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Forord 

Denne populærvitenskapelige biografien er skrevet på oppdrag fra Universitetet i Bergen og Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet for å markere at det er 100 år siden Ernst Sejersted Selmer ble født.  

La meg være helt ærlig. For ni måneder siden ante jeg ikke hvem Selmer var. Det gjorde nesten ingen 

av mine venner og bekjente heller. Jeg har faktisk mistanke om at svært få i Norge utenfor det 

matematiske miljøet kjenner til navnet.  

Det er en skam. 

Fra midten av forrige århundre ble høyere utdanning i Norge reformert og åpnet for massene. 

Universitetet i Bergen vokste ut av kortbuksene og begynte å begå virkelig seriøs vitenskap. De første 

digitale computerne ble bygd og tatt i bruk i forskning og forvaltning. Norge fikk en «EDB-politikk». 

Alle nordmenn fikk et permanent fødselsnummer. Forsvaret etablerte en kryptologitjeneste på høyt 

nivå, og norsk kryptoindustri ble kapabel til å levere utstyr til NATO-alliansen. Ernst Sejersted Selmer 

hadde minst én finger med i spillet i alle disse prosessene.  

Selmer hadde lange armer og stor rekkevidde. Han satte overveldende mange spor etter seg, og 

denne boken er et forsøk på å gå opp disse sporene og gi Selmer den oppmerksomheten han 

fortjener.  

Enda en innrømmelse når vi først er i gang. Jeg er ikke matematiker. Det har selvsagt sine sider når 

oppdraget er å skrive en biografi om nettopp en matematiker. Da jeg startet arbeidet, hadde jeg ikke 

det minste begrep om hva en diofantisk ligning eller et skiftregister var. Heldigvis har jeg fått 

uvurderlig hjelp av de tidligere Selmer-studentene Christoph Kirfel og Tor Helleseth. Uten dem hadde 

det ikke blitt noen bok. (Hvis det fortsatt ser ut som om jeg ikke aner hva en diofantisk ligning eller et 

skiftregister er, er det ikke deres feil.)  

Fordelen med at jeg kommer utenfra, er at jeg har et visst begrep om hvor mye matematikk «folk 

flest» tåler. Matematikk – og særlig tallteori, som var Selmers hovedfelt – kan være utrolig 

fascinerende også for ikke-matematikere, dersom det blir servert i overkommelige porsjoner. Det 

kan også være vilt enerverende dersom serveringen ikke tar hensyn til mottakerens appetitt og 

smaksløker. Ingen vil ha kruttsterk habanero første gang de smaker chili. 

Oppdragsgiverne mine ønsket en bok for «alminnelig oppegående og interesserte lesere». Derfor har 

jeg lagt vekt på at matematikken ikke skulle stå i veien for mennesket Selmer. Samtidig var 

mennesket Selmer uomtvistelig matematiker, så det ville være en unnlatelsessynd ikke å fortelle hva 

han jobbet med.  

Jeg har prøvd å holde presentasjonen av matematikken hans på et svært enkelt nivå. Dersom noen 

avsnitt fremstår som vel tekniske, skal det være fullt mulig å hoppe over disse uten å miste 

sammenhengen i teksten. For lesere som ikke lar seg avskrekke av en formel eller to, er noen tema 

fremstilt i litt mer detalj i appendikset bakerst i boken. (Ordentlige matematikere vil nok oppleve 

disse presentasjonene som nokså næringsfattige.) 

Vel bekomme!  

Bergen, oktober 2020 

Øystein Rygg Haanæs   
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Flyktning 24579 

30. november 1943 går det tyske sikkerhetspolitiet Gestapo til aksjon mot Universitetet i Oslo og 

arresterer alle mannlige studenter de får kloa i. Rikskommissær Josef Terboven, Nazi-Tysklands 

mektigste mann i det okkuperte Norge, har fått nok av både seig trass og åpen motstand mot 

nazifiseringen av universitetet. Under opprullingen tas 1250 unge menn inn til avhør. 650 av dem blir 

sendt til Tyskland, til konsentrasjonsleirene Buchenwald og Sennheim, der de skal omskoleres til 

gode nazister og samfunnsstøtter for den norske delen av Hitlers tusenårsrike.1 17 av dem kommer 

aldri tilbake. 

Den 23 år gamle matematikkstudenten Ernst Sejersted Selmer er varslet på forhånd og kommer seg 

unna. Det er en lykke. Selmer er involvert i illegal virksomhet og driver med koding av hemmelige 

meldinger for motstandsbevegelsen. Den som havner i gestapistenes hender med en slik forhistorie, 

ligger tynt an. 

Selmer kommer seg over grensen til Sverige. Detaljene i flukten er ikke kjent, men deler av den skjer 

til fots og gjennom tett skog. Han beskriver den senere som svært strabasiøs. På 24-årsdagen sin, 11. 

februar 1944, kommer han til flyktningmottaket på Kjesäter herregård i Södermanland. I den 

staselige hovedbygningen – et slott med to etasjer og sidefløy i hvitkalket tegl – blir han registrert 

som flyktning nummer 24579.2 Deretter venter lusekontroll, legesjekk og avhør. Gode nordmenn skal 

skilles fra infiltratører; nyttige opplysninger om fluktruter og okkupasjonsmaktens gjøren og laden 

skal frem i lyset. 

Selmer er en av nesten 50 000 nordmenn som sluses gjennom mottaket på Kjesäter. Så lenge krigen 

varer, kommer en ujevn strøm av slitne mennesker sigende innover alléen på herregården. En liten 

brakkeby vokser frem mellom epletrærne, der gatene får navn som Karl Johan, Prinsens gate og 

Kongens gate. Bygningene kalles opp etter norske festningsverk: Hegra, Akershus og Oscarsborg. Slik 

holder man motet oppe. Måltidene inntas i Håkonshallen, i en stemning som best kan beskrives som 

dempet. Man er i sikkerhet på Kjesäter, men vet lite om hva fremtiden vil bringe. 

For Selmer – som for så mange andre i disse beksvarte årene – er tilværelsen snudd fullstendig på 

hodet. Måneder tidligere er han stjernestudent i realfag ved Universitetet i Oslo. Han har strålende 

karakterer i alle fag, men gjør det særlig skarpt i matematikk. Det er også yndlingsfaget hans. Etter at 

han fikk tak i G.H. Hardys3 bok An Introduction to the Theory of Numbers, har han vært hektet på 

tallteori, som er læren om de naturlige, hele tallene, som 1, 2, 3, 4 og så videre.  

Som mange andre unge matematikere er Selmer særlig fascinert av primtall. Dette er tall som bare 

kan deles på seg selv og 1 dersom svaret skal bli et helt tall. Primtallene er byggeklossene som alle 

andre tall er laget av, og de inngår i et tilsynelatende ubegrenset arsenal av snedige matematiske 

sammenhenger som bare venter på å bli avdekket av et skarpt sinn. Det er dessuten bevist at det 

finnes uendelig mange av dem.  

Under gymnastiden på Stabekk er Selmer både redaktør og ivrig skribent for et elevprodusert 

matematikkblad med den lett pretensiøse tittelen Tall og Tanker. I 1937 blir han matematikk-mester 

på skolen4 – trolig i konkurranse med ett år eldre elever – og året etter grubler han seg helt til topps i 

kronprins Olavs nasjonale matematikk-konkurranse for gymnasiaster. Det er ikke mange deltakere, 

men de som er med, er skarpe nok. Unge Selmer er definitivt i siget som matematiker. 

Høsten 1938 blir han student ved Universitetet i Oslo. Samme år har han sin første ordentlige 

matematiske artikkel på trykk. «Trigonometrisk løsning av en tredjegradsligning med tre reelle 

røtter» publiseres i Norsk Matematisk Tidsskrift.  
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I 1942 og 1943 har han ytterligere åtte artikler på trykk i tre ulike norske tidsskrift,5 alle om primtall. 

Han skriver blant annet om Goldbachs formodning, en av matematikkens eldste påstander som 

fortsatt savner endelig bevis. Den går ut på at ethvert partall større enn 2 kan bli skrevet som 

summen av to primtall. Ingen har så langt klart å finne partall som gjør opprør mot denne påstanden, 

men det er heller ingen som har klart å skaffe ugjendrivelig bevis for den. I matematikken teller 

indisier lite, selv om du skulle ha en million av dem. Rundt neste sving kan det alltid dukke opp et tall 

som gjør kål på selv den mest tilforlatelige påstand.  

På dagtid leser Selmer matematikk, fysikk og kjemi. På kveldstid krypterer han meldinger som skal 

sendes fra hjemmefronten til Sverige og videre til eksilmyndighetene i London. Å kryptere betyr å 

forvrenge innholdet i en tekst etter metoder som er avtalt på forhånd mellom avsender og mottaker, 

slik at det blir uleselig for uvedkommende. Metoden Selmer benytter, kalles dobbel omkastning. 

Bokstavene stokkes om to ganger med utgangspunkt i nøkkelord som avsender og mottaker har 

avtalt på forhånd. Dobbel omkastning er et nokså sikkert system som er vanskelig å knekke for 

uvedkommende, men det er også et svært omstendelig system. Selmer beskriver senere innsatsen 

som et «tidkrevende og forferdelig drepende kjedelig arbeid».6 

Meldingene sendes med lojale jernbanefolk på toget mellom Oslo og Stockholm. Etter hvert som 

motstandsbevegelsen blir mer profesjonell, og konsekvensen av og risikoen for å bli tatt øker, blir 

metodene for å skjule meldingene mer avanserte. Meldingene fotograferes, og filmene skjules i 

kaffebokser som eksploderer hvis lokket åpnes på vanlig måte. Mot slutten av krigen tas mikrofilm i 

bruk. Da kan et helt A4-ark gjengis på en liten prikk som skjules i en tannkremtube eller på en 

urskive.7 

Selmer er trolig vervet til motstandsarbeid av Nils Berge Stordahl, som han har blitt kjent med på 

studiene. Stordahl er ett og et halvt år eldre enn Selmer, men de to finner raskt tonen og blir venner 

for livet. Allerede i 1940 blir Stordahl involvert i den militære motstandsorganisasjonen i Norge: 

Milorg. Han utfører farlige oppdrag for eksport- og dekningsgruppen Edderkoppen, som organiserer 

fluktruter til Sverige og skjulesteder i Norge.8 Stordahl blir angitt våren 1943, og flykter til Sverige, der 

han i likhet med Selmer blir registrert på Kjesäter. 

For de fleste av flyktningene på Kjesäter er brakkebyen en mellomstasjon. Noen blir satt i arbeid i 

nærområdet, mange bosettes midlertidig i andre deler av grannelandet, en del unge menn i 

vernepliktig alder blir del av de norske polititroppene. Selmer blir utstyrt med nye klær, reisepass og 

litt penger. Han har bestemt seg for å ta opp igjen matematikken så fort som mulig. Han planlegger å 

dra til Uppsala for å studere, men blir aldri innskrevet ved Nordens eldste universitet. En uke eller to 

etter registreringen på Kjesäter befinner han seg nemlig ved den norske legasjonen i Stockholm, i full 

gang med å «lese kryptografi».9 

Om Selmer blir kalt inn, eller om han selv uoppfordret melder seg til tjeneste, er det ingen som kan 

svare på i dag. Begge deler kan være like sannsynlig. Gjennom arbeidet for hjemmefronten i Oslo har 

han allerede vist vilje til å gjøre en krigsinnsats, så det er ikke utenkelig at han lojalt melder seg for å 

høre om det er noe han kan bidra med. Selmer er en type som hele livet søker seg til oppgaver og 

posisjoner der han kan utgjøre en forskjell – og gjerne også utforme praksis i tråd med egne ideer. 

Samtidig er det mennesker ved legasjonen som vet at Selmer er en svært lovende matematiker, og 

som trolig kjenner til at han har kryptert meldinger for hjemmefronten. Så hvorfor ikke kalle inn en 

ung mann som allerede har et visst grep om kryptologi? 

I eksil har Norge etablert en chiffertjeneste – et samband for sikker utveksling av hemmelig 

informasjon – mellom Washington, London, Stockholm og hjemmefronten. Det er opprettet to 
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chifferråd, et i London og et i Stockholm. En viktig oppgave for rådet i Stockholm er å bistå de illegale 

nettverkene Selmer selv har vært en del av i Norge.10  

Selmers venn Stordahl er post- og chiffersjef ved militærkontoret hos legasjonen i Stockholm, og blir 

etter hvert også medlem av chifferrådet der. Han sørger for at Selmer får opplæring i mer avanserte 

krypteringsmetoder, og Selmer tar ting kjapt. På et kurs i lokalene til AB Ingenjörsfirman Cryptoteknik 

viser det seg også at han har et eget lag med mekaniske innretninger. Stockholmsfirmaet står bak 

Hagelin-maskinene, krypteringsmaskiner oppfunnet av en russiskfødt svenske med det praktfullt 

forventningsskapende navnet Boris Cæsar Wilhelm Hagelin. Boris selv befinner seg i Sveits i 1944, der 

han oppretter firmaet Crypto AG, som både skal gjøre ham steinrik og forårsake det som trygt kan 

kalles en av de villeste etterretningsskandalene i moderne tid. Det kommer vi tilbake til. 

Hagelin senior – ingeniør Karl Wilhelm Hagelin – er imidlertid på plass i Luntmakargatan 14 der 

Selmer er på kurs. For å virkelig finne ut hvordan en Hagelin-maskin virker, plukker Selmer et 

eksemplar fullstendig fra hverandre. Senior ser ham over skulderen og kommenterer at maskinen er 

lett å demontere, men atskillig verre å få sammen igjen og nesten umulig å få til å virke etterpå. 

Selmer sitter time inn og time ut og undersøker. Han er velsignet med en intuitiv forståelse av 

hvordan tekniske innretninger virker, og en nesten umenneskelig evne til å konsentrere seg dypt og 

lenge når noe virkelig interesserer ham. Kanskje er han arvelig belastet. Faren, Ernst Westerlund 

Selmer, professor i fonetikk og tysk, skal en gang ha sittet i 20 stive klokketimer på eksamen. Etterpå 

innføres en maksgrense på tolv timer på filolog-eksamenene på Universitetet i Oslo. 

Dagen etter at den svenske kryptonestoren gir Selmer sin velmente advarsel, har den unge 

nordmannen puslet bitene sammen på mesterlig vis. Chiffermaskinen er så god som ny. Episoden er 

medvirkende til at Selmer blir sendt videre til London sommeren 1944. Der får han ansvaret for det 

tekniske vedlikeholdet av alle Hagelin-maskinene i norsk bruk.11 Da krigen endelig er over, er det få 

som har bedre innsikt enn Selmer i hvordan disse maskinene fungerer. Eller i hva som skal til for å 

knekke dem.  

