftersom alla körningar räknades som provkörningar.85 

Jag själv programmerade inte till att börja med, utan det var först när vi fick vår egen 
BESK-Facit ute på FRA på Lovön. Jag lärde mig då programmera maskinkod, vilket var 
roligt bara för att man då visste var man hade allt och såg precis hur det låg till. Det var ju 
extra sport att lösa de problem man hade genom att med listiga lösningar kunna utnyttja 
minnet till bristningsgränsen. Men det var inte så många år som jag programmerade mina 
egna problem.  

Vad beträffar FRA:s tidigaste utnyttjande av BESK så var det ju mycket statistik som 
man gjorde. Det ligger ju i FRA:s natur. Man gör statistik och antal kodgrupper. Ett av de 
första programmen gällde ”chi-två-beräkningar”. Det är ett ojämnhetstest. Väsentligt är 
ju att man från början får ett begrepp om hur jämn eller ojämn bokstavsfördelningen är i 
de telegram man har att göra med. Chi-två ger ett mått på detta. Det var ett av de första 
programmen. Ett annat var att gå igenom ett mycket större antal möjliga kryptonycklar 
till ett visst system än man kunnat göra för hand.  

Ja, vad kan man säga mera? Vi var på den första maskinöversättningskongressen i 
Teddington i England,86 1961 vill jag minnas. Comét kände Margaret Masterman87 som 

                                                 
82 Ryska Institutet var Stockholms Högskolas slaviska institution som låg på Drottninggatan 97 i Stock-
holm. MMN hade lokaler på Drottninggatan 95.  
83 Åke Rossby, f. 1905, sjöofficer 1927–42, byråchef FRA 1942–60, säljledare på Facit Electronics AB 
1961. 
84 I maj 1946 framförde ÖB i statsrådsberedningen FRA:s önskemål om inköp av en maskin från USA. E-
post Bengt Beckman, 13/1 2006. 
85 Comét ville pröva en metod att angripa Enigma-maskinen med sannolika ord i fall man kände hjulkopp-
lingarna. Maskiner av Enigma-typ fanns vid denna tid fortfarande i bruk. E-post Bengt Beckman, 13/1 
2006. 
86 1961 International Conference on Machine Translation of Languages and Applied Language Analysis: Proceedings of the 
conference held at the National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, on 5th, 6th, 7th and 8th September, 2 vol. 
(London, 1962). 



 

 24

var stjärna där. FRA var ju inne på maskinell översättning som något tänkbart. Jag var 
också intresserad av det, men det visade sig så småningom att det inte gick att göra på 
annat än texter med ganska stereotypt innehåll.   
 
Lars Arosenius: I den här UNESCO-konferensen –59 fanns det en session om ”Auto-
matic Translation of Languages”, med deltagarna, förutom Stig Comét från Sverige, Pa-
nov från USSR, Margaret Masterman från UK och Hays från USA.88  
 
Bengt Beckman: Ja, just det. Comét och Masterman var med även där. 
 
Lars Arosenius: Ja, tack ska du ha. De som körde ännu mer än försvaret var ju meteoro-
logerna. Det är en väldigt intressant del, för där försöker man alltså göra prognoser. 
Inom vissa andra områden gjordes också beaktningsvärda försök att göra prognoser, 
bland annat till ett utav riksdagsvalen. Men meteorologerna var ju verkligen i farten, alltså 
Bert Bolin?  
 
Bert Bolin:89 Ja, datoriseringen av vår verksamhet spelade ju en väldigt stor roll för me-
teorologin över huvud taget. Tanken att göra en prognos med hjälp av de grundläggande 
hydrodynamiska ekvationerna går ju långt tillbaka i tiden. Under första världskriget fanns 
det en pacifist, kväkare och fysiker som hette Lewis Fry Richardson.90 Han fick befrielse 
från sin värnplikt genom att sitta och räkna, och han skrev en bok om numeriska väder-
prognoser 1922.91  

Det fanns ju inga datorer då, men han målar upp i ett slutkapitel en scen av en stor te-
ater med hundratalet platser på ett antal balkonger, tio stycken, och de bildade alltså ett 
klot, och där skulle matematiker sitta på varje breddgrad och längdgrad och skicka pap-
per mellan varandra och beräkna framtida väder. Det var en sån där utopi mest på skämt, 
men det låg något under, tankarna om att hela världen behövs om man ska göra väder-
prognoser för en längre tid. Problemet var ju att sätta upp ekvationerna som något sånär 
beskrev hela världen. Jag menar, det gör man inte så där utan vidare. Ingen kunde sätta 
sig ner och räkna på det heller.  

Det var då som Rossby kommer in, just brodern till Åke Rossby, Carl-Gustaf Ross-
by,92 som var verksam i Amerika och som 1939 gjorde ett mycket förenklat system av 
ekvationer för att beskriva de dynamiska rörelserna. Inte i tre dimensioner utan snarare i 
två dimensioner, latitud och longitud. Han kunde visa att vissa enkla fenomen hade där 

                                                                                                                                            
87 Margaret Masterman, 1910–1986, arbetade vid Cambridge University och var bl.a. en pionjär inom dator-
lingvistik.  
88 Information processing: Proceedings of the International conference on information processing, Unesco, Paris 15–20 June 
1959 (Paris, 1960). 
89 Bert Bolin, f. 1925, meteorolog, fil.dr 1956, docent vid Stockholms högskola 1956–61, professor vid 
Stockholms universitet 1961–90. Expert i meteorologi vid World Meteorological Association (WMO). Bo-
lins forskning har främst rört dynamisk och kemisk meteorologi. Han har gett fundamentala bidrag bl.a. till 
utforskningen av koldioxidens globala kretslopp, inkl. orsaker till och effekter av den pågående ökningen 
av koldioxidhalten i atmosfären. 
90 Lewis Fry Richardson, 1881–1953, brittisk matematiker och meteorolog. Han var 1922 den förste som 
försökte att matematiskt prognosticera atmosfäriska strömningar.  
91 Lewis Fry Richardson, Weather Prediction by Numerical Process (Cambridge, 1922). 
92 Carl-Gustaf Rossby, 1898–1957, svensk-amerikansk meteorolog och oceanograf. Rossby var professor 
vid MIT 1928–38. Under 1939–41 var han vice chef för U.S. Weather Bureau. Professor vid University of 
Chicago 1941–51 där han ledde forskningen inom den s.k. Chicagoskolan. Han blev professor vid Stock-
holms högskola 1947. 
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en motsvarighet till de storstilade rörelserna i stratosfärerna.93 Och det där grodde i ho-
nom under hela andra världskriget, tror jag. Så kom möjligheten att bygga en datamaskin 
och det var ju i Institute for Advanced Study i Princeton. Han insåg möjligheten där och 
träffade von Neumann redan 1946. Där skrevs då ett avtal att amerikanska vädertjänsten 
skulle ge pengar till en projektgrupp i Princeton som skulle utveckla den här metoden för 
att göra väderprognoser, medan datormaskinen byggdes där.94  

När jag sen fick ett stipendium 1950, så blev det för mig att komma till Princeton, 
1951 på nyåret, att börja jobba där med den grupp som där fanns, med von Neumann 
som en mycket intresserad deltagare. Han kunde ju inte mycket meteorologi, men han 
räknade kvickt, fortare än de flesta räknemaskiner på den tiden.  

Där hade vi seminarier regelbundet. De första beräkningarna de gjordes ju inte på ma-
skinen där utan på ENIAC95 nere i Aberdeen Ground i Maryland.96 De gjordes 1950. På 
våren –51 kom vi med en andra expedition till just ENIAC, och vi räknade då en 24-
timmars prognos, på bara en nivå så att säga, och vi höll precis jämna steg med vädret. Vi 
tog tidsteg på en timme. Vi satt där och väntade, efter en timme trycktes en bunt hålkort, 
och så fick vi ta dem och gå till datorn och starta om den och räkna nästa tid. Det var så 
det funkade då, 1951. 

Men det blev inte särskilt bra prognoser till en början, men det var värt att gå vidare, 
det var ju så uppenbart. Rossby kom hem till Sverige 1947. När det började funka där i 
Princeton fick jag åka dit för att lära mig, och sen tog han hem en av de bästa på det här 
området till Sverige, Norman Phillips,97 som skrev om hela den kod som då fanns för 
ENIAC till BESK hösten –53. 

När BESK kom igång 1954 stod vi på kö, och då ordnades för första gången väder-
prognos. Men det fanns ju inget elektroniskt system för utbyte, utan man måste ju ha vä-
derkartorna och väderkartorna fanns hos flygvapnet och de hade ju lite projektpengar så 
att de kunde betala för det här. Kartorna ritades på flygvapnet, så stansades värden in, 
och så var det kurirpost till Matematikmaskinnämnden på Drottninggatan, och så körde 
man en prognos, och så gick det där tillbaka till flygvapnet för användning i den reguljära 
prognosverksamheten. Den pågick i sex veckor, och det var det första testet här, och det 
var före någon annanstans i världen. 

Det här uppmärksammades väldigt i USA, inte minst av den amerikanska vädertjäns-
ten som kände sig lite akterseglad. Det var då som de beslutade att inrätta ett stort pro-
jekt i Washington, och man körde igång med väderprognoser av denna enklaste form i 
juli 1955. Det har sedan dess utvecklats något kolossalt och projektet flyttade tillbaka till 
Princeton.  