Et langt liv er en uendelig stor samling av tanker, ønsker, beslutninger, ikke-beslutninger, bevisste 

handlinger og ting som bare skjer. I dette komplekse mylderet er det likevel noen elementer som er 

mer skjellsettende enn andre. Beslutningen Selmer tar i Stockholm om å «lese kryptologi», er et slikt 

livsdefinerende øyeblikk. Beslutningen får ikke bare avgjørende betydning for hans fremtid, den 

setter også tydelige spor etter seg i forskning og studietilbud på Universitetet i Bergen og i den tidlige 

utviklingen og bruken av elektronisk databehandling i Norge. Den fører ham inn i hemmelig tjeneste 

som kryptospesialist for Chifferavdelingen i Forsvarets overkommando, en oppgave han skjøtter på 

imponerende vis samtidig som han gjør akademisk karriere og blir professor i matematikk. I et 

intervju i 2001 sier pensjonisten Ernst Sejersted Selmer:  

Offisielt var jeg ren matematiker. Underhånden ble dette brukt til chiffer og krypto. […] Jeg valgte min 

matematikk ut fra hva den kunne brukes til.12 

Selmers forskning på 1950- og 1960-tallet gir viktige bidrag til at en liten nasjon som Norge er i stand 

til å bryte det britisk-amerikanske monopolet på kryptoutstyr i NATO. Han gir kryptologien i Norge et 

vitenskapelig fundament som gir status innad i NATO-alliansen, og som er medvirkende til at Norge 

utvikler en slagkraftig kryptoindustri som fortsatt er levende. Særlig viktig er Selmers vitenskapelige 

bidrag til teorien om såkalte skiftregistre, som brukes blant annet til å generere krypteringsnøkler, 

helt essensielle ingredienser i sikker informasjonsutveksling. Her samarbeider han med amerikanske 

Solomon Wolf Golomb, en matematiker som igjen er viktig for amerikanske National Security Agency 

(NSA).13 NSA er den sentrale forvaltningsenheten for signaletterretning og kryptologi i USA. 
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Forsvarets behov for sikker kryptering påvirker Selmers forskningsinteresser, som igjen påvirker 

utformingen av deler av matematikkstudiet og senere informatikkstudiet ved Universitetet i Bergen. 

Selmer bidrar også aktivt til at gode hoder fra akademia rekrutteres til kryptologisk arbeid i 

Forsvaret.14 Hans erfaringer med tidkrevende manuell kryptering og dekryptering – koding og 

avkoding av hemmelige budskap – er én av årsakene til at han går i bresjen for at Forsvaret skal 

anskaffe datakraft på 1950-tallet15 – og for at universitetene skal komme i gang med kurs i 

programmering og bruk av «elektroniske regnemaskiner». Selmer blir en datapioner i ordets rette 

forstand. 

Den mest synlige akademiske arven etter Selmers møte med kryptologien er Selmersenteret ved 

Universitetet i Bergen, som åpner i 2003 med den tidligere Selmer-studenten Tor Helleseth som 

leder. Senteret er i dag internasjonalt anerkjent for sin forskning på kryptografi, kodeteori og 

datasikkerhet.  

Hadde Selmer dratt til Uppsala for å studere matematikk i 1944, hadde Selmersenteret neppe sett 

dagens lys. Ikke hadde denne boken blitt skrevet heller. 
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En naturlig ubeskjeden mann 

Ella Sejersted og Ernst Westerlund Selmer gifter seg i mars 1919. Et par måneder senere er en 

fabelaktig intrikat legering av to menneskers arvestoff ferdig kodet fra naturens side. Alt som 

gjenstår, er litt strekking i bredde- og lengderetning og en god dose tålmodighet. 11. februar 1920 er 

ventetiden over. Ernst Sejersted Selmer gir seg i kast med tilværelsen.  

Han blir født i Kristiania, som fem år senere skifter navn til Oslo for godt. To brødre kommer til, 

Nicolay – kalt Nico – i 1921 og Knut i 1924. Nico flykter til Sverige under 2. verdenskrig og havner 

etter hvert i Canada, der han tar flygeropplæring ved det norske flyvåpenets treningsleir «Little 

Norway». Han dør i en flystyrt under trening i 1943. Knut blir en anerkjent jusprofessor og en 

foregangsmann innen forskning på forholdet mellom informasjonsteknologi, personvern og jus. Han 

lever til 2009.  

Frem til 1923 bor familien Selmer i en bygård på Fagerborg, i 4. etasje i Jacob Aalls gate 55. Etter et 

kort intermesso i Bestumveien i Asker ender de opp i Malurtåsen, et område midt mellom Lysaker, 

Jar og Stabekk. Her vokser de tre guttene opp i Liaveien, i et landlig strøk med frittstående eneboliger 

og store hager. Oppe i åsen er det hverken butikker eller kontorer, faktisk ikke offentlige tilbud av 

noe slag, og i mange år må de ned til Lysaker stasjon for å hente post og aviser.  

Noe arbeiderstrøk er Malurtåsen definitivt ikke. Selmers nærmeste naboer er «avdelingschef» Einar 

Ebsen i Andresens Bank og direktør Birger J. Høyer. Lege Størkar Wulfhoft bor også rett ved, så det er 

ikke langt å gå om noen skulle bli syke. Innimellom, når vindretningen er riktig, blir brødrene Selmer 

akkompagnert av kraftfull sang på skoleveien. Da er det operasanger Reidar Kaas som øver med 

vinduet åpent. Han er nabolagets store kjendis. Han har ikke bare sunget på La Scala i Milano, han 

har til og med spilt sigøynerhøvding i en vaskeekte spillefilm, Fantegutt fra 1932. Ellers er Malurtåsen 

befolket av disponenter, kapteiner, fanejunkere, grosserere, lektorer og «kontorchefer».16 

De tre guttene går på Stabekk kommunale høgre almenskole, i dag Stabekk videregående skole, og 

gjør det godt i de fleste fag. Eldstemann Ernst er som nevnt særlig ivrig i matematikk. Ellers spiller 

han tennis, driver med orientering og utnytter pendeleffekten av lange lemmer i diverse kastøvelser. 

Han er visstnok god i både kule og diskos17 og er utvilsomt aktiv som spydkaster i slutten av tenårene. 

I 1938 er han tatt ut på Oslos juniorkretslag, og samme år tar han andreplassen i et juniorstevne på 

Jordal med et kast på 50,02 meter.18 Det er en habil lengde dersom vi snakker om et seniorspyd, men 

ikke oppsiktsvekkende. På samme alder kaster spydkjempe og OL-vinner Egil Danielsen nesten 16 

meter lenger med det som definitivt er et seniorspyd.19 At Ernst Sejersted Selmer er atletisk og aktiv 

på flere idrettsarenaer, er det likevel liten tvil om. At han later til å holde seg unna lagidrett, 

kommenterer datteren hans slik:  

Individuelle idretter ja, det stemmer nok bra. Han var ingen lagspiller, han var et «one man show».20 

Noen nerd med nesen konstant parkert i en bok er Selmer altså ikke. Dessuten har han dame. 

Familien har et landsted i Hvitsten like sør for Drøbak, der de tilbringer det meste av somrene. Det 

har tilfeldigvis også frostaværingen Alf Faanes, sønn av en potetbonde fra Trondheims kjøkkenhage 

og byråsjef i Helsedepartementet. Denne byråsjefen har en datter som er ett år yngre enn Selmer: 

Signe Randi Johanne Schøning Faanes. Med et sånt magadrag av et navn er det kanskje ikke til å 

unngå at hun ender opp som «Lillemor». Og siden det ikke er mer enn to populære badestrender i 

Hvitsten, er det uunngåelig at professorsønnen Ernst og byråsjefdatteren Lillemor støter på 

hverandre. De blir kjærester i 1937 eller 1938, forlover seg i 1939 og gifter seg fredsvåren 1945. 

Deretter holder de det de lover; de lever sammen til døden skiller dem ad. 
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Som realfagsstudent på Universitetet i Oslo innleder Selmer et nytt, hett forhold. Ikke til en annen 

kvinne, han er stødigheten selv på det feltet, men til et matematisk fenomen som heter 

tvillingprimtall. Dette er to påfølgende oddetall som begge er primtall, en slags siamesiske tvillinger 

som har vokst sammen rundt ett enkelt partall. Eksempler på tvillingprimtall er 3 og 5, 17 og 19 og 

101 og 103. Det rare er ikke at slike søskenpar finnes. Det rare, og sikkert det som fascinerer Selmer 

også, er måten de er distribuert på blant de andre naturlige tallene. Det er som om Vårherre har 

mistet dem utover og helt glemt å rydde opp etter seg. Hvis matematikken er et landskap, kan du gå 

over sjø og land i årevis uten å støte på et eneste par av tvillingprimtall. Så kan det plutselig dukke 

opp en skokk av dem bak en åskam. Hvorfor er det ingen som vet. Man vet heller ikke om det finnes 

uendelig mange tvillingprimtall, selv om de fleste matematikere tror det. 

Selmer publiserer flere artikler om tvillingprimtall. I en av dem kommer en fremtidig Selmer-

spesialitet til syne: omfangsrike tabeller der han ved hjelp av hoderegning – andre måter å regne på 

er det ikke – prøver å finne alle svarene på et bestemt matematisk problem innen et brukbart røslig 

tallintervall. Han lister opp alle tvillingprimtallene han har funnet i intervallet opp til 200 000, og 

kommer med noen litt eplekjekke spekulasjoner21 om det vi kan kalle en slags allmenngyldig 

tvillingprimtall-detektor.  

Selmer er ikke den eneste som prøver seg på det kunststykket. I århundrer har matematikerne uten 

hell lett etter en formel eller en forklaring som kan ta dem fra det ene tvillingparet til det neste og 

det neste og det neste. Det kommer de sikkert til å fortsette med i noen århundrer til. Og om de ikke 

finner svar, kommer de garantert til å oppdage mye annet interessant på veien.  

I dag samarbeider flere forskningsinstitusjoner om kontinuerlige datasøk etter stadig større 

tvillingprimtall. Tallene i det største paret som så langt er funnet, har 338 342 siffer.22 Mange 

romaner har atskillig færre tegn. 

Etter den ufrivillige studiepausen på grunn av krigen blir Selmer cand.real. ved Universitetet i Oslo i 

1945, med hovedfag i matematikk. Året etter blir han universitetslektor, og han blir kjent som en god 

foreleser: kravstor, men pedagogisk. Alltid svært godt forberedt og ofte ganske underholdende.  

Selmer tar doktorgrad i 1953 og blir professor i matematikk ved Universitetet i Bergen i 1957. 

I yrkeslivet gir Selmer seg i kast både med ting som er et par tusen år gamle, og med ting som er så 

nye at han i praksis må lage dem selv. Det første er en klassisk gren av matematikken som heter 

diofantiske ligninger, der Selmer blir ekspert. (Ligningene er oppkalt etter den greske matematikeren 

Diofantos, som levde i Alexandria på 200-tallet. De har flere ukjente – ofte er både de hersens x-ene, 

y-ene og z-ene med – og svarene skal være heltall. Ligningene kalles også ubestemte, og mange av 

dem er nokså enerverende fordi de later til ikke å ha noe svar i det hele tatt.) Det andre er 

datamaskiner, der Selmer også blir ekspert. Han skal til og med bli ekspert på å bruke det ene til å 

løse utfordringer skapt av det andre. Ifølge ham selv er han den første matematiker i verden som 

løser tallteoretiske problemer ved hjelp av en «elektronisk regnemaskin»23, for å bruke hans egen 

terminologi. 

Det som er helt sikkert, er at datapioneren og logikkgeniet John von Neumann, som Selmer jobber 

for i USA i 1951 og 1952, oppfatter Selmer som en ekte «troubleshooter» på området. Da 

Consolidated Engineering Corporations arbeid med å utvikle en datamaskin går i stå, anbefaler han 

dem å ta kontakt med en viss ung nordmann.24 Resultatet er at Selmer nærmest egenhendig 

konstruerer logikken til datamaskinen Burroughs 205, som er en reell konkurrent til giganten IBMs 

maskiner på slutten av 1950-tallet. Han nøyer seg for øvrig ikke med logikken, ifølge ham selv er han 
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ansvarlig for designet «ned til hvert eneste radiorør»25 (dette er før transistorene kommer inn i bildet 

og gjør datamaskinene mye raskere).  

Mye av tiden oppfører Selmer seg slik man kan forvente av en matematikkprofessor. Han foreleser 

blant annet i algebra, tallteori og noe som heter euklidsk geometri. Andre ganger tar han for seg ikke-

euklidsk geometri. Han doserer om komplekse tall – en slags tallverdenens bastarder, mikset av 

reelle tall det er mulig å forstå, og imaginære tall som krever atskillig mer velvilje – og om ikke fullt så 

komplekse tall. Han deltar i styre og stell på instituttet der han jobber, retter eksamensoppgaver, 

forsker og publiserer i ny og ne.  

Andre ganger gjør han mer uvanlige ting for standen. Han tar sin hatt og frakk og setter seg på flyet 

til Oslo for å ha hemmelige møter med den militære sikkerhetstjenesten, som han jobber for i flere 

tiår. Eller han drar til London for møter med datafabrikken Ferranti, som i 1955–56 bygger en av 

verdens kraftigste datamaskiner på oppdrag for Forsvaret. Hvis han da ikke er i Washington på møter 

med NSA, som er en slags «hemmeligholdets høyborg» i USA.  

Selmer er sentral i utviklingen av krypteringsmetoder og krypteringsutstyr som blir brukt i både 

militær og sivil forvaltning i Norge på 1960- og 1970-tallet – noe av det også av NATO. Ifølge den 

kjente kryptologen og sikkerhetseksperten Bruce Schneier er Selmer helt essensiell i utviklingen av 

den matematiske teorien bak en krypteringsmetode som kalles «flytchiffer». Schneier omtaler slike 

flytchiffer som selve «arbeidshesten» i militær kryptologi i de elektroniske maskinenes tidsalder.26  

Det som kanskje imponerer aller mest med Selmer, er at han gjør seg gjeldende på så mange 

fagområder og i så mange kriker og kroker av hvert av dem. I tillegg til forskningen innen 

matematikk, kryptologi og data er han helt rå på å omsette teori til praksis. Det er som med 

Burroughs 205 – han lager ikke bare oppskriften, han koker retten også. Han har det både i hodet og i 

fingrene og svinger loddebolten med største selvfølgelighet.  

Han er også administrator og reformator i det akademiske systemet. Selmer har ansvaret for en 

omfattende modernisering av realfagsstudiet ved Universitetet i Bergen i 1958, der en stivbent 

ordning skrotes for å gi studentene mulighet til å kombinere emner fra ulike fag. Han er styrer eller 

medlem i styret ved Matematisk institutt fra 1957 til 1983. Han er prodekanus – en slags faglig 

visepresident – ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra 1960 til 1966. Fra 1966 til 1968 

er han dekanus – altså capo di tutti capi – samme sted. I 1968 er han også prorektor – stedfortreder 

for universitetets rektor. Fra 1961 til 1973 sitter han i Rådet for elektronisk databehandling i staten, 

som har stor innflytelse over norsk datapolitikk og enda større makt over innkjøp av datautstyr i det 

offentlige. Fra 1970 til 1982 er han også styreformann for den stadig ekspanderende EDB-avdelingen 

ved Universitetet i Bergen.  

Selmer sitter i flere år i styret for Norsk Regnesentral og for Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 

Forskningsråd, en av forgjengerne til dagens Forskningsråd. Han er redaktør for tidsskriftet Nordisk 

Matematisk Tidsskrift i 25 år og sitter i et utall fagutvalg, fagkomitéer og bedømmelseskomitéer både 

på og utenfor Universitetet i Bergen. Han har en helt fenomenal arbeidskapasitet. 

Som nevnt er en bok av G.H. Hardy hovedårsaken til at Selmer blir fengslet av tallteori. En mer 

populær bok som kommer ut på 1930-tallet, er det lite trolig at Selmer leser. Det er Aksel 

Sandemoses En flyktning krysser sitt spor, med Jantelovens bud: «Du skal ikke tro at du er noe.»  

Selmer er fullstendig klar over at han er noe. Livet igjennom fremhever han seg selv og sine bedrifter 

på en aldeles unorsk måte. Det begynner allerede på møtene i Realistforeningen i Oslo, den 

ærverdige studentforeningen fra 1859. Der er Selmer innleder så ofte han kan, tar ordet så ofte som 
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mulig og sier «jeg» og «meg» så ofte at det rutinemessig avstedkommer munter hoing fra salen. Det 

tar han knapt notis av. 

Ifølge tidligere informatikkprofessor og Nei til EU-general Kristen Nygaard – heller ikke kjent for å 

gjemme seg vekk – «[får] Selmer […] alle oss andre til å fremstå som mønsteret på beskjedenhet».27  

Nygaard forteller følgende historie om Selmer: 

Det var en gang han hadde vært oppe i kjemi. Og så ble karakterene lest opp, og det sto folk og hørte 

på dette her. Og han var jo vant til å få beste karakter, og så var det en som het Andersen som fikk 

bedre karakter, og da de så hadde lest opp dette, så sier Selmer høyt og tydelig: «Hvem er egentlig 

denne Andersen?» Og forskjellig annet slikt. Men han er jo en veldig, jeg må jo få påpeke at han er 

ganske flink, kanskje ikke av de helt store matematikere, men han var intelligent som bare det, men 

også tiltalende og hyggelig iblant dette, så det var jo en kilde til både munterhet og irritasjon.28 

Andre kilder forteller at Selmer etter å ha fått nest beste karakter på kjemieksamenen skal ha 

oppsøkt sensor. Stemte det virkelig at «denne Andersen» var en tidel bedre, eller kunne det ha 

skjedd en feil i karaktersettingen? 

I skriftlig form byr Selmer på selvsentrerte formuleringer av en type som er sjelden vare i det norske 

akademiske landskapet. Slik beskriver han et av sine matematiske hovedverk, monografien «Linear 

Recurrence Relations over Finite Fields» i 1966, som er basert på en forelesningsserie han holder i 

England:  

Forelesningene mine må inneha verdensrekord for antall eksemplarer av en duplisert monografi. 

Mange av mine kryptologivenner kaller det sin «Bibel» for lineær rekursjon – eller i alle fall Det gamle 

testamentet.29 

I rettferdighetens navn skal det sies at det er pensjonisten Selmer som skriver dette, i en artikkel som 

oppsummerer hans virke som kryptolog. Det skal også sies at mange i det kryptologiske 

forskningsmiljøet oppfatter denne monografien som en slags «hellig gral». Men eksemplet er langt 

fra enestående. Mennesker som kjenner og liker Selmer, mener dette og lignende utsagn stort sett 

fremføres med glimt i øyet og en viss ironisk selvdistanse. Andre er ikke fullt så sikre. 

Selmers tidligere student og kollega Tor Helleseth sier det slik:  

Selmer var en naturlig ubeskjeden mann på en måte bare han kunne være.30 

Selmer beskrives også som utpreget høflig, pålitelig og ordentlig. Han holder formell distanse til de 

fleste og slipper ikke folk lett innpå seg. Han snakker stort sett om fag – eller om ufarlige tema som 

hagearbeid. Selv de som omgås ham hyppig, føler ikke at de virkelig kjenner ham. Unntaket er trolig 

oberst31 Nils Berge Stordahl, mannen som verver Selmer til hemmelig innsats for Forsvaret etter 

krigen, og som trolig også er hans eneste virkelig nære venn. Selmer skriver om dette vennskapet i 

den omtalte memoarartikkelen:  

Han døde altfor tidlig, i 1984. Jeg betraktet ham alltid som min beste venn.32  

Dette er svært uvanlige ord i en artikkel fra en akademisk antologi, og det sier antagelig alt om hvor 

mye Stordahl betyr for Selmer. 

Ellers fremhever både Selmers datter, kolleger, studenter, underordnede og samarbeidspartnere av 

ulike slag Selmers stabilt gode humør. Han ler mye, har ofte en tørr vits eller god historie på lager og 

gir sjelden uttrykk for at han er oppgitt eller frustrert over mennesker. Regnestykker kan derimot få 

ham til å banne, både underveis i en vanskelig kamp og i triumf når en gjenstridig tyr er lagt i bakken. 



11 
 

Da kan han komme med utsagn av typen «der fikk vi endelig tatt den jævelen» eller «det var en seig 

faen». Med få unntak hisser ikke Selmer seg opp over bagateller. Ikke over så mye annet heller.  

Mange beskriver Selmer som distansert, men han har også en omsorgsfull side. Han er svært 

inkluderende overfor gjesteforskere, studenter fra utlandet og nye kolleger ved Matematisk institutt. 

Han inviterer gjerne folk hjem på middag og arrangerer sosiale sammenkomster for å få nykommere 

inn i miljøet. Tyske Christoph Kirfel, som kommer til Bergen i 1980 for å studere matematikk, forteller 

at det første norske hjemmet han ser fra innsiden, ikke er en medstudents, men Selmers. Da en 

annen student fra Tyskland, Ellen Berle, må dra tilbake til hjemlandet midtveis i sitt hovedfag, 

opprettholder Selmer veiledningen av henne per brev. På 1960-tallet, da en av Selmers kolleger 

virkelig havner på skråplanet, inviterer Selmer ham hjem på julaften. Matematikkprofessoren er 

unorsk på flere måter.  
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Eksil i London 

Våren 1944 får Selmer en kort og grunnleggende opplæring i kryptografi i Stockholm. Deretter blir 

han sendt til London, der han ankommer i juni 1944. Det er samme måned som Hitlers fryktede V1-

bomber begynner å falle over den engelske hovedstaden. De flyvende bombene – en forløper for 

moderne krysserraketter – dreper eller sårer mer enn 20 000 innbyggere i byen før krigen er over. 

Mer enn 50 år etter oppholdet i London har Selmer uhyggen friskt i minne: 

Jeg ankom London akkurat samtidig som de flyvende bombene, så det var nokså dramatisk. Dette var 

V1 altså […] og de var akkurat begynt å falle rundt omkring i London da jeg kom. […] Når vi hørte en av 

disse bombene stoppe motoren over oss, var det bare å kaste seg ned på grunn av splinter og sånn. 

Jeg var aldri veldig nær, men jeg var i alle fall så nær en gang at i bagasjerommet på bilen fant vi en 

aluminiumsplint fra en flyvende bombe. Så såpass nær var man.33 

I London blir Selmer del av et lite, norsk kryptologisk eksilmiljø som samarbeider tett med britene. 

Lederen er oberstløytnant Ragnvald Alfred Roscher Lund. Andre sentrale skikkelser er Erling 

Sverdrup, som i likhet med Selmer senere skal bli professor i matematikk, Utenriksdepartementets 

handelsråd Johan Georg Ræder og Utenriksdepartementets kryptosjef Hjørdis Rolsted. Rolsted er en 

av ytterst få kvinner med lederfunksjoner i dette miljøet. 

Nordmennene bruker svenske krypteringsmaskiner av merket Hagelin C-38, og Selmer får 

hovedansvaret for både teknisk vedlikehold og koding og dekoding av meldinger. Hagelin C-38 er en 

såkalt rotorbasert kryptomaskin, der flere rotorer eller kodeskiver sørger for at bokstaver som tastes 

inn, kommer ut som noe helt annet.  

I en rotorbasert kryptomaskin er hver rotor utstyrt med en egen versjon av alfabetet – et 

chifferalfabet – der bokstavene som regel opptrer i en annen rekkefølge enn i det vanlige alfabetet – 

klartekstalfabetet. I en C-38-maskin er det også et ulikt antall bokstaver på de ulike rotorene.34 Den 

første rotoren kan for eksempel gjengi en A som en X, som den neste gjør om til en B og så videre. 

For at systemet skal bli vanskeligere å knekke, roterer skivene straks de har kryptert en bokstav. 

Skivene kan settes til å rotere med ulik regelmessighet og med ulikt antall steg av gangen, og i 

avanserte rotormaskiner kan de også bytte plass, og man kan bruke ledninger til å hoppe over en 

skive. Eller to. Eller tre.  

Rotormaskinene Selmer får ansvaret for, brukes til å lage det som i kryptologisk terminologi kalles 

polyalfabetiske substitusjonschiffer. Historisk har kryptologene brukt to metoder for å forvrenge 

meldinger slik at de ikke skal kunne leses av uvedkommende: substitusjon og transposisjon. I 

transposisjon beholder bokstavene sin opprinnelige mening eller identitet – «A» er fortsatt «A» – 

men de bytter plass i teksten. I substitusjon endrer bokstavene identitet. En «A» blir kamuflert som 

en annen bokstav.  

Et av de første kjente eksemplene på bruk av transposisjon til militær kryptering skriver seg fra 

antikkens Hellas. På 400-tallet f.Kr. tar spartanerne i bruk en skytale for å kryptere meldinger. Den 

består av en åttekantet trepinne med en bestemt diameter og en lærreim som surres rundt. 

Budskapet som skal sendes, skraveres inn i læret, og så lenge læret er surret rundt pinnen, er 

bokstavene plassert slik at meldingen gir mening. Straks lærreimen fjernes fra pinnen og strekkes ut, 

ser meldingen derimot ut som pølsevev. Dermed klarer ikke perserne eller athenerne eller noen av 

de andre tallrike fiendene av bystaten Sparta å lese meldingen, selv om de skulle få tak i reimen. Med 

mindre den da blir snappet opp av en forfengelig nysgjerrigper med underarm på nøyaktig samme 

diameter som skytalen.  
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Et av de eldste kjente eksemplene på substitusjon, som historisk er en mye mer utbredt metode, er 

det som kalles «Cæsars chiffer» eller «Cæsar-forskyvning». Opphavsmannen er den romerske 

hærføreren og diktatoren Gaius Julius Cæsar, som skal ha kodet meldingene sine ved å erstatte hver 

enkelt bokstav med bokstaven tre plasser lenger ut i alfabetet.  

Utsagnet «VHOPHUIRUHOHVHUNORNNHQWROY» gir ikke særlig mening. Hvis vi dekrypterer teksten 

i tråd med Cæsars oppskrift, blir det bedre. Da går vi motsatt vei av det Cæsar gjorde da han 

krypterte meldingen, og erstatter hver bokstav i pølsevevet med bokstaven som står tre plasser 

nærmere starten av alfabetet. Legger vi i tillegg inn noen mellomrom mellom det som åpenbart er 

meningsfulle ord, blir teksten slik: «SELMER FORELESER KLOKKEN TOLV.» (Da gjelder det å ikke 

komme for sent.) 

Den krypterte teksten over er kort, men viser likevel en av de store svakhetene ved enkle 

substitusjonssystemer. I alle språk er det nemlig slik at noen bokstaver – og kombinasjoner av 

bokstaver – går igjen oftere enn andre. I det norske språket er bokstaven «E» suverent ivrigst på å 

stikke seg frem, og i den krypterte teksten over representerer «H» – som forekommer flest ganger – 

ganske riktig «E». Krypteringen er allerede i ferd med å falle fra hverandre.  

Å bruke regelmessigheter i språket til å knekke krypteringer kalles frekvensanalyse. Den blir 

oppfunnet av araberne, og som så ofte i tidlig vitenskap er utgangspunktet religiøst.35 Skriftlærde 

som studerer Koranen, biter seg merke i at noen bokstaver dukker opp oftere enn andre. Siden 

Koranen er Allahs egne ord – formidlet gjennom profeten Muhammed – begynner teologene å 

spekulere på om det ligger en dypere mening skjult i at ulike bokstaver forekommer med ulik 

hyppighet. Dette gir støtet til en grundig analyse av bokstavfrekvensene i Koranen – og dermed også 

av det arabiske språket. 

Etter hvert blir kryptologene ordentlig drevne språkstatistikere. De utarbeider bigram-statistikker 

som viser hvilke bokstavpar som forekommer hyppigst – og i hvilken rekkefølge bokstavene oftest 

står. Noen bokstaver liker å stå forrest, andre liker seg bedre i bakgrunnen. På engelsk finner du for 

eksempel ofte «H» etter «T», men sjelden foran. Noen bokstaver er langt mer sosiale enn andre og 

liker seg i selskap med nær sagt hvem som helst. Andre er mer selektive og omgås kanskje bare et 

par nære venner. «Q» i engelsk er et godt eksempel, den godtar nesten bare samvær med «U», og 

når de to møtes, vil «Q» helst stå foran.  