Några enkla minnen. Att köra på ENIAC var ju en upplevelse i sig självt. ENIAC 
hade tjugo fasta register, som var det enda man hade att jobba med. Och det fanns ju in-
put. Det var inte ens några hålkort, utan det var strömbrytare som man formulerade hela 
räkningsprogrammet med ca 500 strömbrytare. Och det var George Platzman från Chi-
                                                 
93 Carl-Gustaf Rossby, m.fl., ”Relation between variations in the intensity of zonal circulation of the at-
mosphere and the displacements of the semipermanent centers of action”, Journal of Marine Research 2 
(1939), s. 38–55. 
94 von Neumann tog i samråd med Rossby i maj 1946 initiativ till ett ”Meteorology Project” vid IAS i Prin-
ceton med ekonomiskt stöd från Office of Naval Research (ONR) i Washington och i augusti hölls ett 
möte som säkrade medel till projektet. Bert Bolin, ”Matematik för väder och klimat: De första försöken”, 
Dialoger 42 (1997), 32f. 
95 ENIAC, förkortning för Electronic Numerical Integrator and Computer, anses vara den första elektro-
niska datorn. Den konstruerades av J. Presper Eckert och John Mauchly för amerikanska armén vid Uni-
versity of Pennsylvania i Philadelphia, stod färdig 1946 och flyttades 1947 till Aberdeen Proving Ground, 
Maryland, där den var i bruk till 1957. Ceruzzi, s. 14ff. 
96 Eg. Aberdeen Proving Ground. Den amerikanska armén hade ett forskningslaboratorium, Ballistic Rese-
arch Laboratory, i Aberdeen, Maryland. Ceruzzi, s. 18f. 
97 Norman Phillips, amerikansk meteorolog.  
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cago som hade ansvaret där, världens noggrannaste man, och det behövdes. Alltså, man 
hade val i det hela, ”conditional jumps”, och det var ju kritiska punkter och där hängde 
små lappar där det stod: ”Right or wrong, you must be accurate!” Det var den typ av 
problem man ställdes inför när man skulle exekvera det här. Och det var också långa nät-
ter, många gånger, och sen jag blev professor lät jag min assistent göra det här.  
 
Lars Arosenius: Tack för det. Det var väldigt intressant att höra. Vi har nu hört tekni-
kerna som höll på med maskinen och sen användarna. Man möttes utanför där man stan-
sade remsorna. Men sen fanns det några som var operatörer och som alltså skötte maski-
nen. Ossian Holmgren98 var under många år den som tog hand om alla de här remsorna, 
såg till att de kom in i maskinen, och körde maskinen. Gert, du har väl också erfarenheter 
av den miljön? 
 
Gert Persson:99 Ja, det var så att när jag anställdes på Matematikmaskinnämnden den 
första december 1954, så skulle jag ju lära mig något om BESK, och då fick jag gå in, un-
der en månad ungefär, som BESK-operatör, som det hette. Där fick man en uppfattning 
om vad det hela egentligen gick ut på. Vad det här skulle användas till, eftersom man så 
småningom skulle sätta sig ner och arbeta rent tekniskt med den. Det var väldigt nyttigt, 
och jag träffade en väldigt massa av dessa kunder som då var där på nätterna, väldigt ofta. 
Under den här månaden som man skulle fungera som BESK-operatör, så fick man ju 
kontakt med alla de människorna som idag har pekats ut, mer eller mindre. Elsa-Karin 
Boestad kommer jag ihåg under den här tiden. Hans Riesel var också där under den här 
tiden, och sedan var det många andra som jag inte kommer ihåg. 

Så småningom återgick jag till det ordinarie jobbet som var utvecklingsarbetet hos 
Carl-Ivar Bergman och några andra. Så småningom utvecklades det hela till små fakture-
ringsmaskiner där Gerhard Westerberg100 var inblandad, och det blev mycket annat. 

När Carl-Ivar hade slutat på Facit och börjat med annat, blev jag tillverkningschef. 
Det gick väldigt snabbt. Det var så att jag hade bestämt mig på ett relativt tidigt stadium 
att syssla med annat, men blev befordrad var tredje månad eller något sådant.  

Och så fick man nytt jobb, och så hade man ont om tid och man måste ju titta på vad 
var det för någonting innan man gick vidare, av det enkla skälet att utvecklingen gick väl-
digt snabbt. Bland det här arbetet var att vara ansvarig för slutprovningen av BESK, en 
av de som jag räknat till 11 stycken Facit EDB-maskiner som har levererats. Förmodligen 
är det fel på en. Det är sannolikt så att en av dem har blivit två och har blivit ihopblanda-
de med leveransen av DS-9000101 till försvaret. Så jag tror att det var bara 10, men det 
står 11 på de flesta ställen.  

Och det där var ju för mig också en egendomlig period, ett slags mellanting mellan 
tekniker och användare, så det blev att ha kontakt med alla som hade tagit emot maski-
nerna. FRA var lite unika. De tog hand om en Facit EDB och reservdelar för tre år fram-
                                                 
98 Ossian Holmgren, f. 1925, ingenjör. Han anställdes vid MMN 1955 och arbetade som maskinoperatör på 
BESK. När Stemmegruppen gick till AB Åtvidabergs Industrier blev Holmgren driftschef vid MMN. Han 
arbetade som driftschef vid datorer på Statistiska centralbyrån (SCB) 1960–64, Statskontoret 1964–72 och 
Karolinska Institutet (KI). Datamaskincentralen för administrativ användning (DAFA) hade en filial i Gäv-
le och Holmgren var platschef där 1973–86. 
99 Gert Persson, f. 1932, ingenjör. Han var forskningsingenjör vid MMN 1954–56, konstruktör och till-
verkningschef vid Facit Electronics AB/Facit AB 1956–64, datacentralchef vid SCB 1965–70, ställföreträ-
dande chef vid DAFA 1970–75, div. utredningar vid Statskontoret, FMV, RFV, m.fl. 1976–78, teknisk 
direktör vid Datainspektionen 1979–86, chef för administrativ service vid Posten 1987–93. 
100 Gerhard Westerberg, 1931–1988, ingenjör. Westerberg var projektledare för konstruktionen av en elek-
tronisk faktureringsmaskin vid Facit. En prototyp uppvisades för Facits styrelse 1958, men kom aldrig i 
tillverkning. 
101 Facit DS-9000 var en transistorerad maskin som levererades till försvaret för användning i flygvapnets 
stridsledningssystem, STRIL 60. Den användes i radargruppcentralerna i STRIL 60. 
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åt, och sedan hörde vi inte ett ljud. Det var fullständigt tyst. Även om man visste vilka 
personer som hade jobbat med dem och försökte få tag på dem, så fick man aldrig tag på 
dem.  

Den största upplevelsen under de här perioderna var installationen av Facit på försäk-
ringsbolaget Förenade-Framtiden.102 Där installerades den kanske största utav alla dessa 
Facit 3 EDB-maskinerna, eller EDB 3 som de hette 1959. Jag kommer ihåg en liten hän-
delse, kanske mera skämt än verklighet, men det var i varje fall verkligheten. Erik Svens-
son som var anställd, en gammal underofficer i flottan från då jag gjort värnplikten i flot-
tan. Jag anställde ett antal gamla underofficerare som medarbetare, och det visade sig att 
de många gånger var duktigare än ingenjörer som kom från alla håll och kanter. De var 
praktiskt inriktade, och de hade en god teoretisk bakgrund, tillräckligt för att kunna sköta 
sådana jobb, bland annat då installationen utav BESK:ar som Erik Svensson ägnade sig 
åt. 

Han och jag arbetade på nätterna, det var oftast nattarbeten, därför att Carl-Erik Frö-
berg hade inte godkänt första leveransprovet som gjordes. Maskinen spårade nämligen 
ur, fungerade inte längre. Sen fick vi två veckor på oss av Erik Stemme att se till att det 
skulle kunna bli ett godkänt prov nästa gång. Hur det än gick till, så jobbade vi där en 
natt och jag råkade komma åt en strömbrytare, och så det blev helt plötsligt väldigt mörkt 
i den där lokalen. Och då såg vi att det slog ut gnistor. ”Jaha, vad var det för någonting?” 
tänkte vi. ”Höll maskinen på att gå sönder nån gång då och då med jämna mellanrum?”  

Ja, det visade sig att en hålremsa som lästes in gick igenom remsläsaren, kom att fun-
gera som en högspänningsgenerator, och när den gick ner i en papperskorg som var 
gjord av metall så slog det över en gnista mot bordsbenet. Vi upptäckte att det tydligen 
var ett jordfel som förorsakade det här, jordningsfel i maskinen så att säga. Naturligtvis 
reparerade vi det där jordningsfelet, men ”van der Graaf-generatorn” gjorde vi en liten 
grej av. Varenda leverans därefter skickade vi med en metallisk papperskorg, och så sen 
satte vi dit en koppling till närmaste jord, och så gjorde vi ett skämt av detta. Detta blev 
det viktigaste, att se till att en papperskorg följer med, att det levereras en papperskorg av 
den och den typen med varje BESK som därefter levererades.  

Det finns ett antal andra konstigheter. Vi levererade en Facit EDB till Oslo Meteoro-
logiske Institutt som spårade ur varannan måndag morgon ungefär. Vi kunde inte begripa 
vad det var. Vi klädde in hela maskinlokalen med koppar för att det skulle bli en Farada-
ybur, så att radarstationer i närheten inte skulle störa den här maskinen. Så småningom 
upptäckte vi felet. Det tog en sådär sex månader. Vi åkte som skyttlar fram och tillbaka 
till Oslo. Minnet blev nämligen inte nollställt innan ett nytt program stoppades in i ma-
skinen. Så vi gjorde en grej av det där också. Hans Riesel har världsrekord i antal instruk-
tioner för nollstyrning av minne. Han klarade det på tre. Vi alla andra behövde fyra in-
struktioner för att nollställa minnet. Det är i varje fall min bild av det här, och Hans Rie-
sel kan korrigera ifall den är felaktig. 
 
Hans Riesel: Det är något som fortfarande in i det sista förargade Germund Dahlquist, 
att han bara lyckades göra det på fyra instruktioner.  
 
Gert Persson: Ja, just precis. Det stämmer mycket bra det. Det är sådana här små upple-
velser som man kommer ihåg faktiskt. De kommer jag förmodligen att ta med i graven. 
Men i alla fall, det var lite roligt också på den tiden, men det var mycket jobbigt. Det var 
enormt jobbigt. 
 

                                                 
102 Förenade-Framtiden livförsäkringsaktiebolag, ändrade 1958 namn till Framtiden livförsäkringsaktiebo-
lag. Framtiden livförsäkringsaktiebolag (Uppsala, 1972), s. 243. 
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Gunnar Wahlström: Du var inne på de här leveranserna av EDB 3 från FACIT som ju 
var BESK-kopior. Jag var med själv vid diverse leveransprov där. Bland annat tror jag att 
det var vid ASEA. Där hade vi en programmerare som var en verklig hejare. Han skrev 
allt i maskinkod även om det då fanns FA6,103 men han hade skrivit ett program, och det 
skulle ASEA köra på leveransdagen. 