Ivrige kryptologer kartlegger også de vanligste stavelsene og trigrammene – trekløvere av bokstaver 

– i språkene de analyserer. I sum gir språkstatistikk mange og svært nyttige hint for de som prøver å 

knekke kryptert tekst uten å kjenne oppskriften som er brukt.  

Cæsar-chiffer og andre substitusjonssystemer som bare bruker ett chifferalfabet til å erstatte 

klartekstalfabetet, er et lett bytte selv for middels kodeknekkere. I denne typen monoalfabetisk 

substitusjon blir nemlig alle statistiske trekk ved den opprinnelige teksten svært synlige også i den 

krypterte teksten. Tar man derimot i bruk flere chifferalfabeter og veksler mellom dem i én og 

samme melding, forsvinner mange av de statistiske ledetrådene. 

En som har forstått dette, er den italienske renessanseskikkelsen Leon Battista Alberti. Han er 

arkitekt, maler, komponist, jurist, bokholder, språkviter, forfatter, bejublet organist og visstnok også 

litt av en atlet.36 Dette universalgeniet skriver blant annet en revolusjonerende bok om perspektiv i 

malerkunsten og utgir den første kjente italienske grammatikken.37 Han jobber i mange år i det 

pavelige kanselli i Roma, men får sparken på 1460-tallet, etter at datidens organisasjonskonsulenter 

har overbevist paven om at det er tid for innskrenkninger. Dermed får Alberti tid til å fikle med 

kryptografi.  
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I likhet med Selmer har Alberti en bemerkelsesverdig evne til å gjøre fruktbare koblinger mellom sine 

analytiske og praktiske anlegg. Han skrur sammen «Albertis skive», en innretning som er like enkel 

som den er genial. To alfabeter er oppført på rundinger som er festet til samme akse, der den minste 

kan roteres. På den faste, ytterste ringen fører han opp bokstavene i alfabetet i vanlig rekkefølge 

samt tallene 1–4. I den innerste, dreibare ringen fører han opp de samme bokstavene i helt vilkårlig 

ordning. Dette er et praktisk lite verktøy for enkel polyalfabetisk substitusjon.  

Svakheten ved verktøyet – sett i historiens bakspeil – er at rekkefølgen på bokstavene er fast. Derfor 

bør de som bruker ulike varianter av Albertis skive, helst holde utformingen av selve verktøyet 

hemmelig. Ellers kan meldingene knekkes lett av kryptoanalytikere som legger seg litt i selen. Denne 

svakheten forhindrer ikke at Alberti regnes som den vestlige kryptologiens far. 

I 1553 lager Giovanni Battista Belaso det vi i dag kaller en krypteringsnøkkel, som angir en helt 

spesifikk måte å bruke et bestemt chiffersystem på. Nøkkelen kan for eksempel angi utgangsposisjon 

for systemer som bruker flere chifferalfabeter, informasjon om hvor ofte man skal bytte mellom 

alfabetene, hvor i neste alfabet man skal starte, og så videre. Belasos nyvinning fører til at det ikke 

lenger er nødvendig å holde utformingen av et krypteringssystem hemmelig. Det er først og fremst 

nøkkelen – den felles forståelsen avsender og mottaker har om hvordan et chiffer skal brukes – som 

må holdes hellig. 

Kryptologiens historie beskrives gjerne som et intellektuelt våpenkappløp. Krypteringene blir stadig 

mer avanserte, slik at det blir verre og verre å få tilgang til de hemmelige meldingene uten å kjenne 

nøkkelen. Som regel fører likevel kombinasjonen av menneskelig hjernekapasitet, utholdenhet, 

språkkunnskap og logisk sans til at selv de mest intrikate låsene blir dirket opp. 

Det er nok av dem som erklærer at de har konstruert et ubrytelig chiffer. På slutten av 1500-tallet er 

Filip II av Spania hellig overbevist om at spanjolenes chiffer er ugjennomtrengelig som fjell. Da den 

franske kryptoanalytikeren François Viète viser at spanskekongen tar sørgelig feil, skriver Filip til 

paven og beskylder Viète for heksekunster (den spanske inkvisisjonen har et eget og svært effektivt 

behandlingsopplegg for dem som driver med slikt). Paven legger rolig brevet til side. Selv har han lest 

«hemmelig» spansk diplomatpost i årevis – helt uten heksekunster.38 

En annen franskmann, Blaise de Vigenère, slår ut i full blomst i det næringsrike kryptomiljøet i Roma i 

andre halvdel av 1500-tallet. I det som har blitt hetende Vigenère-chifferet,39 tar han i bruk ikke 

mindre enn 26 alfabeter i et krypteringssystem der bokstavene i hvert nytt alfabet forskyves én plass 

i forhold til det forrige alfabetet. Ved hjelp av nøkkelord viser han hvor i de 26 alfabetene hver 

klartekstbokstav skal hente sitt chiffrerte motstykke fra. Antall nøkler er det bare fantasien som 

setter grenser for, og under slike forhold får vanlig frekvensanalyse svært skrinne kår. Én bokstav i 

chifferteksten kan stå for hvilken som helst bokstav i den opprinnelige meldingen.40  

Vigenère kaller chifferet sitt ubrytelig, og i to hundre år fremstår det også som det. Så kommer en 

legendarisk kvinnebedårer på banen. På midten av 1700-tallet viser det seg at Giacomo Casanova kan 

mer enn å gjøre damene mo i knærne. Han knekker en lengre tekst som er kryptert med et Vigenère-

chiffer, blant annet ved å lete etter gjentagelser i den krypterte teksten som kan antyde lengden på 

nøkkelteksten. For eksempel betyr et nøkkelord på fem bokstaver at det i praksis er brukt fem 

monoalfabetiske chiffer. Da kan man plukke ut hver femte bokstav i den krypterte meldingen og 

bruke frekvensanalyse på disse.41 I kryptosystemer medfører alle periodiske gjentagelser en svakhet. 

I 1917 finner den amerikanske kryptografen Gilbert Sandford Vernam ut at Vigenère likevel har rett i 

at chifferet hans er ubrytelig. Det må bare brukes på riktig måte. Hvis nøkkelordet er like langt som 

meldingen som skal krypteres, og består av en tilfeldig sammensetning av tegn, kan ikke chifferet 
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knekkes med kjente teknikker.42 Dette gir støtet til utviklingen av det som kalles 

engangsbokstavblokker, krypteringsnøkler med helt tilfeldige bokstavrekker som brukes bare én 

gang og destrueres etterpå.  

I 1949 beviser amerikaneren Claude Elwood Shannon matematisk at Vigenères chiffer er ubrytelig, 

forutsatt at nøkkelen er helt tilfeldig generert, like lang som meldingen og brukes bare én gang.43 I 

tillegg må selve nøkkelen selvsagt overføres mellom sender og mottaker på en helt sikker måte.  

Selv om Vigenère-chifferet altså er sikkert, er det fryktelig upraktisk så lenge man krypterer og 

dekrypterer for hånd. På starten av 1900-tallet begynner en rekke nasjoner å eksperimentere med 

det vi kan kalle elektromekaniske koblinger av Albertis skive og Vigenères chiffer. Arvid Damm tar 

patent på en kryptomaskin i Sverige. Det samme gjør Alexander Koch i Nederland og Edward Hebern 

i USA.  

Først finner ingen av dem noe marked for maskinene sine. Den amerikanske utenriksministeren 

Henry Stimson avviser Heberns fremstøt med den begrunnelse at «gentlemen leser ikke hverandres 

post».44 Av etiske årsaker stopper samme mann bevilgningene til kryptoavdelingen i den militære 

etterretningstjenesten i USA i 1929.45 I 1918 skrur tyske Arthur Scherbius sammen en avansert 

kryptomaskin som får navnet Enigma, men han får heller ingen annen reaksjon fra sitt lands forsvar 

enn en skuldertrekning.  

Ti år senere er holdningen til kryptomaskiner en helt annen. Da er slikt utstyr satt i masseproduksjon 

i en rekke vestlige land og i Japan. Hagelin-maskinene Selmer jobber med i London, er blant dem som 

blir produsert i flest eksemplarer. 

Selv om Hagelin C-38 er uendelig mye mer komplisert enn spartanernes skytale og Cæsars chiffer, er 

den langt fra bombesikker. Selmer analyserer den opp og i mente og finner det han mener er klare 

svakheter ved konstruksjonen. Denne kunnskapen bruker han til utbedringer av maskinene som er i 

bruk i den norske kryptotjenesten, eller snarere av måten de brukes på:  

Men etter hvert som vi oppdaget dette, så la jo vi inn i vår maskinbruk feller og vanskeligheter for en 

forsør [en som jobber med å knekke – forsere – krypterte meldinger uten å kjenne chifferet eller 

nøkkelen som er brukt].46  

Grepene Selmer tar for å skru opp sikkerheten et par knepp, er vellykkede. Ifølge David Kahn, 

nestoren blant kryptohistorikerne, er det ingenting som tyder på at tyskerne klarer å bryte de norske 

kodene under krigen. Selmer får også dette bekreftet direkte etter krigen, i en samtale med sjefen 

for de tyske kodeknekkerne.47 Hvor høyt tyskerne prioriterer å knekke de norske meldingene, er en 

helt annen sak. Det er naturlig å anta at de bruker sine kryptoanalytiske ressurser på større og 

mektigere motstandere.  

Ifølge Selmer selv lykkes det norske miljøet i London i å bruke nettopp frekvensanalyser til å knekke 

meldinger fra enkelte nasjoner som bruker Hagelin-maskiner.48 Det brukes ganske enkelt 

språkstatistikk til å avdekke hvordan rotorene og ledningene i maskinen er koblet og satt opp. Selmer 

kan ikke snakke åpent om dette gjennombruddet før det har gått mange tiår. I militær kryptografi er 

det en gyllen regel ikke å fortelle omverdenen om viktige fremganger. De som finner ut at du har 

knekket chifferet deres, vil ta i bruk nye metoder, og da er arbeidet forgjeves.  

Det er uansett gammelt nytt for Selmer da kryptografene Henry Beker og Fred Piper i 1982 gir ut en 

bok med en 60-siders beskrivelse av hvordan man knekker nettopp Hagelin-chifferet.49 Den 

oppskriften har Selmer kjent i 25 år allerede. Dette forteller han til informatikkprofessor Torleiv 

Kløve, som benytter anledningen: Kan Selmer tenke seg å forelese om hvordan han knekket 
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chifferet? Det kan Selmer. De anskaffer en Hagelin-maskin fra Forsvaret, slik at teori og praksis kan 

kombineres. En av studentene som er til stede på forelesningen, Øyvind Ytrehus, er i dag 

forskningsdirektør for Simula UiB, et forskningsselskap etablert i 2016 med utspring i Selmersenteret. 

Han forteller at studenter som var til stede på den nevnte forelesningen, fortsatt kan snakke 

oppglødd om seansen med Selmer og Hagelin-maskinen. Kryptoinnretningen står nå hjemme hos Tor 

Helleseth. 

Også en annen skarp, norsk matematiker bidrar til å knekke andre lands krypteringer under London-

eksilet.50 Erling Sverdrup gir opphav til det som i kryptomiljøet omtales som sverdrupske ligninger og 

høyere ordens sverdrupske ligninger – matematiske metoder skreddersydd for å strippe hemmelige 

meldinger for kamuflasje. Sverdrup er sjef for forseringsarbeidet i Norge en kort periode i 1946, men 

slutter for å studere videre på Blindern. I 1953 blir han professor i matematisk statistikk ved 

Universitetet i Oslo. 

Mens Selmer og resten av det norske chiffermiljøet holder til i London, vitner hektisk aktivitet 80 

kilometer lenger nord om hvor umåtelig viktig kryptologi er for de krigførende partene under 2. 

verdenskrig. På herregården Bletchley Park i det som i dag er byen Milton Keynes, jobber geniet Alan 

Turing og tusenvis av andre matematikere, statistikere, språkvitere og ingeniører med å knekke tyske 

og japanske chiffer og krypteringssystemer, deriblant den legendariske Enigma-maskinen. Turing 

bygger videre på arbeidet til en skarpskodd polsk matematiker ved navn Marian Adam Rejewski, en 

mann som har fått skammelig liten oppmerksomhet for sin historiske innsats i å bryte de tyske 

kodene. Rejewski konstruerer en mekanisk maskin – kalt «bombe» på grunn av den tikkende lyden – 

som brukes til å knekke tyske chiffer. Turing videreutvikler maskinen og fyller etter hvert en hel 

etasje med bombene sine.  

Høsten 1941 synes hans nærmeste sjef i Bletchley Park at det er brukt for mye penger, og skrur igjen 

kranen. Da henvender Turing seg direkte til statsminister Winston Churchill, som svarer samme dag, 

via stabsoffiseren sin: 

UTFØRES I DAG. Sørg for at de får alt de trenger på ekstrem prioritet, og rapporter til meg at det er 

gjort.51 

Churchills reaksjon sier det meste om hvilken betydning den britiske regjeringen tillegger 

kryptologien. Det er ikke uten grunn. I krig kan det å knekke fiendens kryptering bety forskjell på liv 

og død for mange mennesker. Og motsatt: Krypteringer som er så sikre at motstanderen ikke kan 

trenge igjennom dem, gir uvurderlige fordeler.  

Takket være arbeidet i Bletchley Park leser de allierte mot slutten av krigen nokså regelmessig 

tyskernes «hemmelige» kommunikasjon. De allierte har både god oversikt over bevegelsene til tyske 

land- og sjøstridskrefter og et forbløffende presist bilde av tyske troppekonsentrasjoner langs kysten 

av Normandie. Det siste er en forutsetning for at D-dagen – den allierte invasjonen av Frankrike 6. 

juni 1944 – blir vellykket. Det er stor enighet blant historikerne om at arbeidet ved Bletchley Park 

bidrar sterkt til at et seks år langt verdensomspennende ragnarok ikke varer enda lenger – og dermed 

til å spare mange menneskeliv på begge sider av konflikten.52  

Også USA har sine kryptosuksesser under 2. verdenskrig, blant annet knekker de japanernes 

krypteringsmaskin «Purple». Dette spiller en avgjørende rolle under slaget om strategisk viktige 

Midway nord i Stillehavet i juni 1942. Fordi de har innsyn i den japanske meldingstrafikken, vet 

amerikanerne at et angrep på øygruppen Aleutene er nær forestående. De vet også at dette bare er 

en avledningsmanøver for det virkelige angrepet – på Midway. Den amerikanske stillehavsflåten 
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spiller med, setter kurs mot Aleutene, bare for å vende tilbake og påføre japanerne så store tap at 

den japanske marinens slagkraft blir varig svekket.53 

Også episoder fra 1. verdenskrig viser at kryptografi kan ha stor betydning for hvordan en storkrig 

utvikler seg. I 1917 sender den tyske utenriksministeren Arthur Zimmermann et telegram til den 

tyske ambassadøren i Washington, som får beskjed om å sende det videre til sin kollega i Mexico. I 

telegrammet foreslås en allianse mellom Tyskland og Mexico, og meksikanerne oppfordres i 

realiteten til å angripe USA. Britene snapper opp telegrammet, knekker krypteringen og sørger for å 

få innholdet lekket til avisene. Det er en medvirkende årsak til at president Woodrow Wilson gir opp 

den amerikanske nøytraliteten og erklærer Tyskland krig våren 1917.54 

I et intervju med NRK Radio i 2001 forteller Selmer om hvordan han knekker Hagelin-maskinen i 

London. En tydelig imponert programleder spør:  

Så det betyr at hvis noen hadde hatt deg på sin side, så hadde Hagelin-maskinen blitt knekket allerede 

under krigen, den da?55 

Selmer nøler ukarakteristisk før han svarer: 

Ja. For så vidt kan du si det. Ja da.  

Så skifter han behendig tema. I 2001 vet Selmer godt at også tyskerne nokså greit knekker Hagelin-

maskinene under krigen. Det er derfor amerikanerne – som i 1945 har hele 140 000 Hagelin-maskiner 

produsert på lisens – utelukkende bruker C-38-maskinene til taktiske meldinger i felten. I løpet av de 

tre–fire timene det vil ta tyskerne å knekke en slik melding, vil den ikke lenger være like relevant. For 

strategisk viktige meldinger bruker amerikanerne langt sikrere systemer.  

Hvorfor Selmer holder denne opplysningen skjult for radiolytterne, er ikke godt å vite. Kanskje det 

handler om ikke å ødelegge en god historie? 
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Med «let og frisk stil» 

Selmer tar hovedfag i matematikk i 1945 med hovedkarakter 1,15. Stort nærmere den ultimate 

toppkarakteren 1,0 er det vanskelig å komme, selv om tyske Georg Cantor på slutten av 1800-tallet 

beviser at selv det mest ubetydelige intervall på tall-linjen skjuler en uendelighet av tall.56 Selmers 

forelesningsnotater fra Blindern vitner da også om et ordensmenneske av rang. Håndskriften er 

skråstilt og sirlig, og notatene er kjemisk fri for utenomfaglig snikksnakk. Heftene til Selmer 

inneholder hverken kruseduller eller kommentarer til sidemannen, de er nesten litt skremmende i all 

sin skikkelighet. Han lager til og med innholdsfortegnelse på innsiden av omslaget til sine egne 

notater. 

For en begavet matematiker som Selmer, som også liker å ta ordet i forsamlinger, er en 

universitetskarriere et naturlig mål. Han vurderer neppe andre yrkesvalg. 

I 1945 er det ikke veldig mange steder å jobbe for den som vil bli matematiker i Norge. Universitetet i 

Bergen er ikke opprettet,57 matematiske fagmiljø av et visst omfang finnes bare ved Norges Tekniske 

Høgskole (NTH) i Trondheim og ved Universitetet i Oslo. Ved hovedstadsuniversitetet er det fire 

professorater i matematikk og en liten håndfull dosent- og lektorstillinger.58 

For å være i best mulig posisjon straks en stilling blir ledig, tar Selmer pedagogisk seminar, som er et 

krav for alle som skal undervise i «høyere skole». I praksisperioden havner han på Kristelig 

Gymnasium. Det er ingen ideell match, siden Selmer er ateist og fritenker og aldri redd for å si det 

han mener. Innimellom er han også nokså oppgitt over det faglige nivået hos noen av gymnasiastene. 

For å bistå en stakkar som ikke klarer å regne ut 4 ganger 13 i hodet, ber Selmer ham tenke på 

kortstokken. Alle vet vel at det er 13 av hver farge og 52 kort totalt?  

Dagen etter blir Selmer kalt inn på rektors kontor, der han får beskjed om å finne mer oppbyggelige 

eksempler neste gang. På Kristelig Gymnasium oppfordrer man ikke til kortspill. 

Allerede i 1946 åpner det seg en mulighet for Selmer, og han blir ansatt som universitetslektor ved 

Universitetet i Oslo, i første omgang ved Sosialøkonomisk institutt.59 Et eget «Matematisk og 

mekanisk institutt» kommer først i 1947.60 Før det er matematikk lagt direkte under Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet.  

Ifølge matematikkhistoriker Nils Voje Johansen består matematikkfaget i Norge rundt midten av 

1900-tallet av «mye undervisning og lite forskning». Det er et oppsamlet undervisningsbehov etter at 

Universitetet i Oslo har vært stengt i to år på grunn av krigen.61 Selmer får nok å henge fingrene i. 

Han skriver oppgavehefter på løpende bånd og foreleser i grunnleggende matematiske emner for 

studenter som skal bli sosialøkonomer. Mange av dem er bare noen få år yngre enn foreleseren.  

Svein Nordbotten, som senere blir professor i informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, har 

Selmer som foreleser i matematikk i 1948. Han beskriver Selmer som pedagogisk, tydelig og ganske 

underholdende. Og som en mann som liker å vise seg litt. Selmer har et lite sirkustriks han 

innimellom gjennomfører etter forelesningene, der han liksom skanner tallene på tavlen med en 

kjapp håndbevegelse og gir studentene summen. Den stemmer alltid, og mange lar seg imponere av 

foreleserens egenskaper som regnemaskin. I godt voksen alder røper Selmer for Nordbotten at 

forelesningene er så planmessig gjennomført at han har regnet ut svaret på forhånd. Har det 

kommet til et tall eller to utenom manus, har han raskt justert svaret i hodet. 

Sosialøkonomene har sin storhetstid i Norge i tiårene etter 2. verdenskrig og er de viktigste 

akademiske premissleverandørene for utformingen av den økonomiske politikken i Arbeiderpartiets 
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storhetstid.62 Sammenfallet mellom sosialøkonomenes vitenskapelige program og Arbeiderpartiets 

politiske program fra 1945 til 1965 er påfallende. Det er mange som vil være med og bygge landet, og 

i 1948 er sosialøkonomi det suverent mest populære studiet ved Universitetet i Oslo. Det melder seg 

200 studenter, og instituttet kan ikke håndtere så mange. I mangel av formelle, gjennomsiktige 

opptakskriterier får Selmer i oppdrag av instituttleder og senere nobelprisvinner Ragnar Anton Kittil 

Frisch å legge opp et introduksjonskurs i matematikk slik at halvparten av studentene faller fra. Den 

unge lektoren leverer varene, han sørger for at nøyaktig 100 studenter består. 

Etterkrigsårene på universitetet bærer også preg av at foreleserne har stort rom til å forme sin egen 

undervisning. De står svært fritt i valg av forelesningstema og kan i stor grad bestemme pensum på 

egen hånd. Noen skriver også store deler av pensum selv. Selmer gir ut sin første lærebok i 

matematikk i 1948, som 28-åring. Det vitner om selvtillit. Boken Differensial- og integralregning er 

basert på forelesninger han har holdt for sosialøkonomer og studenter som tar realfag uten å 

fordype seg i matematikk.63 

(Differensialregning handler svært forenklet om å analysere og beregne dynamikken i prosesser der 

ting endrer seg kontinuerlig, som folkevekst, bevegelse, akselerasjon og nedbremsing. Har vi en 

matematisk funksjon som beskriver en bils akselerasjon, kan vi ved hjelp av differensialregning – 

nærmere bestemt derivasjon, et begrep mange sikkert vagt erindrer fra skolen – finne ut hvor stor 

fartsøkningen er på et eksakt tidspunkt. Integralregning er – enda enklere forklart – antiderivasjon 

der man går motsatt vei. Integralregning er mye brukt for å beregne volumer, arealer, masse og så 

videre.) 

Selmers bok gis i første omgang ut i stensilert form ved Universitetets Studentkontor. I 1954 

publiseres den «på ordentlig» på Akademisk Forlag i Oslo og i 1961 på nytt av Universitetsforlaget i 

Oslo og Bergen. I Bergen er den på pensum helt til 1970-tallet. Det henger selvsagt sammen med at 

Selmer fører den opp på pensum der han foreleser, men den viktigste forklaringen på slitestyrken er 

så enkel som at boken er god. 

I 1954 blir den anmeldt av danske Kai Rander Buch, selv en ivrig lærebokforfatter. Buch er begeistret 

over det han leser. Han synes boken er skrevet i «en let og frisk stil, der virker umiddelbart 

suggererende».64 Selmer får ros for å bryte med en inngrodd læreboktradisjon om at behandlingen 

av ethvert matematisk tema må være nærmest altomfattende. Buch mener Selmer er befriende 

opptatt av hva leseren faktisk trenger å vite, og hvilken kunnskap leseren har forutsetninger for å 

absorbere:  

Det har tilsyneladende for bogens forfatter været et hovedsynspunkt overfor læseren på intet sted at 

øve vold mod dennes sunde fornuft.65 

Ifølge Buch har Selmer begått noe så sjeldent som en underholdende lærebok: 

Man må beundre den særprægede indsats, som forfatteren af denne bog har gjort ved at bringe den 

trykte fremstilling langt mere nær den mundtlige, end man sædvanligvis ser. Ved denne sjældne evne 

har forfatteren gjort bogen ligefrem underholdende. Dertil må yderligere føjes, at bogen er forsynet 

med en endog meget lang række af velvalgte eksempler.66 

Matematikkprofessor Helge Tverberg, som selv har hatt «Differensial- og integralregning» på 

pensum, sier dette om Selmers bok:  

Den var preget av hans praktiske sans og var meget velegnet for studenter som trengte visse 

kunnskaper uten å gå for mye inn på den teoretiske bakgrunn.67 
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Selmer fortsetter å fylle pensum med selvskrevet materiale også etter at han flytter til Bergen i 1957. 

I 1960 kommer Utvalgte matematiske emner på 174 sider i hektografert versjon.68 Det betyr at 174 

sider med Selmers håndskrift er mangfoldiggjort med et apparat der blekk presses inn i en 

gelatinaktig masse, som så lager avtrykk på vanlig papir så lenge det er blekk igjen. Det er ikke veldig 

lenge. Det hele er en klissete og omstendelig prosess; det er ikke til å undres over at hektografen 

forblir en parentes i dupliseringens verden. 

Deretter kommer det en perlerad av hefter i stensilert utgave: Praktisk analyse i 1961, Algebra, 

tallteori og gruppeteori i 1965, Binære registre og lineær rekursjon i 1968, Tillegg til pensum i lineær 

algebra i 1969 og Ikke-euklidsk geometri så sent som 1978. 

At Selmer gjerne lager læremateriellet selv, har flere årsaker. I et emne som skiftregistre og lineær 

rekursjon – et fagfelt Selmer i praksis etablerer sammen med amerikanske Golomb – finnes det ingen 

lærebøker. Innenfor algebra og tallteori mener Selmer at de lærebøkene som foreligger, ikke er gode 

nok. Det trengs enten utfyllende tillegg eller komplette alternativer. I et intervju i 1999 snakker 

Selmer med dårlig skjult misbilligelse om at han på et tidspunkt ble nødt til å gå over til «vanlige, 

kjøpte lærebøker». Kanskje er Selmer også arvelig belastet. Hans filologfar står bak mer enn 40 

bokutgivelser, om alt fra Tonelag og tonefald i Bergens bymaal til Tyske stiløvelser til bruk på 

Universitetet.  

På 1950-tallet foreleser Selmer for bifagsstudenter i matematikk ved Universitetet i Oslo. Dette er 

studenter som har matematikk som ett av fire bifag i cand.real.-graden sin, men som skriver 

hovedoppgave i et annet fag enn matematikk. Senere professor i statsvitenskap, Knut Midgaard, er 

en av bifagsstudentene som får undervisning av Selmer våren 1955. Han beskriver Selmer som en 

svært god foreleser – flink til å forklare, hyggelig og lett å snakke med og få svar fra når noe er uklart. 

Selv om undervisningen krever sin mann, finner Selmer også tid til å forske. I 1948 er han i full gang 

med å meisle ut tema for doktorgraden sin. Der følger han tematisk i fotsporene til Norges aller 

største matematiker, Niels Henrik Abel, i det som lenge er en norsk paradegren innen tallteori – 

diofantiske ligninger. Det kommer vi tilbake til.  

I 1949 får Selmer stipend og tilbringer vårsemesteret ved Universitetet i Cambridge. Der studerer han 

under amerikansk-britiske Louis Joel Mordell, en kjent tallteoretiker som også er hektet på ligninger 

oppkalt etter den greske matematikeren Diofantos. Mordell veileder en annen matematiker, John 

William Scott Cassels, som Selmer blir godt kjent med.  

Cassels er to år yngre enn Selmer, og har i likhet med nordmannen vært involvert i «ordentlig» 

kryptologisk arbeid. Under 2. verdenskrig er Cassels en av nærmere 10 000 ansatte ved Bletchley 

Park, der han deltar i arbeidet med å knekke krypteringene til den japanske marinen.69 Det er 

vanskelig å vite om Cassels forteller Selmer om dette i 1949; mest sannsynlig gjør han det ikke. I 

motsetning til amerikanerne er britene svært tilbakeholdne med å fortelle om sine kryptologiske 

seire under krigen. Virksomheten i Bletchley Park er topphemmelig i ordets rette forstand, ikke 

engang amerikanske allierte slipper inn på anlegget. Britene har en klar oppfatning av at «yankeene» 

ikke er spesielt gode til å holde tett.  

Det som er sikkert, er at de to Mordell-elevene utveksler teorier om hvordan man mest effektivt kan 

avgjøre hvilke diofantiske ligninger som har løsninger, og hvilke som ikke har det.  