Det hela gick. Han laddade in programmet på en ganska liten remsa och sen satte ma-
skinen igång och körde. Det var då den här melodin kom från steg 39, eller vilket det nu 
var, i addern och som surplade och hade sig och pep och så. Den skulle hålla på i fyra 
timmar utan att något annat skulle inträffa och efter fyra timmar skulle programmet vara 
färdigt. Där gick vi omkring och var supernervösa under fyra timmar för att maskinen 
skulle spåra ur, för fyra timmar var en ganska lång tid för en maskin på den tiden. Men 
efter fyra timmar var programmet färdigt, och det enda som kom ut var en asterisk på 
skrivmaskinen. Då var det klart och maskinen var accepterad. Det var ganska häftigt. 
 
Lars Arosenius: Det där med driftsäkerhet var ju något som man idag inte riktigt förstår 
hur pass stort problem det var. Hur såg ni som använde maskinen på det? Vad gjorde ni? 
Ni delade väl upp alla era beräkningar i små bitar, så att man kunde ta och börja på nytt 
igen? 
 
Hans Riesel: Ja, det fick man göra. Man fick ha återstartpunkter efter ungefär en timme, 
och då la man dem på ett lämpligt sätt i numeriken efter ett avslutat delmoment. Man 
kunde för säkerhets skull mata ut det på hålremsa, och sen körde man föregående filer en 
gång till och ifall det var samma resultat, då körde man vidare därifrån. Så kunde man 
hålla på ifall det var verklig kris, men det var en teknik som nog ganska sällan användes, 
och inte under en sån lång tid heller, för i och med att man fick transistorerade maskiner 
så blev driftsäkerheten helt annorlunda. 
 
Erik Stemme: Får jag fråga Bert om IAS-maskinen104 användes i körningar av meteoro-
logiska data? 
 
Bert Bolin: Jag var där –51 och –53. Var det –51 vi gjorde de där körningar på ENIAC, 
men då var inte maskinen färdig och användbar. När jag var tillbaka –53 så användes 
den, men jag gjorde det aldrig själv. Jag var där i fyra månader, och det var för mycket 
jobb för att sätta mig in och kunna göra det produktivt.  

Så då gjorde jag fortfarande en del handräkningar för att bli bekant med problemati-
ken, och sen flyttade nyckelpersonerna här upp till MIT 1955. Och det var där de verkligt 
stora beräkningarna började sen, och det var framför allt av Norman Phillips, som väl är 
den som är förgrundsfiguren i att överföra det teoretiska till praktiska beräkningar. Det 
gjordes nog vissa beräkningar –54 också, i Princeton, men jag var inte där, så jag vet inte 
exakt var. 
 
Carl-Ivar Bergman: Det här med driftsäkerheten kommer mig att tänka på att Berts 
program var jäkligast att köra. De var jobbiga, och de tog i anspråk varenda rör och var-
enda kärna i hela maskinen, så att vid minsta störning så gick det snett. Och gick det snett 
så var man ju tvungen att köra om programmet ofta från början. Man förlorade ju väldigt 
mycket tid, så vi var väldigt försiktiga med vibrationer.  

Och jag vet att vi nästan gick omkring i filttofflor på golvet, för det var ju inga be-
tonggolv på den tiden utan trägolv, så det darrade. Och så hade vi en observatör som 

                                                 
103 FA6, en mer avancerad version av FA5. 
104 IAS-maskinen (IAS Computer), John von Neumanns maskin vid Institute for Advanced Study i Prince-
ton. 
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stod och bevakade Drottninggatans trafik i fönstret, och när en långtradare närmade sig 
så höjde han handen. Ja, då fick man stoppa Berts program och vänta en minut tills lång-
tradaren hade kört förbi. Och när alla elektronrörens små galler hade slutat att skramla, 
då kunde man sätta på startknappen, och så gick vi vidare. 
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Ja, ett sätt att rätta ett program som var fel var ju att 
plocka ihop hålen på golvet. Jag menar de utstansade små brickorna och sätta in dem 
igen om de hade råkat komma på fel ställe. Det tyckte jag var ganska deprimerande att 
tänka på. Sen när vi körde hålkort på IBM 7090 hade vi också den tekniken att vi tog upp  
de där bitarna och sätta dit dem. Vi hade också en möjlighet att stansa hål också med 
tång. Det var ganska dråpligt. 
 
Erik Stemme: Jag kan komplettera det här. Vi körde, som Berts assistent gjorde, regel-
bundet, alltså varje dag. I en körning vid ett tillfälle så hade vi haft många problem, in-
matningsproblem, och besvärligheter med maskinen. Jag beklagade det här och sa att det 
här var ju inte särskilt skoj. ”Nej”, sa din assistent då, ”det här är utmärkt, det är fortfa-
rande en prognos”. ”Tio minuter”, sa han. Ja, klockan var tio minuter i tolv på natten när 
den gick igenom. 
 
Lars Arosenius: BESK var ju en elektronrörsmaskin med ett antal kristalldioder och en 
del av dioderna var ju lite opålitliga dessutom vid den tiden. Jag kommer ihåg en gång att 
när man gjorde en iteration, det var en cosinus som gav resultatet 0,5, då belastades över-
flödskretsarna i ackumulatorn på ett visst sätt. Och där fanns en diod som då blev precis 
lagom varm så att den ibland ledde och ibland inte ledde. Det var ett sådant där väldigt 
besvärligt problem. Vad säger ni tekniker om det? Valet mellan elektronrör och transisto-
rer var ju en mycket större kamp faktiskt än vad man idag kan föreställa sig? 
 
Erik Stemme: Ja, det var ju inte alls svårt. Man bytte till transistorer så fort man någon-
sin kunde. Men maskinerna som var beställda som BESK-kompatibla rörmaskiner måste 
man leverera och sen var det också så att den sista maskinleveransen, där fanns 20 000 
transistorer i den alltså, men likväl, det var en rörmaskin. I centralenheten var det 2 000 
elektronrör så transistorerna tog ju överhand med detsamma.  
 
Gunnar Wahlström: Det var ju så att på den tiden måste man ju se till att få en ganska 
lång preventiv serviceperiod innan man startade dagens körningar. Jag tror det var Gun-
nar som sa att man provade alla 2 000 rören som fanns i maskinen. Man tog ut 100 rör 
varje dag och mätte dem och så satte man in dem igen. De som då var dåliga fick kasse-
ras utan vidare. 

Ett annat sätt var att köra de testprogram som man hade. Man hade testprogram för 
minnet, trumminnet, addern och vete gud vad det var för någonting. De körde man kon-
tinuerligt samtidigt som man på likriktarenheten justerade spänningarna till elektronrören. 
När programmet ramlade ur eller stannade visste man vilka spänningsmarginaler som 
fanns. Hade man tio procent så var det jättebra. Kom man ned till fem procent var det 
väldigt illa och man fick sätta igång och ”serva”. Så det tog ju lång tid att få igång maski-
nen för en normal körning. Så behöver man ju inte göra numera. 
 
Lars Arosenius: Nu ska vi ta en liten kaffepaus och om allt fungerar så ska det finnas 
kaffe här utanför. Jag föreslår att vi samlas här igen fem minuter i halv fyra och då får de 
byta band i apparaten och rör.  
 

—Kaffepaus— 
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Lars Arosenius: Nu har vi möjlighet att ställa frågor. För att vi ska få lite styrsel kanske 
man skulle diskutera och ha lite rubriker i varje fall. En sak som jag tycker har kommit 
fram ganska mycket är det internationella: Vad var det för internationella kontakter som 
gav upphov till de svenska aktiviteterna? Vilken sorts kontakter var det? Hur pass bra 
fungerade de? Och hur kunde man vidmakthålla det här? 

För vi ska komma ihåg att vi talar om en period efter andra världskriget då det kalla 
kriget började bli en realitet, och det fanns en del sådana aspekter också som man var 
tvungen att ta hänsyn till. Men ska vi börja med att höra från panelen ifall ni har några 
direkta synpunkter på det här?  
 
Bengt Beckman: Jag vet att Stig Comét var väldigt tidigt ute på resor. Man fick ju kan-
ske inte riktigt reda på vad han gjorde, men jag vet att han knöt kontakter åt diverse håll. 
Och som jag sa tidigare, professor Rossby i USA var väl inspiratör till vår egen Rossby att 
sträva efter det här. 
 
Gunnar Hambraeus:105 Jag har inte varit med hela morgonen, men jag skulle vilja beto-
na Velanders106 stora roll i det har sammanhanget. Velander hade ju varit ute själv som 
kunskapare direkt efter kriget,107 men vi hade ju en kontaktman som satt först i flera år i 
Washington och sen flyttade till New York. Och han rapporterade regelbundet hem det-
ta, och i lådorna med material som skickades hem regelbundet och distribuerades till 
svensk industri, fanns det en hel del material om sådana här beräkningar och beräk-
ningsmaskiner. Jag hoppas att någon gräver i detta och kan skriva om matematikmaski-
nernas historia, för där finns det säkert uppgifter om hur det gick till när de första grejer-
na kom till Sverige.  

Själv satt jag då på Tekniska forskningsrådet,108 Ekelöf109 från Chalmers hade tidigare 
varit ute och kunskapat och även en del andra. Det togs upp till diskussion av Tekniska 
Forskningsrådet, förmodligen en första ”blänkare” redan 1947–48. Sen skickade så små-
ningom Tekniska forskningsrådet och FOA ut en grupp på fyra personer. Det var Kjell-
berg, Stemme och Gösta Neovius, och Lindberger kom till senare. Det var fyra eller fem 
man som skickades ut som kunskapare på olika ställen. Några hamnade i Boston och 
några hamnade i Washington och några pendlade fram och tillbaka. Och där fördes ju 
hem väldigt mycket kunskapsmaterial, och sen kom de hem så småningom, men då hade 
Forskningsrådet inte lyckats få ihop några pengar till någon sammansatt verksamhet. Så 
de här stackars individerna kom hem fulla med kunskaper och entusiasm, men fick 
hänga, så att säga, i ett snöre i ett halvår innan det kom till stånd en Matematikmaskin-
nämnd som kunde utnyttja deras erfarenheter och sätta igång med byggandet av de första 
maskinerna i Sverige. 
 