Cassels blir senere en viktig forsker særlig i algebraisk geometri, et fagfelt som blant annet 

beskjeftiger seg med å vise at kurver, flater og flerdimensjonale rom med ganske sære former kan 

beskrives av en bestemt type ligninger som kalles polynomligninger. Et eksempel på en enkel 
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polynomligning er andregradsligningen ax2 + bx + c = 0. Når x-ene opphøyes i høyere potenser, blir 

ligningene straks mer kompliserte. Det er mulig at Cassels er den skarpeste tenkeren av de to, men 

selv han blir trolig imponert over Selmers tømmerhoggeraktige utholdenhet i møtet med vrang 

matematikk. Og kanskje enda mer over nordmannens evne til å se skjulte sammenhenger i de store 

tabellene han lager med løsninger på ulike polynomligninger. Det er i en av Selmers tabeller det 

dukker opp en særegen matematisk struktur som Cassels senere gir navnet «Selmer-grupper».70  

En matematisk gruppe betegner en matematisk struktur der elementene i gruppen er forbundet med 

en bestemt matematisk operasjon, slik at hvis du utfører denne operasjonen på to av elementene i 

gruppen, blir resultatet et tredje element som hører hjemme i samme gruppe. I tillegg må en del 

langt mer spissfindige krav være oppfylt. Et enkelt eksempel på en matematisk gruppe er heltall og 

addisjon. Legger du sammen to heltall, får du et annet heltall. Opptakskravene til Selmer-gruppen er 

naturlig nok mye strengere. (En noe mer presis presentasjon av hva en matematisk gruppe er, finnes 

i appendiks 1.) En poetisk anlagt matematiker kan komme i skade for å si at gruppeteori er 

matematikkens språk for å uttrykke symmetri.  

Selmer-grupper skal komme til å spille en viktig rolle i løsningen av en av matematikkhistoriens mest 

kjente og seiglivede nøtter – Fermats siste sats. 

Selmer og Cassels holder kontakten i flere tiår. At Selmer i et uvanlig anfall av beskjedenhet sier at 

Selmer-grupper egentlig burde hett Cassels-grupper, sier antagelig en del om hvor høyt han setter 

briten. 

I Cambridge stifter Selmer også bekjentskap med en av verdens aller første programmerbare 

datamaskiner, EDSAC71, som blir innviet i mai 1949. Det kan godt være at denne maskinen er en av 

grunnene til at Selmer velger å ta utenlandssemesteret sitt akkurat i Cambridge. At han snapper opp 

et og annet nyttig tips om konstruksjon av datamaskiner, er helt sikkert.  
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Raidet på Telegrafverket 

For norske myndigheter er 2. verdenskrig en brutal vekker som synliggjør landets manglende 

beredskapsevne på mange områder. Deriblant evnen til å holde vital informasjon hemmelig. Under 

felttoget i Norge våren 1940, som mest av alt bærer preg av retrett, er det tydelig at de britiske 

offiserene overhodet ikke stoler på krypteringssystemene nordmennene bruker.72 

Etter krigen samler forsvarsminister Jens Chr. Hauge bred politisk oppslutning om at Norges 

fremtidige militære beredskap må være basert på vitenskapelige nyvinninger og moderne teknologi. 

På kryptofeltet opprettes en egen chifferavdeling i Forsvarets overkommando, men 

forskningsressursene er forsvinnende små. Forsvaret blir avhengig av å samarbeide med sivile for å 

kunne bygge ut en kompetent chiffertjeneste som kan holde Norge a jour med utviklingen i 

internasjonal kryptoforskning. I etterkrigstiden drives den forskningen primært av matematikere.  

I 1946 blir Nils Berge Stordahl sjef for Chifferavdelingen. Han blir sittende i stillingen helt til 1983. 

(Etter en omorganisering av den militære sikkerhetstjenesten i 1965,73 skifter Chifferavdelingen navn 

flere ganger, bl.a. til «Spesiell avdeling» og «Teknisk avdeling». For å unngå å komplisere 

fremstillingen i denne boken unødig brukes «Chifferavdelingen» heretter konsekvent, også om 

begivenheter etter 1965.) I likhet med Selmer har Stordahl glitrende karakterer fra Blindern, men en 

akademisk karriere må vike fordi han i helhet vier seg til å bygge opp en nasjonal chiffertjeneste i 

Norge.  

Noe av det første Stordahl gjør, er å ansette Selmer som Forsvarets aller første sivile 

kryptokonsulent. Litt senere blir Selmer ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Oslo, og de 

neste tiårene har han to arbeidsgivere samtidig. Den ene av dem aner ikke noe om arbeidet Selmer 

gjør for den andre. Ansettelsen hos Stordahl er faktisk så hemmelig at riksrevisoren godkjenner at 

Selmers lønn fra Forsvaret utbetales fra skjulte budsjetter der skatten er trukket på forhånd. Slik kan 

Selmer holder kryptohonoraret unna selvangivelsen. Det er noe fornøyelig norsk over hvor ordentlig 

denne lyssky aktiviteten blir organisert. 

Historiker Hans Morten Synstnes fremstiller Selmer som den mest sentrale av de akademiske 

konsulentene som rekrutteres i årene etter krigen: 

Fra 1946 stilte han seg i bresjen for en akademisk dugnad hvor formålet var å verne om 

hemmeligholdet og den nasjonale suvereniteten. I likhet med andre eksterne lønnede konsulenter 

delte han Chifferavdelingens syn på at vitenskapelige fremskritt var avgjørende for den nasjonale 

sikkerheten.74 

Selmers første oppdrag for Stordahl er intet mindre enn et raid for å beslaglegge tyske 

krypteringsmaskiner samlet inn av det statlige Telegrafverket etter krigen. Det aktuelle utstyret er av 

typen «Geheimschreiber», som i direkte oversettelse betyr noe sånt som «hemmelig skriver» eller 

«hemmelighetsskriver». Maskinene består av teleprintere – fjernskrivere som overfører tekst via 

radio eller telelinje og er siste skrik innen kommunikasjonsteknologi på 1940-tallet – og en 

krypteringsenhet som forvrenger teksten. Etter krigen er det mangel på det meste i Norge, og teknisk 

utstyr er ikke noe unntak. I 1946 har Telegrafverket nettopp åpnet den første sivile 

fjernskriverforbindelsen mellom Oslo og utlandet. Nå planlegger de å fjerne krypteringsfunksjonen 

fra de tyske maskinene og bruke dem som vanlige teleprintere.  

Stordahl har helt andre planer. Han bestemmer seg for å rekvirere «hemmelighetsskriverne» uten å 

diskutere saken med noen i Telegrafverket. Han tar neppe opp beslutningen med sine overordnede i 

Forsvarets overkommando heller. Selmer og en annen ung mann, svakstrømsingeniøren Asbjørn 
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Mathiesen, blir utstyrt med to militære lastebiler og får kommandoen over 20 tyske krigsfanger. Selv 

om de hverken har uniform eller våpen, skremmer de garantert vannet av de ansatte hos 

Telegrafverket da de plutselig tar seg inn på lageret, roper kommandoer på tysk og begynner å bære 

ut svære kasser med utstyr uten å bry seg en døyt om protestene. Selmer beskriver senere hendelsen 

som «min mest fantastiske kryptologiske opplevelse».75 

Ved hjelp av vaier og lommelyktpærer rekonstruerer Mathiesen de originale koblingene i maskinene 

og sammenhengen mellom de 20 reléene som sender elektriske impulser hit eller dit. Selmer kan 

absolutt ingenting om reléer på dette tidspunktet, men lærer raskt. At det trengs, går klart frem av 

hans egen beskrivelse av maskinen:  

Chifferenheten omfattet ti store tannhjul, regulert trinnvis med en sperrehake. Antall steg i en 

omdreining varierte fra 47 til 73, og alle tallene var parvis relativt primiske.76 Mønsteret på kammene77 

var det samme i alle maskinene. Kammene aktiverte to kontakter for hvert tannhjul. Gjennom tjue 

reléer kontrollerte ett sett av kontakter rotasjon med et uregelmessig antall trinn i kamskivene, mens 

det andre settet gjennomførte chiffreringen av hver eneste 5-bits teleprintersymbol, i to runder: en 

nøkkel for addisjon av bit78 og en permutasjon79 (bare 32 av de 5! = 120 ble brukt80).81 

Dette oppsettet fremstår som komplett ubegripelig for de fleste av oss. Likevel knekker både 

svenskene og britene krypteringer gjort med slike Geheimschreibere under 2. verdenskrig. Dette vet 

Selmer neppe i 1946, for britene offentliggjør ikke sine kryptosuksesser fra krigen før 1970-tallet. For 

sikkerhets skyld gjør han og Mathiesen likevel en del modifiseringer på utstyret.  

Etter at maskinene er delvis ombygd, tas de i bruk for å sikre kommunikasjonen mellom politiets 

hovedsentral i Oslo og politikamrenes overvåkingsledd. Etableringen av et slikt chiffernett skjer i 

1947, og politiet tar i bruk utstyret fra 1948–49.82 Selmer utarbeider regler og rutiner både for bruk 

av kryptoutstyret og for distribusjon av krypteringsnøkler, tema han ellers helst forholder seg til som 

en kelner: «Ikke mitt bord!»83 I 1948 holder han et treukers kurs for omtrent 20 politifolk i 

hovedstaden. Utstyret blir brukt til rundt 1960. Fra 1951 inngår det også i en felles utnyttelse av 

fjernskrivere i et samarbeid mellom Forsvaret, Telegrafverket, Justisdepartementet og Politiets 

overvåkningstjeneste.84 Raidet på Telegrafverket viser seg altså som en nyttig investering for det 

hemmelige Norge.  

Den aller siste vitenskapelige artikkelen Selmer skriver, i 1994, handler for øvrig om hvordan han og 

Mathiesen modifiserer de beslaglagte maskinene, som formelt har modellbetegnelsen Siemens 

T52e.85  

Om Selmer er klar over at det er overvåkningspolitiet som skal bruke ressursene, er uklart. Selv 

omtaler han kursdeltakerne sine som «politifolk». Det er ikke dokumentert at Selmer har noen 

befatning med overvåkningstjenesten etter dette oppdraget. Det har derimot Mathiesen. 

Chiffernettet er ikke det eneste nettet Mathiesen er med på å etablere i Oslo på slutten av 1940-

tallet. Han er også med på å opprette kommunikasjonslinjer mellom en rekke viktige 

samfunnsinstitusjoner i hovedstaden. Disse linjene kan brukes til så mangt. Etter at daværende 

etterretningssjef Vilhelm Evang i 1947 har sett seg lei på at agenter fra USA tar seg til rette på norsk 

jord, inngår han en avtale med amerikanerne. Det opprettes en overvåkingsbunker på Ruseløkka – 

under Ruseløkka skole – og det strekkes ledninger på kryss og tvers i hovedstaden for å avlytte 

telefonlinjer. I dette arbeidet er Mathiesen svært sentral. Fra 1949 blir det gjort opptak av samtaler 

som overvåkes, og ifølge Lund-kommisjonen, som legger frem sin rapport om ulovlig gransking av 

norske borgere for Stortinget i 1996, blir utskrifter av disse opptakene rutinemessig fordelt til 

amerikanerne.86  
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Telegrafverkets folk strekker kabler over hele Tigerstaden på direkte ordre fra Mathiesen, uten at 

noen av deres overordnede er informert. Mer enn tusen kabelpar trekkes til bunkeren fra 

telefonsentraler, politistasjoner, Akershus festning, Bankplassen og Utenriksdepartementet. 

Mathiesen har – eller tar – også ansvaret for installasjon av alt utstyret, og ikke minst for alle 

båndopptakerne som ruller og går i årevis.87 

Mathiesen jobber for Etterretningstjenesten helt til 1987. Året etter viser det seg at kabelstrekkingen 

hans har vært mer omfattende enn noen har visst om. Det blir avslørt at han har hatt mulighet til å 

avlytte både e-sjefen, forsvarssjefen og til og med statsministeren fra sin egen kjeller i Holmenkollen. 

Tidligere høytstående tjenestemenn i Etterretningstjenesten mener det er sannsynlig at Mathiesen 

har overvåket politikere og andre norske samfunnstopper på vegne av CIA eller NSA.88 

Selmer beskjeftiger seg med en helt annen type sikkerhet.  

I nærmere tre tiår er han en viktig vitenskapelig ressurs for arbeidet med informasjonssikkerhet i 

Forsvaret og den sivile forvaltningen i Norge. Formelt er det ingen som har ansvaret for 

chiffertjenester i den sivile forvaltningen de første 20 årene etter krigen, men Chifferavdelingen glir 

naturlig inn i en samordningsrolle. Denne rollen blir formalisert under en større omorganisering av 

den militære sikkerhetstjenesten i 1965. Under denne omorganiseringen kuttes også båndene 

mellom offensiv etterretning og defensiv informasjonssikring. Fra 1965 arbeider Chifferavdelingen 

utelukkende med kommunikasjonssikring. Etter en ny omorganisering i 2003 overtar Nasjonal 

sikkerhetsmyndighet (NSM) ansvaret for kommunikasjonssikring og for å beskytte Norge og norske 

interesser mot cyberangrep. 

Selmer blir en viktig ressurs for både utvikling og evaluering av krypteringsalgoritmer og kryptoutstyr 

som brukes til sambandssikring i Norge og etter hvert også i NATO-alliansen. Gjennom dette arbeidet 

har han kontakt med den delen av NSA som jobber med utvikling av sikker kryptologi, og med 

SECAN89, som er NATOs evaluerings- og godkjenningsorgan for kryptoløsninger. Han samarbeider 

også tett med fremragende britiske og amerikanske forskere på feltet. Ifølge Synstnes er Selmers 

kontakter med særlig amerikanske fagmiljøer en forutsetning for den vellykkede moderniseringen av 

den norske chiffertjenesten etter krigen.90 

På slutten av 1940- eller begynnelsen av 1950-tallet utvikler Selmer og Finn Didriksen, som er ansatt i 

Forsvaret, regnemaskiner91 som brukes av Chifferavdelingen. Maskinene, som trolig er en type 

relémaskiner som er gudsjammerlig trege etter dagens standard, brukes i forsøkene på å knekke 

andre lands chiffer. For det meste blir det med forsøkene, og det blir mer og mer tydelig at Forsvaret 

trenger elektronisk datakraft for å kunne ha reelle forhåpninger om å komme noen vei med 

kodeknekkingen. Dermed blir datapioneren Selmer midt på 1950-tallet – sammen med Jan Vaumund 

Garwick fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) – sentral i utarbeidelsen av kravspesifikasjonene for 

det som for en stakket stund er Vest-Europas kraftigste datamaskin, Forsvarets Ferranti-maskin 

«Frederic». Den kommer vi tilbake til. 