Bo Ahnegård:110 Beträffande stipendiatgruppen som åkte över i slutet på 40-talet, så ver-
kade det som att man åkte dit mest för forskningsintresset och det tekniska intresset, och 

                                                 
105 Gunnar Hambraeus, f. 1919, journalist och ingenjör, professors namn 1971. Hambraeus var chefredak-
tör för Teknisk tidskrift 1953–68, Ny teknik 1967–68, förlagschef för Ingenjörsförlaget 1969–70 samt VD 
för IVA 1971–82. 
106 Edy Velander, 1894–1961, professor, vice VD vid IVA 1938–40, VD 1941–59.  
107 Velander hade uppdrag som tekniskt råd vid legationen i Washington 1943–44. 
108 Tekniska forskningsrådet (TFR) bildades 1942 och var det först inrättade statliga forskningsrådet. Det 
uppgick 1968 i Styrelsen för teknisk utveckling (STU) som 1991 ersattes av Närings- och teknikutveck-
lingsverket (NUTEK). 
109 Stig Ekelöf, 1904–1993, tekn.dr och docent i teoretisk elektroteknik vid KTH 1938, professor i elektrici-
tetslära vid Chalmers 1943–70. Ekelöf var bl.a. ledamot av 1947 års matematikmaskinutredning, expert vid 
MMN 1948, dess ordförande 1957 samt ledamot där 1957–63. 
110 Bo Ahnegård, f. 1941, IT-ansvarig vid Industriförbundet/Svenskt näringsliv. IT-konsult. 
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inte så mycket därför att man ville undersöka ifall det fanns en fantastisk kommersiell 
potential, som senare visade sig finnas. Fanns det något som helst kommersiellt syfte 
med den resa som företogs, eller var det att förse Sverige med ett nytt fantastiskt räkne-
hjälpmedel? 
 
Lars Arosenius: Jag var ju på IBM under de sista 25 åren av min karriär, och det finns 
en bok, IBM’s Early Computers,111 och i den står det på ett ställe att 1947 eller –48 hade 
Marinförvaltningen via svenska IBM gått till amerikanska IBM för att få en offert på ett 
system. Och det var något som Watson Sr,112 som hade goda kontakter med svenska 
IBM:s ledning här, hade själv gett order till utvecklingsgruppen i Endicott113 att de skulle 
titta på den här begäran. Det var framför allt ett elektroniskt system för att räkna kulba-
nor. IBM hade gjort motsvarande system för de amerikanska marina elektroniska tillsat-
serna till hålkortsmaskinerna. Och det där gillade inte ingenjörerna i Endicott, för man 
höll just på med TPM114 som var prototypen för det som sedan blev IBM 650, eller IBM 
701, och alla de maskinerna. Så man ville bli av med kontraktet och sommaren 1948, tror 
jag att det var, så sa man definitivt nej till den svenska marinen.  

Och det är ganska intressant att precis samtidigt, det var väl hösten –47, så tog man 
initiativet att skicka ut stipendiaterna. Det var väl inte mer än 20 000 kronor som man 
fick i första omgången för att skicka ut de här stipendiaterna ifrån Forskningsrådet? 

Men det var så att man ville med alla medel försöka få tag på en beräkningsmaskin till 
Marinförvaltningen. Och då hade ju också Conny Palm,115 om jag förstår det rätt, gjort 
ganska avancerade planer på en maskin som skulle bli tusen gånger snabbare än vad man 
hade tidigare, men den vart lite för dyr. Så småningom bantade han ner projektet så att 
det blev det som sedan hette BARK och som gjordes på ganska kort tid med hjälp av 
Ericsson eller Televerket.  
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Men kommersiella amerikanska maskiner kom till Sverige 
i mitten på 50-talet. Försvarets materielverk, som det hette då, hade ju köpt IBM 650 och 
hade den i Arboga. Det var ju den vi körde på. Och sen köpte vi på FOA en IBM 7090 
och det var 1960. Så jag menar det var mycket tidigare än mitten på 1960-talet som det 
blev kommersiellt. Och UNIVAC hade en maskin till salu och jag vet inte om någon i 
Sverige köpte den. Det var i mitten på 1950-talet. 
 
Hans Riesel: Det var möjligt att de var kommersiella de här maskinerna, men de var ju 
inriktade på stora beräkningsvolymer och relativt lite in och utmaning, möjligen med un-
dantag för UNIVAC116 som de byggde för sina folkräkningar i Amerika och hittade på 
det här med magnetband och kvicksilverminne och sånt. 
 

                                                 
111 Charles J. Bashe, m.fl., IBM’s Early Computers (Cambridge, Mass., 1986). 
112 Thomas J. Watson Sr, 1874–1956, chef för IBM. 
113 IBM:s utvecklingslaboratorium låg i Endicott i norra delen av staten New York, USA. 
114 TPM, Tape Processing Machine, en experimentmaskin utvecklad av IBM och som stod klar i mars 
1950. Ceruzzi, s. 36. 
115 Conny Palm, 1907–1951, docent i teletrafikteknik vid KTH. Hans doktorsavhandling från 1943 om 
analys av telefontrafik var banbrytande för teletrafikteorin och delar av sannolikhetsteorin. Palm ledde se-
dan 1948 arbetet med att konstruera en kraftfull siffermaskin vid KTH. Denna realiserades aldrig och istäl-
let konstruerade Palm och Gösta Neovius vid MMN förenklad modell i och med relämaskinen BARK, se 
även fotnot 25. 
116 UNIVAC, förkortning för Universal Automatic Computer, konstruerades av ENIAC:s konstruktörer J. 
Presper Eckert och John Mauchly. Sommaren 1951 installerades den första UNIVAC-maskinen vid U.S. 
Census Bureau. Därmed inleddes en period av kommersiell försäljning av storskaliga datorer i USA. Ce-
ruzzi, s. 27f.  
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Bud Lawson:117 Vad hände med Matematikmaskinnämnden? Omvandlades den till nå-
got annat eller bara ”dog” den? 
 
Hans Riesel: Det var så att när Matematikmaskinsnämndens tekniker, de duktigaste, 
hade gått till Facit blev det ju i viss mån svårt att driva det där. Man anställde nytt folk 
och de var duktiga de där pojkarna också, men utvecklingen gick så fort i utlandet och så 
vidare.  

Så då kom man fram till att Sverige nog inte kunde hålla sig i frontlinjen med statligt 
organ på den här utvecklingen och då bestämdes att mattenämnden skulle läggas ner. Det 
var väl den 1 juli vid budgetskiftet –63, och då överfördes personalen till ett organ som 
hette Statskontoret,118 som var ett ämbetsverk direkt underställt Finansdepartementet. 

Bland annat jag åkte över dit, och man drev ju fortfarande då BESK och den Facit 
EDB som man hade på Drottninggatan 95 några år till åldersstrecket. Där på Statskonto-
ret fick vi som inte direkt höll på med driften syssla med att köpa datorer för statens räk-
ning. Då hade ännu inte de olika myndigheterna den kompetensen som behövdes för att 
kunna köpa datorer själva ansågs det. Så det var en central upphandling som skedde.  

Vi höll på med det där i ett antal år, och sen så småningom blev kunskapen om dato-
rer och rutiner för hur man upphandlar kontrakt och kravspecifikationer och allt sånt där 
mera spridd. Då släppte Statskontoret på det där och då fick varje myndighet själv då i 
sin budget svara för det här. 
 
Bengt Olsen:119 Jag tror faktiskt att Hans inte är så minnesgod. Jag var forskare i grup-
pen för siffermaskiners användning på Uppsala Universitet 1962, och så var vi storräkna-
re på FOA. Sökte man pengar, det kostade 5 000 kronor för en CPU-timme, så fick man 
söka på Statskontoret. Och redan då, på våren 1962, var det Hans Riesel som underteck-
nade när man fick pengar.  
 
Hans Riesel: Men gick inte dessa ansökningar till Matematikmaskinnämnden på den 
tiden? 
 
Bengt Olsen: Nej, till Statskontoret där du skrev på.120 
 
Arne Kaijser:121 Jag skulle vilja fråga om en viktig händelse för Matematikmaskinnämn-
den. Det var väl ett stort avbräck när Erik Stemme och en del andra flyttade över till Åt-
vidaberg?122 Och i boken På väg till datasamhället av Hans De Geer123 framhålls det här 
som en väldigt viktig händelse. Så jag tänkte fråga Erik Stemme, och det kanske var några 
till i panelen som flyttade med till Åtvidaberg: varför valde ni att lämna Matematikma-
skinnämnden och flytta till Åtvidaberg? 
 
Erik Stemme: Det var väl helt enkelt det att vi ville komma upp i ett projekt efter 
BESK, och det var då svårt att behålla den personalen. Det fanns andra möjligheter för 

                                                 
117 Harold ”Bud” Lawson, f. 1937, professor i datorsystem vid Linköpings universitet 1979–88. 
118 Statskontoret, regeringens centrala rationaliseringsorgan bildat 1690, fick 1963 det övergripande ansva-
ret inom statsförvaltningen och MMN:s personal överfördes dit. 
119 Bengt Olsen, f. 1941, fil.dr. 1968. Olsen anställdes på Universitetsdatacentralen i Uppsala (U-DAC) 
1968 och blev 1974 den första chefen för Stockholms datamaskincentral (QZ) där han arbetade fram till 
1985. 
120 Finansdepartementet tog över MMN från Ecklesiastikdepartementet 1961 och Statskontoret fick 1963 
det övergripande dataansvaret inom statsförvaltningen. De Geer, s. 130. 
121 Arne Kaijser, f. 1950, professor i teknikhistoria vid KTH. 
122 Eg. AB Åtvidabergs Industrier. 
123 Hans De Geer, På väg till datasamhället: Datatekniken i politiken 1946–1963 (Stockholm, 1992). 
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de kompetenta ingenjörerna att gå någon annanstans, så det blev helt enkelt så att det var 
Åtvidaberg som lyckades fånga vårt intresse. Och man plockade ut en grupp av ingenjö-
rer och matematiker som bildade kärnan i den gruppen som gick till Åtvidaberg. Nämn-
den hade svårigheter att få fram anslag, i vanlig ordning kan man säga, och det hela höll 
på att stagnera efter det att BESK var klar. Ungefär så tror jag att det var. 
 
Gunnar Stenudd: Men vi flyttade inte fysiskt till Åtvidaberg, vi hamnade på Jungfruga-
tan. 
 
Erik Stemme: Ja, vi flyttade till ett annat ställe i Stockholm. 
 