På 1950-tallet er ulike modeller av Hagelins kryptomaskiner i bruk i mange land. I starten av tiåret 

gjør Chifferavdelingen – ved hjelp av eksterne bidragsytere – flere gode analyser av sikkerheten i de 

ulike modellene. De kommer også med forslag til krypteringsalgoritmer som kan brukes for å gjøre 

maskinene sikrere. Selmer er sentral i en analyse som sendes til SHAPE92, NATOs sentrale militære 

kommando i Europa.93 I 1952 gjør fysiker Nico Norman og matematiker Egil Alfsen en grundig analyse 

av svakheter og forbedringsmuligheter ved Hagelin-maskinen CX-52. Det er en vesentlig mer innviklet 

maskin enn den Selmer knekket under krigen, men ved hjelp av uhyre avansert matematikk – blant 

annet noe som heter Markov-kjeder og sykeldekomposisjon – klarer de å bryte igjennom. Denne 

typen analysearbeid bidrar til å gi det lille, norske chiffermiljøet en stemme i NATO-systemet.  
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I desember 1952 er Selmer igjen på besøk hos Hagelin-familien i Stockholm: 

Jeg tilbragte en meget interessant dag ved A/B Cryptoteknik. Både Hagelin senior og junior var meget 

elskverdige, og besvarte villig mine spørsmål.94 

I Stockholm diskuterer Selmer og de to herrene Hagelin nokså inngående detaljer i flere av Hagelins 

eksisterende og planlagte maskiner. Møtereferatet tyder på at de to svenskene diskuterer åpent med 

Selmer både svakheter ved og forbedringspotensial for maskinene. De oppfatter med andre ord den 

norske matematikeren som en nyttig sparringpartner. 

De fleste som møter far og sønn Hagelin, oppfatter de to som usedvanlig hyggelige. Selmer er ikke 

noe unntak; heller ikke den før nevnte historikeren David Kahn. I sitt mursteinsverk om kryptologi 

omtaler han Hagelin junior som verdens første kryptomillionær – og sier at «det kunne ikke skjedd 

med en hyggeligere mann enn ham».95 Kanskje ville Kahn, som i dag er 90 år gammel, formulert seg 

litt annerledes om han hadde visst det vi nå vet. I 2015 blir det nemlig kjent at Boris Hagelin har hatt 

en superhemmelig og svært spesiell avtale med NSA. De fleste av de rundt 100 nasjonene som har 

kjøpt kryptomaskiner fra Hagelins sveitsiske selskap – Crypto AG – har nemlig fått uønsket 

ekstrautstyr med på kjøpet. Maskinene har hatt hemmelige «bakdører» som har gjort det mulig for 

USA å lese all kryptert informasjon.96 I 2020 blir det også kjent at de amerikanske og vesttyske 

etterretningstjenestene CIA og BND97 gjennom en hemmelig avtale faktisk har eid Crypto AG siden 

1970.98 

Mange nordmenn som opplever den tyske okkupasjonen, har et anstrengt forhold til Tyskland og 

tyskere generelt resten av livet. Selmer har ingen slike anfektelser. Etter krigen møter han tyskere slik 

han møter mennesker av enhver annen nasjonalitet. Høflig, imøtekommende og selvsikker. En 

person han garantert også møter med en solid porsjon faglig nysgjerrighet, er tyske Erich Hüttenhain.  

Under 2. verdenskrig er Hüttenhain sjef for kodeknekkerne99 ved overkommandoen i det tyske 

militæret. Etter den tyske kapitulasjonen sendes han til USA som del av det britisk-amerikanske 

prosjektet Target Intelligence Committee (TICOM). TICOM har som mål blant annet å få oversikt over 

tyskernes kryptoressurser. Tilbake i Tyskland blir Hüttenhain med i den vesttyske 

etterretningsorganisasjonen «Operation Gehlen», som er utgangspunkt for opprettelsen av 

etterretningstjenesten BND i 1956. Der har Hüttenhain en sentral rolle i flere tiår. 

I juni 1953 har Selmer en todagers konferanse med Hüttenhain, som altså ikke lenger representerer 

fienden, men er en aktuell samarbeidspartner. (Vest-Tyskland samarbeider tett med NATO om 

etterretning mot østblokken og blir selv medlem av NATO i 1955.) Selmer omtaler ham konsekvent 

som Hüttenheimer, men det er ingen tvil om at det er snakk om Hüttenhain. Dekknavnet – «Herr 

Hammerschmidt» – har Selmer fått riktig. I en rapport fra møtet skriver han:  

Det sier seg selv at i en diskusjon med en kapasitet som Dr. Hüttenheimer hadde jeg meget mer å lære 

enn å gi selv. Imidlertid lot han til å være begeistret over kontakten og svært ivrig etter å utdype 

samarbeidet med nordmennene. Vi kunne få i stand «eine Verteilung der Aufgaben» [en fordeling av 

oppgavene], som han uttrykte det. Og fra et rent chifferteknisk synspunkt er det i hvert fall opplagt at 

vi her hjemme har uhyre meget å lære av et fortsatt samarbeid med tyskerne.100 

Selmers rapport inneholder mye informasjon om tyskernes kryptoorganisasjon under 2. verdenskrig. 

Hvis Hüttenhain har vært så åpen som Selmer gir uttrykk for, har han også delt mye informasjon om 

hvilke kryptosystemer og krypteringsprinsipper vesttyskerne har tenkt å satse på utover 1950-tallet. 

Hva Selmer eventuelt har fortalt om Chifferavdelingen og sitt eget arbeid, sier ikke rapporten noe 

om. 

Underveis bruker de to mye tid på å diskutere Hagelin: 



26 
 

Hagelin har hatt kontakt med Hüttenheimer siden 1936 gjennom tyskeren Hell.101 En rekke 

opplysninger jeg fikk av Hüttenheimer, hadde jeg allerede hørt av Hagelin i desember i fjor. Dette 

fortalte jeg Hüttenheimer, som virket temmelig rystet og erklærte at han for fremtiden skulle være 

forsiktigere med sine meddelelser til Hagelin.102 

De diskuterer også svakheter ved Hagelin-modellen C-38 og ved «den nye Hagelin-maskinen», som 

trolig er en modell av typen C-52 eller CX-52: 

Den nåværende Hagelin-maskin anså Hüttenheimer som svak. Den var (med dårlige instrukser) brukt 

av amerikanerne som feltchiffer under krigen, og tyskerne forserte den daglig. De var nå svært 

bekymret over at amerikanerne har bygget på lisens 140 000 Hagelin-maskiner, med tanke på 

feltchiffer i en eventuell neste krig.  

Den nye Hagelin-maskin ble som kjent analysert av oss og en rapport sendt til SHAPE, hvor bl.a. faren 

for meget korte nøkkellengder ble påpekt. Hüttenheimer hadde funnet det samme og meddelt det til 

Hagelin. Men han sa at jeg var den første som hadde bekreftet hans oppfatning av maskinen.103 

På slutten av 1950-tallet og gjennom hele 1960-tallet samarbeider Selmer tett med en gryende norsk 

kryptoindustri. Han har hyppige møter med Standard Telefon og Kabelfabrik (STK) og med Lehmkuhl 

Elektronikk om utvikling av nytt kryptoutstyr og om hva som må til for å tilfredsstille kravene til et 

sikkert system.104 Dette skal vi også komme tilbake til. 

I 1969 blir matematikeren Kjell Røsvik Kjeldsen ansatt i Stordahls avdeling i Forsvaret. Kjeldsen er en 

briljant matematiker og fungerer i praksis som Norges sjefkryptolog de neste tiårene, først i Forsvaret 

og deretter i NSM. Kjeldsen beskrives som en mann som virkelig taler med tyngde i NATO-

sammenheng. 

Selv beskriver Kjeldsen Selmers betydning for Stordahl på denne måten:  

Selmer var en sentral konsulent for Stordahl. På den tiden [slutten av 1960-tallet] jobbet han med 2 

eller 3 prosjekter innen krypto. Han arbeidet direkte mot utvikler, Standard Telefon og Kabel (STK), på 

prosjektene. Som nevnt var Stordahl tynt bemannet med kryptokompetanse, så mitt inntrykk er at 

Selmer hadde et hovedansvar mot firmaet. Mitt inntrykk er at Stordahl stolte fullt ut på Selmer. Det 

gjelder også hans matematiske innsikt innen krypto.105 

Kjeldsen møter Selmer første gang i 1967. Da avtjener Kjeldsen verneplikten hos nettopp Stordahl, og 

han har fått to oppgaver – å studere Selmers arbeid om lineære skiftregistre og å studere og 

analysere et kryptosystem utviklet av en annen nasjon. Kjeldsen forteller:  

Kryptosystemet var svært komplisert. Stordahl ba meg dra til Bergen, forelegge kryptosystemet for 

Selmer og innhente hans vurdering. Etter å ha studert systemet i noen timer utbrøt Selmer: «Dette er 

det jævligste system jeg noen gang har sett.» Dette var mitt første møte med Selmer.106 

Ordet «jævligste» er her ment som en kompliment fra Selmers side. Han mener systemet er så 

komplekst at han ikke ser noen fruktbar måte å angripe det på. Hvilket land systemet skriver seg fra, 

holder Kjeldsen for seg selv. 

Selmer bruker rollen som universitetslektor og foreleser i matematikk aktivt til å håndplukke 

talentfulle kandidater til kryptotjeneste i Forsvaret. Han fungerer rett og slett som en talentspeider 

for Chifferavdelingen. Tidligere nevnte Knut Midgaard forteller at han selv og fire–fem andre 

personer blir rekruttert av Selmer etter bifagseksamen i matematikk våren 1955. De blir med på 

beredskapskurs i Chifferavdelingen, der blant annet kryptering, kodeknekking og sannsynlighetsteori 

står på timeplanen, i tillegg til mer praktiske emner som bruk og vedlikehold av kryptoutstyr.  
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Ifølge Midgaard er Selmer selv lite involvert i undervisningen, som i hovedsak håndteres av Nils Berge 

Stordahl og Alf Gudbrandsen, som også er ansatt i Chifferavdelingen. Midgaard er deltaker på det 

andre kullet som tar beredskapskurs. Det er godt mulig at det er «Selmer-rekrutter» på det første 

kullet også. 

De som er med på beredskapskursene, innrulleres i Forsvaret gjennom denne spesielle ordningen, og 

slipper repetisjonsøvelser. Midgaard beskriver kursene og senere samlinger som «ganske 

teoretiske». Det gjennomføres ikke konkrete oppdrag, målet er først og fremst å etablere et miljø 

med solid faglig grunnlag for å vurdere sikkerheten i prosedyrer og systemer for hemmelighold av 

kritisk informasjon. Midgaard er likevel del av en reell beredskap; i en eventuell 

mobiliseringssituasjon skal han ha løytnants grad.107 

Beredskapskursene blir lagt ned etter noen få år, men nettverket opprettholdes gjennom den såkalte 

«Mandagsgruppen». Medlemmene i gruppen er akademikere, først og fremst matematikere, som 

fungerer som vitenskapelige ressurser for kryptomiljøet i Forsvaret. Gruppen dannes da 

beredskapskursene avvikles, og får en mer «formell» organisering i 1965, med matematikkprofessor 

Olav Arnfinn Laudal som en slags leder. Det fortelles for øvrig at Mandagsgruppen opprinnelig møttes 

på fredager og dermed var en «Fredagsgruppe», men at møtene måtte flyttes til mandager etter at 

NRK høsten 1961 begynte å sende «Detektimen» på fredager. (Noen mener at hvis historien 

stemmer, kan det hende at Selmer står bak flyttingen. Han er glad i å se på TV og følger flere serier 

fast. Trolig er dette lite sannsynlig, siden Selmer flytter til Bergen i 1957 og bare deltar sporadisk på 

møter i Mandagsgruppen.) 

Selmer blir neppe rik av innsatsen som starter med raidet på Telegrafverket i 1946. 

Fedrelandsfølelse, utsikten til en dose spenning og ikke minst det nære vennskapet med Stordahl er 

nok viktigere forklaringer på at Selmer i flere tiår vier seg til hemmelige oppdrag i nasjonens tjeneste.  
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I matematikkens mekka 

I 1951 drar Selmer til USA. Han har fått stipend til et seks måneders opphold på prestisjetunge 

Institute for Advanced Study (IAS) i Princeton i New Jersey. Der venter et radikalt innovativt 

vitenskapsmiljø. Instituttet dyrker unyttig grunnforskning i et sånt omfang at det gjøres nyttige 

oppdagelser på løpende bånd.108 IAS er ikke skapt for å flikke på kjent kunnskap, men for stadig å 

flytte grensene for menneskelig viten.  

Instituttet opprettes i 1930 av det jødiske søskenparet Caroline og Louis Bamberger. De har tjent seg 

steinrike på et stormagasin som får alle andre varehus i USA til å fremstå som kramboder. I tillegg til 

at de etablerer instituttet – som i realiteten er et forskningssenter for både historie, matematikk og 

naturvitenskap109 – engasjerer de seg sterkt for å hjelpe forfulgte jøder ut av nazistenes klør. Flere 

fremragende jødiske vitenskapsmenn ender opp ved IAS. 

Instituttet i Princeton blir en institusjon som til enhver tid huser sin tids skarpeste hjerner. Starten på 

1950-tallet er ikke noe unntak. Albert Einstein, mannen som pønsket ut grunnlaget for 

relativitetsteorien på bakrommet til et patentkontor i Sveits, er fast ansatt. Blant kollegene hans er 

ungarske John von Neumann, et av de aller første menneskene det gir mening å omtale som 

datageni. Her finner vi Atle Selberg, Norges kanskje siste virkelig store matematiker. Selberg får 

Fieldsmedaljen i 1950 – matematikernes svar på Nobelprisen. (At Alfred Nobel aldri oppretter noen 

matematikkpris, skyldes visstnok at han ikke kan fordra den svenske matematikeren Gösta Mittag-

Leffler.110)  

I samme avdeling som Selberg jobber blant andre den østerrikske matematikeren Kurt Friedrich 

Gödel. Han er nesten for smart for sitt eget beste og beskyldes av mange for å ha ødelagt 

matematikken for godt med sitt ufullstendighetsteorem. Dette er en påstand om at ingen lukkede 

systemer – heller ikke matematikken – kan bevises ut fra seg selv. Matematikken vil derfor inneholde 

utsagn som ikke kan bevises innenfor matematikkens eget system – ikke engang om påstandene 

skulle være sanne!  