Gunnar Wahlström: Sen var det så att, som Erik säger, skulle man ha ett nytt oscillo-
skop till labbet på nämnden så fick man försöka få in det i nästa års petita.124 Det rörde 
sig alltså om en process som ligger ett år fram i tiden, och det är nästan omöjligt att driva 
en snabb teknisk utveckling under de premisserna. Det var av den anledningen, det var i 
frustration från oss på den tekniska sidan. Sen betalade Åtvidaberg väldigt bra, vi fick en 
hyfsad lön.  
 
Arne Kaijser: Med facit i hand, blev det som ni hade hoppats? 
 
Gunnar Wahlström: Första åren tyckte jag var ganska intressanta. Det rörde sig väldigt 
mycket och det gick att få pengar till lokaler, möbler och allting. Sen var det ju också en 
viss stimulans i den konkurrens som rådde på den tiden, framför allt från Wenner-
Gren,125 man får ju inte glömma honom, och sen från IBM naturligtvis, när det gällde de 
stora kontrakten. Det var ju jättestora slagsmål om kontrakt för EDB 3 till ASEA, till 
Oxelösunds Järnverk med flera. Så med facit i hand tycker jag att det var en väldigt rolig 
period. 
 
Gert Persson: Ja, särskilt för dem som har använt BESK under tiden 1 april 1955 till 31 
mars 1956. Jag drar den enkla slutsatsen att BESK tog in pengar till staten. Jag tror att 
politikerna blev väldigt intresserade av de där pengarna. Från politiskt håll såg de gärna 
att de fortsatte att göra en kommersiell verksamhet, därför att de 3 785 timmarna som 
redovisades som användande av BESK under det här året var utomordentligt lönsamma. 
Så det var mycket pengar och stora pengar för politikerna att tänka i. Så jag inbillade mig 
att de helt enkelt satte foten på bromspedalen, ”det här ska vi göra kommersiell verk-
samhet av, det här ska vi inte ägna mer åt utveckling inte”. 

Jag har ett annat papper i min hand här. Det är daterat den 23 februari 1956. Avsända-
re är Bertil Nyströmer126 vid Åtvidabergs Industrier och adresserat till Arne Lundberg vid 
ekonomiavdelningen där han i ett memorandum beskriver hur man skulle dra igång av-
delningen för kontorsautomation inom Åtvidabergs Industrier.127 

Jag har ett anställningskontrakt hemma någonstans som jag inte kan hitta, i varje fall 
inte när jag skulle gå hit, där uppgifter om ”kontorsautomation” är överstruket i avtalet. 

                                                 
124 Petita, tidigare benämning på statliga myndigheters framställning till regeringen om anslag för komman-
de budgetår. 
125 Axel Wenner-Gren, 1881–1961, affärs- och industriman. Han startade 1952 företaget Logistics Research 
Incorporated, senare Alwac Corporation, som utvecklade datorn ALWAC. Det första datorsystemet leve-
rerades 1954. 
126 Bertil Nyströmer, 1904–1995, ekonomidirektör vid Åtvidabergskoncernens svenska försäljningsorgani-
sation. 
127 Brevet beskrev detaljerat uppläggningen av arbetet med den nya verksamheten. Bertil Nyströmer, ”Åt-
gärder för avdelning KA, som bör vidtagas snarast”, 32/2 1956. Gert Perssons arkiv. 
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Med andra ord var man redan på den tiden intresserad av att tjäna pengar på de stora da-
torerna, inte så mycket på att utveckla nya. 

Min personliga uppfattning är den, att redan då 1956 när man kom till aktiebolaget 
Åtvidaberg Industrier, att Åtvidabergs Industriers ledning inte var särskilt intresserad av 
att göra mer utvecklingsarbete inom datorområdet. Och där anställdes vi allihop 1956, i 
april månad.   
 
Gunnar Wahlström: Jag vill komplettera det, för det fanns ett område som de verkligen 
var intresserade av att det bedrevs utveckling inom. Det gällde små kontorsmaskiner som 
till exempel en faktureringsmaskin. En sådan var de ju väldigt intresserade av att få fram. 
 
Gert Persson: Men det var inga ”stora” maskiner. 
 
Lars Arosenius: Jag tror att Jan Annerstedt gjort en kalkyl, där följde han upp samtliga 
anslag till Matematikmaskinnämnden. Det var 11 miljoner. Intäkterna på körningarna var 
51 miljoner, så man hade gjort en vinst på 40 miljoner netto på BESK.128  
 
Gunnar Hambraeus: Jag kom ihåg vi hade en föredragning, det måste varit för reger-
ingen, för Sträng satt med. Och vi berättade om allmän teknisk utveckling och bland an-
nat råkade jag nämna reglerteknik, och då vaknade han upp och sa, ”min unge man, re-
glertekniken intresserar mig mycket”, men han tänkte ju på regleringar i samhället och 
inte någonting annat. 

Sen måste jag nämna Ekelöfs insatser som var väldigt tidiga. Han arbetade med diffe-
rentialmaskiner, under kriget till och med. Jag minns att det finns en uppsats i en Teknisk 
tidskrift, det måste ha varit –45 eller –46, där han beskriver en komplett differentialma-
skin.129 Det tillhör väl svenska tidiga historien verkligen, han var mycket tidigt ute. Tack. 
 
Bengt Beckman: Jag har många uppgifter från Karl-Gösta Borelius130 om de tidigaste 
åren. När Erik Stemme och de här stipendiaterna hade gjort sina resor, så tillsattes en 
kommitté i matematikmaskinutredningen som skulle undersöka behovet. Marinförvalt-
ningen och FRA, som hade startat det hela men ändå inte kommit med i utrednings-
kommittén, tyckte att det gick för långsamt med anskaffningen. Och sen till hösten 1948 
skickade man en tvåmannadelegation till USA för att studera maskiner. 

Marinförvaltningen sände en ballistiker, Lagerman,131 och FRA sände Gunnar Berg-
gren, han var matematiker och kryptolog.132 Han var nu anställd av ett försäkringsbolag 
och kunde lätt kamouflera att han arbetade åt FRA. Ett resultat av den studieresan var 
Berggrens förslag att FRA skulle hyra IBM:s elektroniska hålkortskalkylator 604.133 
 
Lars Arosenius: Ni kom ju in lite grann på miljön här. Den var ett av skälen till att man 
inte fortsatte i Matematikmaskinnämnden, det var för svårt att få anslag och så vidare. 

                                                 
128 Jan Annerstedt, Datorer och politik: Studier i en ny tekniks politiska effekter på det svenska samhället (Staffans-
torp, 1970), s. 107. 
129 Hambraeus syftar sannolikt på en artikel Ekelöf skrev redan 1939: Stig Ekelöf, ”Matematiska maskiner i 
U.S.A.”, Teknisk tidskrift 69 (1939), s. 143–154. 
130 Carl-Gösta Borelius, 1919–1995. Borelius var en av dem som under kriget deltog i det framgångsrika 
knäckandet av tyskarnas Geheimschreiber. Efter kriget blev han chef för FRA:s datacentral. 
131 Sigurd Lagerman, 1904–1970, kommendörkapten, konteramiral. 
132 FRA:s kryptologer kan översättas till FRA:s kodknäckare. De var för det mesta matematiker men stora 
insatser gjordes också av lingvistiker. Det mest legendariska namnet är matematikern Arne Beurling. E-post 
Bengt Beckman, 13/1 2006. 
133 IBM 604 var en kraftfullare variant av IBM:s första elektroniska hålkortskalylator, IBM 603, och stod 
färdig hösten 1948. Cortada, s. 198f. 
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Men ändå var det ju en mycket kreativ miljö under uppbyggnadsskedet. Det märktes i 
varje fall att när man kom till Matematikmaskinnämnden, så sjöd det utav entusiasm och 
kreativitet. Var det inte så att det var trots allt en intressant och kreativ miljö där? 
 
Hans Riesel: Jo, det var det i för sig, men jag kom ju ihåg då diskussioner man hade i 
ledningsgruppen. Man talade om SUPERBESK134 som skulle vara nästa projekt som man 
då försökte beskriva och få stöd från olika håll för att komma vidare. För man förstod ju 
ändå vad det kom för datorer, främst från Amerika då, som plötsligt var tio gånger snab-
bare och hundra gånger roligare att arbeta med.  

Man var i en återvändsgränd. Man såg att det här inte någon långsiktig framtid, och så 
småningom var ledningen inte heller alldeles bra på det här. Vi hade ju en arbetschef, 
som det hette, som inte hade grepp om alltihop och inte kunde föra fram det här, uppåt, 
på ett kraftfullt sätt.  

Så det var så mycket som hängde i luften av det här, visserligen var det kul att jobba 
med de här sakerna, men man såg inte någon ordentlig framtid för det. Jag vet inte. Det 
var väl Sträng som till slut bestämde ”att det här lägger vi ned”, och jag vet inte vad som 
utlöste just det beslutet just då. Vi lyckades aldrig få SUPERBESK-projektet vi ansökt 
om godkänt på någon högre ort.  
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Ja, jag kände då som utomstående att det var en fantas-
tisk kreativitet på golvet, men det var en ung myndighet som inte riktigt visste hur for-
merna skulle vara. Det var någon sorts lite byråkratisk överbyggnad kände vi i varje fall. 
Jag tror att de som var i ledningen för Matematikmaskinnämnden försökte styra för 
mycket i alla möjliga avseenden. De var väldigt ängsliga att inte följa alla statliga regler 
skulle jag vilja säga. Det fanns ingen känsla. 
 
Erik Stemme: Under uppbyggnadsfasen av BESK rådde det en mycket stor frihet. Jag 
hade ingenting att klaga på där. Man kunde företa USA-resor till exempel, man kunde 
köpa utrustning, bygga upp en verkstad, en mycket fin verkstad. Organisera upp det hela 
med ritkontor och laboratorium, välutrustat laboratorium. Det var ingen svårighet, alltså 
att få igång verksamheten och fullfölja projektet BESK. 

Men sedan så blev det en slags ny andhämtning, för man hade svårt för att få fram 
riktlinjer och nämnden var inte mycket för detta. Man uppmuntrade goda resultat, men 
sen när det gällde att formulera mål så fanns inte den ambitionen. Ungefär så ser jag det. 
 
Hans Riesel: Jag kom att tänka på att vid den här tiden, ungefär när mattenämnden las 
ner, så hade ju den administrativa databehandlingen i Sverige börjat få vind i seglen. Och 
man började ju presentera stora projekt, skatteuppbörd och folkbokföring till exempel 
för hela befolkningen. Det gjorde väl kanske då att mattenämnden som vi var i, den 
framgångsrika delen av den, om man så får säga, var den del som var inriktad på teknisk-
vetenskaplig databehandling. 

Och det hade nog blivit en mindre andel av alltihop och säkert mindre intressant för 
de här beslutsfattarna, som ju möjligen förstod sig på det här med skatteuppbörd och 
sånt, men inte förstod sig på att räkna väder. Så att vi har väl politikerna som vi förtjänar 
för att det gick som det gjorde.  
 

                                                 
134 MMN började 1959 planera för konstruktionen av en ny, transistorerad och snabbare BESK. Projektet 
kallades SUPERBESK. Delar av projektet realiserades i maskinen TRASK, se fotnot 135 nedan. 
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Bengt Olsen: Ni berättade om SUPERBESK som inte blev av. Men av vad jag vet så 
blev det ju i alla fall en transistoriserad BESK, en TRASK,135 som jag själv fick ansvaret 
för och den stod väl i atomfysik ända fram till 1980-talet antar jag. Hur hänger det ihop? 
För det var väl ändå direkt en uppföljare? 
 
Lars Arosenius: Min bild av TRASK var i samband med att gruppen flyttade till Åtvida-
berg. Då nyrekryterades personal till nämnden, jag kom dit då, och så kom också två ung-
rare i samband med Ungernrevolten där, bland annat Zoltán Horváth.136 Zoltán gick se-
dan ihop med Gunnar Hellström137 och byggde faktiskt TRASK, som alltså var en tran-
sistoriserad version av BESK, som placerades på Nobelinstitutet, tror jag.  

Men det var ett privat projekt som gjordes av Gunnar Hellström, för man var oerhört 
frustrerad på Nobelinstitutet över att man skulle behöva byta alla de program som man 
hade kört in på BESK. Man ville ha en ny version av BESK, men en transistoriserad ver-
sion. Det är min bild av det hela, och jag vet ej om den är riktig.  
 
Bud Lawson: Du [Erik Stemme] nämnde tidigare von Neumanns besök till Sverige. Jag 
kommer ihåg en mycket angenäm middag du och jag åt 1982 på Grand Hotel. Du berät-
tade att John von Neumann hade precis kommit upp där 1953 till Grand Hotel och var 
på besök i Sverige. Vad gjorde han här då? Vad var hans intryck när han såg BESK, och 
fick ni andra chans att träffa von Neumann under hans vistelse här i Sverige? 
 
Erik Stemme: Ja, han besökte oss på Matematikmaskinnämnden. Vi demonstrerade 
BESK i samråd med Bert Bolin som hade intressen när det gäller meteorologikörningar. 
Han uppfattade väldigt snabbt vad det gick ut på, och man hann inte långt in på ett reso-
nemang innan han kom med nästa fråga. När demonstrationen var slut så sa han: ”This is 
a fabulous achievement.” Och så kom jag ihåg att Bert vände sig om till mig och sa att 
”det där ska du komma ihåg, för det där har von Neumann sagt”. 
 
Pär Rittsel:138 Carl-Ivar, du sa förut att ”det här var de roligaste åren i ditt liv.” Var det 
så? 
 
Carl-Ivar Bergman: Ja, egentligen började det nog för min del redan sista året på Chal-
mers. Jag kan vidimera detta att Stig Ekelöf var en mycket entusiasmerande och trevlig 
person och visade sina arbeten på differentialanalysatorn. Han hade högt till taket och 
liten golvyta, och det gjorde att han byggde den här på vertikalen, och då kallades maski-
nen för vertikalanalysator. Han hade förbindelse med Tord Wikland på FOA 3, och på 
den vägen så blev jag intresserad och flyttade till FOA 3 och då var Stemme redan där. Vi 

                                                 
135 TRASK, förkortning för transistorerad sekvenskalkylator, konstruerades av Datasystem AB och togs i 
bruk 1965. TRASK användes huvudsakligen av dåvarande Nobelinstitutet för fysik, senare Forskningsinsti-
tutet för atomfysik (AFI) och numera Manne Siegbahnlaboratoriet för fysik. E-post Lars Arosenius, 2/1 
2006. 
136 Zoltán Horváth, elektroingenjör. Horváth kom till Sverige efter Ungernrevolten 1956 och anställdes på 
MMN samma år. Han lämnade MMN 1959 och bildade tillsammans med matematikerna Gunnar Hell-
ström och Axel Bring företaget Datasystem AB samma år. 
137 Gunnar Hellström, 1922–1993, matematiker. Han var en mycket initiativrik programmerare vid MMN 
och gjorde bl.a. systemet för Fiktiva Adresser som avsevärt underlättade programmeringsarbetet. Hellström 
slutade på MMN 1959 och drev därefter Datasystem AB tillsammans med Bring och Horváth. ABN-
bolagen, ett av Wenner-Grens företag, producerade i Sverige en version av Axel Wenner-Grens Automatic 
Computer, ALWAC IIIE, och behövde ett transistoriserat kärnminne och lade ut ett utvecklingsuppdrag 
på Datasystem AB. Kärnminnet användes aldrig av ABN-bolagen, men gav en start till utvecklingen av 
TRASK. E-post Lars Arosenius, 2/1 2006. 
138 Pär Rittsel, IT-journalist vid Computer Sweden. 
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byggde då olika delar till differentialanalysatorn som sedan kom att heta FREDA.139 Men 
jag har inte klart för mig vilken roll FREDA kom att spela längre fram när den blev klar. 
 
Lars Arosenius: Ni har talat mycket här om de olika miljöerna, men hur var kontakten 
mellan teknikerna och användarna? Fanns det någon mekanism för att föra användarsyn-
punkterna till teknikerna och tvärtom? Det fanns ju ett visst samarbete mellan program-
merarna och teknikerna. Men hur var det med användarna? 
 
Hans Riesel: Jag tycker att det var angenämt. Jag menar teknikerna var ju närvarande i 
stort sett hela dygnet, så när någonting ”knasade” sig sprang man ju bara iväg och bad 
någon operatör, tillkallade någon som kunde det där och som kom med allvarlig min och 
knackade med en pinne på panelen och så där, tills det gick igång igen.  

Det var inga kommunikationssvårigheter. Jag kom ihåg en gång när jag körde mina 
flesta stora primtal, då hade jag något som kallades för ”read-around”, så när man tittade 
så här i de här ”brillorna”, då lyste det så och blinkade små prickar. Jag tyckte det var fa-
scinerande. Och då kunde man först då tipsa dig, och jag fick order om att programmera 
ner just den där loopen, så att det gick lite långsammare, så att det där inte uppstod. Se-
dan vet jag inte hur ni rent tekniskt fick bukt med det där så småningom. Ja, det försvann 
ju senare när man fick ett kärnminne. 
 
Sten Henriksson:140 Jag vill peka på att det fanns en väldigt hög grad av kontakt med 
datorn, interaktiviteten under den här perioden på 50-talet, och den avbröts sen, ska vi 
säga på 60-talet. Då kom det stora, dyrare datorer med pansarglas, där vi som var pro-
grammerare var utestängda från maskinrummet. Det var en lång mörk period som sen 
avslutades med arbetsstationerna.  

På nytt kunde vi få en aktiv kontakt med datorerna och plötsligt blev det roligt med 
datorerna igen. Istället för att det var en värld vi var avstängda från, där vi fick lämna 
kortbuntar. Det var en oerhörd glädje att återupptäcka datorerna igen med interaktivitet.  
 
Gunnar Wahlström: En annan period startade när man kom in på de kommersiella lös-
ningarna. Då var den här rudimentära datorn som Facit EDB och BESK var, med bara 
hålremsutmatning och skrivmaskinsutskrift, fullkomligt oanvändbar. Då kom en massa 
önskemål på en radskrivare och till och med hålkortsläsare från användarna.  

Jag kom ihåg att bland annat Nordisk ADB,141 som körde sina program med massbe-
räkningar av vägar, där det gällde att flytta massor när man projekterade en ny väg, be-
hövde utskrifter. De önskade detta hela tiden och det var det som gjorde att vi försökte 
hitta en radskrivare som fungerade någorlunda hyggligt. Det var väldigt svårt att få tag på 
en sådan i början.  

Erik och jag vi åkte till USA för att titta på en radskrivare. Vi besökte en liten firma, 
Shepards, borta i Lakawanna utanför New York någonstans. De hade tagit fram en pro-
totyp med endast en skrivkolumn som nätt och jämnt fungerade och det var vad som 
fanns. Det var mycket svårt att få fram en radskrivare som fungerade. Men det var an-
vändarsidan som kom med de önskemålen. 
 
                                                 
139 FREDA, förkortning för FOA:s och Robotvapenbyråns elektriska differentialanalysator. Tord Wikland 
vid FOA 3 konstruerade FREDA tillsammans med Stemme. FREDA var en matematikmaskin av analogi-
typ för lösning av ordinära differentialekvationer samt system av ordinära differentialekvationer. Jan Hult, 
”Automatiska räknemaskiner i Sverige”, Teknisk tidskrift 85 (1955), 277f. 
140 Sten Henriksson, f. 1938, universitetslektor i numerisk analys, Lunds universitet. Programmerare vid 
SMIL från 1958. 
141 Nordisk ADB AB grundades av Göran Waernér och Bo Hallmén 1959, och var ett företag som arbeta-
de med datoriserade massberäkningar av vägar. 
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Arne Kaijser: Bert Bolins 680 timmar gick till meteorologin. Det var någon som sa att 
det kostade 1 000 kronor i timmen,142 alltså en årlig kostnad på 680 000 på datorkörning-
ar. 1954 måste det ha varit en gigantisk summa. Hur fick ni pengar för dessa körningar? 
 
Bert Bolin: Det var inte universitetet, det kan jag garantera. Utan det var i hög grad till-
lämpningarna på det sätt som hade utvecklats och började komma igång i Amerika, och 
man försökte göra likadant här. Det var flygvapnet till en början i hög grad som finansie-
rade det. Sen vet jag inte. Ganska lite av där pengarna användes av Meteorologiska insti-
tutionen på Stockholms Högskola, som det då hette. 
 
Lars Arosenius: Flygvapnet hade rabatt på BESK-körningar, ganska ordentlig rabatt 
tror jag, för annars hade väl aldrig BESK kommit till stånd, fått pengar. 

En sak som vi inte har talat så hemskt mycket om är ju hur kunskaperna från BESK 
spreds vidare? Hur kom det sig att så många faktiskt kom in i det här och gick kurser? 
Hur spred man det här intresset för BESK? 
 
Hans Riesel: Matematikmaskinnämnden höll ju faktiskt kodningskurser, som det hette, 
och där dök ju då intressenter från tillämpningarna upp och inriktade sig på att få kläm 
på hur de skulle programmera just den typ av problem som de hade i sitt område. På det 
viset kom ju många områden igång faktiskt. 
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: På FOA gick ju beräkningsgrupperna runt på 60-talet och 
tittade på vad folk gjorde och visade att problemen kunde behandlas i datorn.  

Och sen var det en annan sak, räknebiträdena som på 50-talet hade lärt sig program-
mera BESK blev någon gång i slutet på 50-talet värvade till försäkringsbolag, banker och 
andra sådana ställen. Det var väldigt många från FOA som gick vidare till administrativa 
tillämpningar och som fick jättebra betalt. Det var väldigt vanligt i slutet på 50-talet och 
början av 60-talet. 

Sen kom utbildningen. Till Germund Dahlquists institution för numerisk analys sökte 
nästan bara manliga studenter.143 Efter några år kunde man inte anställa några kvinnor 
när man skulle börja utnyttja att det fanns akademiskt utbildad personal. Då blev beräk-
ningsgruppen blandad med både pojkar och flickor. Det var väldigt trevligt. 
 
Lars Arosenius: Det var Matematikmaskinnämnden som hade kurser. Ute på universite-
ten hade de väl väldigt lite på 50-talet i varje fall. 
 
Bud Lawson: Jag har en teknisk fråga. Wheelerhoppet har nämnts här tidigare. Hur fix-
ade ni det i BESK-sammanhang? Gick ni tillbaka och designade om maskinen och intro-
ducerade det i instruktionerna? Eller vad gjorde ni med Wheelerhoppet? 
 
Hans Riesel: Ja alltså, det finns i för sig programmeringar. BESK hade ju helords-
instruktioner, helordet innehöll två stycken instruktioner. Och då kunde man i ett helord 
lägga in en instruktion, där den första betydde ”hoppa dit”, och den andra betydde ”ta 
den adress där du är med dig”. På det viset när man kom till subrutiner fick man börja 
med att sätta ut i slutet då, den där adressen man hade med sig, plus två, eller vad det var, 
så att man sen hoppade tillbaka till rätt ställe. Så det gjordes helt i programmering.  
 
Bud Lawson: Så det var en programmeringslösning, inte en hårdvarulösning alltså. 
 
                                                 
142 BESK kostade 240, sedan 360 kr/timmen, att köra. Brev, Hans Riesel, 15/1 2006. 
143 KTH:s institution för numerisk analys inrättades 1963. 
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Lars Arosenius: Facit EDB fick aldrig indexregister,144 eller? 
 
Hans Riesel: Nej, det fick man inte och inte på BESK heller. 
 
Lars Arosenius: Ja, BESK hade det inte och Facit hade det inte heller. 
 
Hans Riesel: Nej, jag tror inte det. Och där var det en historisk grej, för när BESK star-
tade då hade den ju inte indexregister, och då var de där med snabbaste maskinen. Men 
sen gick SWAC, Standards Western Automatic Computer,145 i Kalifornien igång, och de 
hade indexregister. I och med att automatiken var lite långsammare än BESK, och tack 
vare indexregistret, högre effektiviteten då, så gick programmet i varje fall snabbare i den 
där, men under tre veckor var BESK världens snabbaste maskin, sa de. 
 
Lars Arosenius: Vad var grunden för det? Vad var det för program man körde då för att 
göra detta? 
 
Hans Riesel: Jämförelsen? Ja, det vet jag inte. 
 
Lars Arosenius: Jag ser att Bert Bolin måste gå, det har han aviserat i förväg, så att vi 
tackar dig för att du velat vara med här. Tack ska du ha. 
 
Bert Bolin: Tack. 
 
Sten Henriksson: Jag var verksam i Lund och gick min första ettbetygskurs i numerisk 
analys där det gick utbildning i programmering 1958. Där fanns alltså en begynnande 
universitetsutbildning och där var en hygglig representation av flickor och det hade vi 
faktiskt också under hela 60-talet. Det blev mycket sämre med rekryteringen av kvinnor 
sedan till den här branschen senare, egendomligt nog. 

Men jag vill ta upp en annan sak och det gäller den här kalla kriget-aspekten. En kri-
tisk punkt i datoranskaffningen tycker jag var anskaffandet av IBM 7090. Jag jobbade på 
IBM sommaren –59, och jag minns Björn Kleist,146 som var där då, glädjestrålande kom 
och sa: ”Nu har vi sålt en 7090!” 

Det var en häpnadsväckande historia, dels därför att det innebar ett slut på den svens-
ka chansen att få fram en svensk maskin, teknisk-vetenskaplig dator. Hade man kombi-
nerat det så hade det kunnat bli något. Men hur kunde man få det av amerikanarna? Det 
fanns ingen IBM 7090 då. De var inte klara, det här var kallt krig, Sverige höll på och var 
intresserade av att skaffa kärnvapen, och det var USA inte så intresserade av. Hur kunde 
man få köpa den och varför fick man program med för de fysikaliska beräkningarna? Hur 
gick tankegångarna?  
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Hur man kunde få köpa? Vi hade ju väldigt stora pro-
blem som vi kunde redovisa och det var ju inte bara kärnfysikaliska. 1956–57 hade de 

                                                 
144 Indexregister, ett register för modifiering av adressfält i instruktioner under körning. Det gör det möjligt 
att hoppa till en subrutin från huvudprogrammet för att sedan hoppa tillbaka till detta. Indexregister an-
vändes första gången i brittiska datorn Manchester Mark I 1949. 
145 SWAC, förkortning för National Bureau of Standards Western Automatic Computer, byggdes i Kalifor-
nien mellan januari 1949 och juli 1950. Cortada, s. 351ff. 
146 Björn Kleist, f. 1933, civ.ing., forskningsassistent på Flygtekniska institutionen vid KTH 1957–58, pro-
grammerare vid IBM 1959–62, dataansvarig för FOA:s stordatordrift 1963–66, driftschef vid QZ 1967–73, 
teknikchef Datema AB 1974–77, produktionschef SEB Data 1978–91, därefter IT-konsult vid Trigon Ma-
nagement samt Theolit AB. 



 

 40

socialdemokratiska kvinnorna genomdrivit att Sverige fick inte göra någon atombomb. 
Det var ju avklarat att vi skulle bara hålla på med skyddsforskning.  

Sen finns det andra som har kommit och sagt ”att det har vi visst inte bara hållit på 
med”, men jag tror att de vill göra lite sensation. Jag menar om man ska försöka ta reda 
på hur en atombomb verkar, hur man ska skydda sig mot verkningarna, så måste man ju 
få veta lite om den. Det går ju inte bara att gissa och då måste man utveckla lite saker 
själv.  

Det var först Magnusson som drev frågan, och vi hjälpte till och motivera och talade 
om vad vi behövde, och vi hade redan växt ur IBM 650 och den där IBM 704 som vi 
jobbade på.  

Vi hade väldigt mycket praktiska problem, för försvaret utvecklade fortfarande vapen. 
Man gjorde nya flygplan, och vi hade stora program för att undersöka verkan av olika 
sorters vapen i flygplan, både för att göra bättre vapen själva och för att skydda flygpla-
nen bättre. Det var samma sak med båtar. Och Stridsvagn S kommer jag ihåg att vi gjor-
de program till. Vi simulerade. Vi beskrev hela stridsvagnen geometriskt ganska schema-
tiskt, men med de viktiga delarna i maskinen och det tog mycket plats. Och sen skulle 
man då försöka skjuta med den där och registrera vad det blev för skjutresultat och sen 
se till exempel lutningen på stridsvagnens framplatta, vilken som var den optimala lut-
ningen. 

När vi köpte IBM 7090 hade vi ett program på gång som beskrev hela Götalands mili-
tära bestyckning med luftvärnsapparater och hela fadderullan, och man höll reda på var-
enda luftvärnskanon, och så simulerade man en Monte Carlo-beskjutning, och sedan 
hade man ett anfall sydost ifrån som man också simulerade.  

Det krävde enorma data som måste finnas inne samtidigt. Det var en väldans skillnad 
att lösa en differentialekvation, att räkna steg för steg, då var det bara några stycken data 
som man var tvungen att sätta in på en gång. Det var inte fult att göra nya flygplan. Jag 
har tvekat om jag skulle tala om atombomben, för jag tänker att jag orkar inte höra de 
nyföddas kritik som inte var med på den tiden när bomben behövdes. 

Men det var klart att det gick inte att stanna med BESK och Facit. Det fanns enorma 
behov. FOA:s IBM 7090 hade redan från starten 1961 ett stort antal utomstående kun-
der, bland annat numerisk analys-institutionen. Var Bengt Olsen med då? Var du med då 
eller kom du till IBM 360?  
 
Bengt Olsen: Nej, för fanken. Vi var norra Europas största civila användare från den 
här gruppen i Uppsala då.  
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Använde ni 7090? 
 
Bengt Olsen: Jajamensan, vi arbetade halva dygnet och halva dygnet var vi i Uppsala 
och körde IBM 1620.147 
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Och sen när man skulle köpa IBM 360 så blev det den 
som blev universitetsdator och det var då Bengt Olsen blev chef för QZ.148 Just det, och 
det var jätteroligt att träffa honom.  
 
Lars Arosenius: Som Elsa-Karin sa tidigare så kan det vara värt ett särskilt seminarium 
och titta på den period då programmen börjar struktureras och få operativsystem och 
kompilatorer och sådant. Det kanske är dags för ett annat vittnesseminarium på den bi-
ten där? 
                                                 
147 IBM 1620, en av IBM:s tidigare datorer, utvecklades under 1950-talets slut för vetenskapligt bruk och 
utannonserades i oktober 1959. Vid slutet av 1963 hade den sålt i över 1 000 exemplar. Cortada, s. 209f. 
148 Se fotnot 119. 



 

 41

Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Ja, det tycker jag.  
 
Lars Arosenius: Men för vår del kanske det är dags att avrunda det här om det inte är 
någon brännande fråga nånstans. För alla oss som har kommit i kontakt med BESK tidi-
gare, så tror jag att det är det som har färgat våra liv efter BESK. Jag tror att det gäller för 
oss alla som höll på där.  

Det är också intressant att se att när vi började med BESK, även vi som började lite 
senare än pionjärerna här, så fanns det ingen utbildning för databehandling. Det fanns 
inga kurser på universiteten. Det fanns ingen som kunde kalla sig för programmerare, 
systemman eller datoringenjör utan det är saker som har kommit till nu. Utan det kom 
alltså människor från väldigt många olika discipliner och började arbeta med de här dato-
rerna. Jag tror att på IBM en gång så tittade jag efter och det fanns 22 olika akademiska 
discipliner bland de anställda och programmerare. Det var jägmästare, sociologer och alla 
andra tänkbara discipliner som på ett eller annat sätt hade halkat in på databehandling. 
En teolog till och med.  

Ska vi ta en avslutande runda där alltså. Vad har BESK och de här tidigare maskinerna 
betytt för utvecklingen, för er själva och utvecklingen i Sverige av datortekniken? Ska vi 
börja med Carl-Ivar? 
 
Carl-Ivar Bergman: För mig personligen har det varit en väldigt positiv upplevelse och 
det var mycket stimulerande verksamhet. Framför allt tycker jag det var viktigt med sam-
arbetet mellan oss tekniker och matematikerna. Det var givande och jag hade roligt och 
det betydde mycket för resultaten. Ledarna kunde stimulera och skapa en kreativ miljö. 

Sedan på lång sikt, så har jag inte sysslat med datorer sedan den tiden, men jag tror att 
framför allt att detta att så många människor blev intresserade utav datorteknik och kom 
in i verksamheten, och kunde fånga upp de här sakerna och sedan dra nytta av det som 
kom fram på andra håll i världen, att det har betytt mycket för industriell utveckling.  

Själv har jag jobbat lite grann med CAD/CAM, speciellt Computer Aided Design 
(CAD). Computer Aided Manufacturing (CAM) har ju betytt oerhört mycket för rationa-
liseringen i tillverkningsindustrin. Och det har funnits mycket duktiga tekniker och sy-
stemerare. Det beror mycket på, tror jag, på den växt som kom igång i och med att man 
fick igång Matematikmaskinnämndens verksamhet.  
 
Lars Arosenius: Bengt, vad har BESK:s 50-tal betytt? 
 
Bengt Beckman: Ja, för mig var det ju introduktionen till mycket roligt. Dels var jag på 
en arbetsplats där man hade nytta av maskinen och intresset för den typ av problemlös-
ning som låg nära. På FRA var det väldigt lätt att få folk att intressera sig för den och vi 
hade ju en man som hette Kalevi Loimaranta149 som var kryptolog och databehandlare, 
mycket duktig. Och han gick igenom grupp efter grupp där ute och sa vad de kunde ha 
för nytta av det. Och många var ju motståndare i början, på humanistsidan och språksi-
dan, medan kryptosidan var intresserad med en gång.  

Men ja, jag tycker att det har varit en rolig utveckling. Ja, dels har jag hållit på med ma-
skinell översättning och sen har jag hållit på med författarbestämning150 och dataunder-
stöd och sådant där, så det var bara skoj. 
 

                                                 
149 Kalevi Loimaranta, f. 1918, kom till Sverige 1944 då finska underrättelseväsendets personal skeppades 
över till Sverige (operation ”Stella Polaris”). Loimaranta slutade vid FRA 1957 och blev datorexpert vid AB 
Atomenergi. Han återvände sedan till Finland som chef för Försäkringsbranschens statistik- och informa-
tionsstyrelse 1964–79.  
150 Författarbestämning, med statistiska och stilistiska metoder avgöra hos vilken författare en viss text hör 
hemma. 
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Hans Riesel: Ja, betydelsen var väl att stora beräkningar kom igång på många håll. Det 
fanns dock en del områden som var särskilt svårflörtade, som det liksom ofta är när nå-
gon kommer med banbrytande framsteg, den gamla generationen måste dö ut.  

Jag vill berätta en anekdot i anslutning till detta. Jag läste ju fysik då på högskolan, och 
då hade jag en del studiekamrater och några av dem licentierade i fysik, och där fanns det 
en avdelning där man höll att titta på spektrogram från grundämnen. Då var det så kalla-
de generaliserade Balmer-serier som man skulle hitta spektrallinjerna för, och de är av 
enkel form. Men så finns en massa andra linjer som kommer ifrån andra elektroniska 
övergångar i atomerna, så det är jobb att sortera ut de där övergångarna, och då mätte 
grabbarna in linjerna i spektroskop och ritade upp dem i skala på ett tio meter långt pap-
per. Och sen mätte de med en linjal, och till slut så hittade man någon övergång där som 
passade in i den tänkta kombinationen, som tillhörde en Balmer-serie.  

Och det där är ju utmärkt, bara att mata in grunddata och låta datorn prova igenom. 
Så jag föreslog mina kompisar: ”Ja, men jag kan göra ett datorprogram som räknar ut det 
där på nolltid åt er, så slipper ni sitta här i åratal och hålla på mäta och räkna och klia era 
huvuden.” ”Ja, ja superidé!”, sa ju alla tills det var någon som tänkte lite längre och sa: 
”Men du gör inte ett sådant program, för vi tror inte att professorn godtar att vi blir klara 
på en kvart.”  
 
Elsa-Karin Boestad-Nilsson: Ja, jag har ju bara varit intresserad av matematik under 
min uppväxt. Jag var tvungen att läsa fysik och mekanik också, och där fanns det i alla fall 
tal att räkna, och sen så kom jag till FOA och skulle hålla på med numeriska beräkningar. 
Då var det ingenjörsproblem, och jag kände mig jätteborta egentligen. Jag var ju ingen 
ingenjör, och jag ville egentligen hålla på med matematik. Och sen så kom då BESK, så 
varje problem blev digitalt på ett helt annat sätt, och sen hade jag en sådan himla tur att 
vara först där och blev chef för gruppen som växte. Jag hade tur.  

Jag fick personal att hantera och tyckte det var roligt. Jag fick massor att organisera. 
Det hade jag inte anat. Jag trodde att jag skulle sitta och räkna för mig själv. Men det var 
en väckelse helt enkelt. Och BESK kom att betyda väldigt mycket för utvecklingen för 
FOA. Det att vi kom igång att räkna på BESK och inse att vi inte hade tillräcklig kapaci-
tet utan att vi måste ha mer och mer.  

På FOA var det en fantastiskt stimulerande miljö, och jag vill påminna om att FOA:s 
generaldirektör, Torsten Magnusson, en gång sa att ”databehandlingen är ett kitt för hela 
FOA”. Vi hade ju ett samarbete mellan alla programmerargrupper som gick tvärs över 
hela FOA. Jag har haft hemskt roligt, det har jag.  
 
Erik Stemme: Ja, jag ska hålla mig kort. Jag ska bara säga det att tiden för mig under 
BESK har inte efterlämnat någon besk eftersmak alls! Det har varit en väldigt stimule-
rande tid. Det har varit en stor förmån att få leda ett stort antal kompetenta män och föl-
ja utvecklingen under en viktig tid utav utvecklingen av datorer i Sverige. Så ber jag att få 
tacka för mig och ber att få avvika och sätter punkt där. Tack.  
 
Lars Arosenius: Tack för att du kom. 
 
Gunnar Stenudd: Utöver vad jag har sagt, så tycker jag att det har varit väldigt stimule-
rande. Det intressanta är att jag har kommit underfund med att den tekniska utvecklings-
nivån är plastisk, man kan faktiskt flytta på den lite grann. Och ibland ramlar det ner lite 
slantar i skålen när man gör det, och lite grann är det ungefär som fjärilseffekten, börjar 
man med en fjäril i Västafrika som svänger lite så sätter det igång en virvel som tyvärr 
ställer till rackartyg i Amerika.  

BESK-projekten var inte de största projekten jag har varit med om, men det har varit 
de mest intressanta. De var vid sin tid den större virveln som jag har varit med om. 
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Gunnar Wahlström: Ja, jag har haft tur under min tid att hänga på diverse pionjärpro-
jekt. Jag var med att bygga den första televisionslinken mellan Paris och Lille till Europas 
fastland en gång i tiden och det var ganska skojigt. Sen höll jag på med radar och tyckte 
det var väldigt intressant.  

Jag fick ett stipendium och åkte till USA och skulle då syssla med radar, men det var 
baske mig inte opportunt, för McCarthy hade just börjat driva en process mot alla olik-
tänkande som han betraktade som kommunister. Framför allt de som kom från Europa 
var allihopa kommunister och det gjorde att jag aldrig kunde få syssla med vare sig radar 
eller television där borta. Som på ett bananskal halkade jag direkt in i datatekniken hos ett 
litet företag i Kalifornien.  

Så där har det fortsatt, jag har alltid halkat vidare in på nya områden. Senast har jag va-
rit inne på området ”image processing”, alltså bildhantering. Jag tycker just att de grunder 
man fick i början på BESK- och Facit-tiden i form av logisk algebra, binära aritmetik och 
digital kretsteknik har gjort att man kan förstå ny teknik ganska väl. Även om man nu på 
sistone börjar misstänka att man inte förstår så förbaskat mycket om vad som händer 
egentligen med ens PC.  

Men det var en lyckosam tid. Jag var ung, det spelade roll, man var ogift ett tag och 
det spelade också en viss roll, man jobbade 100 till 150 procent eller någonting sånt på 
den tiden. Det var en mycket lyckosam tid i mitt liv och jag har haft glädje av den också. 
 
Lars Arosenius: Ja, tack ska ni ha, där får vi sätta streck för detta det första vittnessemi-
narium. Det här var ett, tycker jag, väldigt intressant möte och jag tackar er hjärtligt all-
ihopa för alla de intressanta synpunkter och inblickar i 50-talet som vi har fått och tack 
allihopa ni som har kommit, ställt frågor och deltagit. Vi tackar varandra, tack. 