Direktøren for det hele er heller ingen hvem som helst. Det er Julius Robert Oppenheimer, gnistrende 

genial kjernefysiker og tidligere forskningssjef for det amerikanske prosjektet som utviklet 

atombomben. Blant sekretærene på IAS finner vi også mennesker smidd av et helt eget stoff. Den 

tyske jøden Jutta Cords, som signerer en del av korrespondansen mellom IAS og Selmer, er en 

levende legende. Hun har unnsluppet Hitler-Tyskland mot alle odds og på spektakulært vis med sin 

mann Helmuth, som var tungt involvert i «Operasjon Valkyrie» – attentatet mot Hitler – i 1944.111 

Fremfor alt er IAS et mekka for matematikere. Det gjelder også i våre dager. 70 prosent av alle 

fieldsmedaljevinnere gjennom tidene har vært medlem – ansatt eller gjesteforsker – ved instituttet. 

Hit kommer altså Ernst Sejersted Selmer sammen med sin kone Lillemor en småkald januardag i 

1951. De ankommer en drøy uke før semesterstart, så det er ganske dødt på campus. Selmer huker 

tak i en mann han først tror er vaktmesteren, men han ser raskt at det ikke stemmer. Utseendet til 

Einstein er ikonisk allerede i 1951. Det sveitsiske geniet lever opp til sitt rykte som selskapelig anlagt 

og tar rollen som campusguide for nyankomne nordmenn på sparket. Denne opplevelsen snakker 

Selmer gjerne om når han kommer tilbake til Norge. At Lillemor noen måneder inn i oppholdet er en 

hårsbredd fra å kjøre ned Einstein under øvelseskjøring på instituttområdet, blir også etter hvert en 

god historie. 

I etterkrigstiden er et opphold ved Princeton en drøm for forskere verden over. For de fleste blir det 

med drømmen. Bare en drøy håndfull nordmenn har vært medlemmer av IAS før Selmer: 
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matematikerne Tor Bøhm Staver, Gunnar Steensholt og ekteparet Atle og Hedvig Selberg, 

meteorologene Arnt Eliassen og Ragnar Fjørtoft og fysikeren Egil Andersen Hylleraas.112 

Atle Selberg, som er professor ved IAS, er den som trekker i trådene og tar opp muligheten for at 

hans norske tallteoretikerkollega kan bli medlem av instituttet. Det skjer på et møte ved 

matematikkavdelingen (School of Mathematics) 26. september 1950. Den som studerer 

møtereferatet nøye, vil oppdage en ørliten uoverensstemmelse med virkeligheten:  

Professor Selberg tok opp spørsmålet om Dr. Ernst Selmer, en norsk matematiker, som er interessert i 

computerprosjektet, og som gjerne vil tilbringe et halvt år her som medlem. En slik søknad vil bli 

positivt mottatt når og hvis den sendes.113 

Formelt blir Dr. Selmer ikke doktor før tre år senere, men han opplyser likevel i søknaden til IAS at 

han har tatt doktorgrad.114 Det stemmer ikke. I 1950 er Selmer fortsatt bare cand.real. Han har ellers 

sitt på det tørre når han skriver at «avhandlingen er i trykken». Den 160 sider lange artikkelen om 

diofantiske ligninger som skal bli godkjent som doktoravhandling i 1953, er sendt til Acta 

Mathematica og blir publisert der i 1951.115 

Årsaken til denne lille formaliafinten er åpenbar. Medlemskap ved instituttet er forbeholdt forskere 

som har disputert og fått doktoravhandlingen godkjent. Doktortittelen er også helt nødvendig for at 

Selmer skal få finansiert USA-oppholdet. Han reiser med Rockefeller-stipend, som på denne tiden er 

forbeholdt forskere med godkjent doktorgrad. Stipendsøknaden er nokså sikkert sendt med en 

anbefaling fra en av professorene ved Universitetet i Oslo, som trolig har hjulpet Selmer med å pynte 

litt på virkeligheten hva titler angår.  

Ellers er det liten grunn til å tro at Selberg «lurer» noen i Princeton. Der er de nok mindre opptatt av 

om tittelen formelt er i boks, og desto mer opptatt av om Selmer har matematisk kompetanse på 

doktorgradsnivå. Det har han. At Selmer skal få medlemskap ved IAS, er nok avgjort straks Selberg 

går god for ham.  

Det er også en kjent sak at kravene til en doktorgrad i realfag i Norge på denne tiden er vesentlig 

høyere enn i USA. Som professor ved Universitetet i Bergen skal Selmer senere avvise flere søkere til 

stillinger ved Matematisk institutt fordi deres amerikanske doktorgrad ikke holder for en 

vitenskapelig stilling i Norge. 

Rockefeller-stipendet kommer fra stiftelsen som opprettes i 1913 av oljemilliardæren John Davison 

Rockefeller. I 1923 etablerer denne stiftelsen International Education Board (IEB), et initiativ for å 

fremme forskning verden over. IEB driver ikke forskningsinstitusjoner selv, men finansierer andres 

drift og legger til rette for at «vitenskapens trekkfugler» kan møte hverandre og bidra til gjensidig 

kunnskapsutveksling til beste for naturvitenskapene verden over. Ordningen har stor betydning for 

utviklingen av et internasjonalt matematisk fagmiljø.116 På et tidspunkt blir presidenten for IEB, 

Wickliffe Rose, omtalt som «den internasjonale vitenskapens sentralbanksjef».  

IEB legges ned i 1938, men Rockefeller-stiftelsens satsing på å finansiere vitenskapelig utveksling over 

landegrensene fortsetter. I 1948 blir den forsterket gjennom etablering av et internasjonalt 

gjesteforskerstipend. Stipendet gir lovende matematikere mulighet til å møtes på ledende 

forskningsinstitusjoner i USA, slik at de kan dra nytte av matematikkfagets sterkt innarbeidde 

arbeidsmodus – det kollegiale samarbeidet. Det finnes trolig ingen andre fag som er så sterkt preget 

av kollegial utveksling av hypoteser og formodninger, angrepsmåter og løsningsforslag. Om Selmer 

selv fra tid til annen fremstår som individualist, er matematikk i høyeste grad lagidrett. 
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Selmer gjør seg slett ikke bort i Princeton. Han gjør seg tvert imot bemerket. På 1950-tallet er 

væremåten på østkysten av USA langt fra den brautende, texanske stilen mange forbinder med 

landet i dag. USA har så vidt startet reisen mot en nasjon av selgere med utestemme,117 og det er 

godt mulig at Selmer anno 1951 er mer amerikansk enn amerikanerne selv. Han behersker 

ubeskjedenhet på flere språk.  

Det som i utgangspunktet er ment å være et seksmåneders opphold i USA, blir ett og et halvt år. 

Selmer blir ansatt på instituttets «computerprosjekt», som resulterer i en av verdens første 

programmerbare – og til da raskeste – datamaskiner. Von Neumann omtaler Selmer som «et norsk 

geni». I 1951 avslutter Herman Heine Goldstine, direktør for computerprosjektet, et brev til Selmer 

med det vanlige, formelle «Yours sincerely». To år senere signerer han med «Very truly yours».118 

Det sier alt om hvilken aktelse Selmer har opparbeidet seg i mellomtiden.  

Det hele kunne imidlertid vært over før det fikk begynt. Da Selmer fyller ut søknadsskjemaet til IAS, 

blingser han. Han har tenkt seg til USA i første halvår 1951, men krysser av for første semester i det 

akademiske året 1951/1952. Det starter høsten 1951.  

Først da Selmer får bekreftelse på at han er tildelt medlemskap høsten 1951 – og ikke vårsemesteret 

slik han har tenkt – oppdager han feilen. Det haster å få endret datoen, ellers får han ikke visum til 

USA, så han sender brev til IAS per luftpost. Han ber om å få komme allerede i januar og legger til: 

«[…] jeg føler meg sikker på at mitt besøk på instituttet vil bli en suksess.»119 Dette er udiskutabelt 

friske fraspark, men da oppholdet er over, er det bare å fastslå at mannen har sine ord i behold. 

Oppholdet blir en suksess, både for Selmer og for IAS. 

I samme brev spør han om hjelp til å skaffe leilighet. Selmers stipend er på 275 dollar i måneden, og 

han er «usikker på hvor langt det tar oss i USA». Han skriver også at han ikke ønsker å bruke mye 

penger på innkvartering.  

Svaret fra Princeton kommer kjapt, for sikkerhets skyld både som telegram og luftpost. Selmer er 

hjertelig velkommen til vårsemesteret i 1951. Selv for en mann som slett ikke mangler selvtillit, må 

det være tilfredsstillende å få følgende melding fra Oppenheimer:  

Vi ser alle med glede frem til besøket ditt og til din ankomst i januar.120  

Brevet er utsøkt høflig, det beklages til og med at instituttet har misforstått hvilken periode Selmer 

har søkt medlemskap for, selv om det er åpenbart at det er Selmer som har misforstått 

søknadsskjemaet.  

Det ordner seg med husvære også. Dr. Selmer med frue tar den enkleste leiligheten til 67 dollar og 50 

cent, med ett soverom og enkel dusj. De sier ja til innlagt telefon, men klarer seg uten garasje. Ifølge 

et brev fra Oppenheimers sekretær, er det enkle forhold som venter:  

Prosjektleilighetene er veldig enkle og beskjedent møblert. Hvis det viser seg for vanskelig for dere å ta 

med sengetøy, tepper, service eller kjøkkenutstyr, kan vi ordne med en minimumsutrustning i 

leiligheten. Vi prøver å gjøre dette for medlemmer som kommer fra utlandet. Men alt dere kan ta med 

dere, vil komme godt med, siden vi har et svært begrenset tilfang av slikt utstyr.121 

Ekteparet reiser over Atlanteren med MS Oslofjord. Turen blir et lite mareritt, for vest i Atlanterhavet 

havner de i restene av en tropisk orkan som har dannet seg helt utenfor sesong. Lillemor er sikker på 

at skipet skal gå ned, men så galt er det ikke. (Ifølge datteren har hun en egen evne til å 

krisemaksimere.) De ankommer New York 16. januar 1951 i god behold. 
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Hva jobber så Selmer med i Princeton? I søknaden om medlemskap oppgir han ubestemte ligninger 

og elliptiske funksjoner som sine matematiske interesser. Han bruker særlig plass på et bestemt 

tema: 

For noen år siden konstruerte jeg to ekvianharmoniske elliptiske funksjoner som jeg kalte sip u og cop 

u på grunn av deres nære analogi til de vanlige trigonometriske funksjonene sin u og cos u. De har 

veldig enkle og interessante egenskaper, og jeg gjorde ganske mye arbeid på disse funksjonene, men 

publiserte bare to små artikler. […] Nå er jeg ivrig etter å studere nærmere hva som er kjent om dem, 

og i hvilken grad mine resultater er nye.122 

Trigonometri er studiet av forholdet mellom sidene og vinklene i en trekant. De mest kjente 

trigonometriske funksjonene er sinus og cosinus, som Selmer henviser til. Sinus angir eksempelvis 

forholdet mellom den motstående korte siden – kateten – og den lange siden – hypotenusen – til en 

vinkel i en rettvinklet trekant. Når en vinkel endres, kan endringen beskrives ved hjelp av vinkelens 

sinus- eller cosinusverdier som kurver i et plan – altså i to dimensjoner. Selmer har funnet lignende 

elliptiske funksjoner, som er vesentlig mer komplisert å beskrive. Endringer i sip og cop beskrives av 

kurver i et rom – altså i tre dimensjoner.  

En kurve som beskriver for eksempel en sinusfunksjon, er som oftest et ryddig skue. I et vanlig 

koordinatsystem med en horisontal x-akse og en vertikal y-akse flyter sinuskurven av gårde som en 

bølge med fast bølgelengde. Den krysser x-aksen med regelmessige mellomrom – dette 

mellomrommet kalles en periode – og ser ut som en berg-og-dal-bane designet av en litt fantasiløs 

fyr.  

Selmers ekvianharmoniske funksjoner – sip og cop – skaper atskillig mer liv i leiren. De har to 

perioder og svinger i tillegg innom det litt uforståelige rommet der de imaginære tallene holder til. 

Dette er tall som ikke er reelle, du finner dem ikke på den vanlige tallinjen om du leter aldri så nøye, 

men de er likevel uomtvistelig en del av det matematiske universet. De ikke bare eksisterer der, de er 

faktisk helt nødvendige for å skape sammenheng i matematikken.  

Konseptet imaginære tall blir først beskrevet av den italienske 1500-tallsmatematikeren Rafaello 

Bombelli, som uforsiktig nok spør seg hva kvadratroten av minus 1 er. Han finner raskt ut at det ikke 

finnes noe reelt tall som kan ganges med seg selv og gi et minustall til svar. Minus ganger minus blir 

som kjent pluss, pluss ganger pluss blir uomtvistelig også pluss, og hvis du ganger noe med 0, får du 

ingen verdens ting.  

Det finnes med andre ord ingen tall, hverken negative eller positive, som kan ganges med seg selv og 

gi resultatet minus 1. Derfor gir Bombelli kvadratroten av minus 1 betegnelsen 𝒾. Og finnes det først 

𝒾, må det også finnes 2𝒾, halve og kvarte 𝒾 og så videre. Matematikken har med ett fått en helt ny 

dimensjon å boltre seg i. På 1700-tallet beskriver den store tyske logikeren Gottfried Leibniz det 

imaginære tallet slik:  

Det imaginære tallet er den guddommelige ånds frie og vidunderlige tilflukt, nær sagt et amfibium 

mellom væren og ikke-væren.123 

Også den norske matematikeren Caspar Wessel gjør grensesprengende arbeider om imaginære tall 

og om det som kalles komplekse tall, som er en kombinasjon av reelle og imaginære tall. Wessel – 

som er lillebroren til forfatteren Johan Herman Wessel – er kongelig inspektør for landmåling i 

Danmark-Norge på tampen av 1700-tallet, og bedriver avansert matematikk både i arbeidstiden og 

ellers. Dette leder til en sensasjonelt elegant kobling av geometri og komplekse tall. Wessel er 

opphavsmannen til ideen om å representere komplekse tall som punkter i et koordinatsystem, der 

den imaginære delen av tallet befinner seg på den ene aksen og den reelle på den andre. Dessverre 
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publiserer han bare på dansk,124 noe som fører til at de fleste tror at «matematikkens fyrste», tyske 

Carl Friedrich Gauss, er først ute med denne genistreken. 

De imaginære tallene viser seg etter hvert svært så nyttige for å analysere for eksempel 

pendelbevegelser og hvordan vekselstrøm oppfører seg. Kvantemekanikken er rett og slett utenkelig 

uten imaginære tall. (Noen vil hevde at den uansett er det.)  

Om Selmer får svar på spørsmålet sitt i Princeton, er umulig å vite. Men han får i alle fall et slags svar 

av Sigmund Selberg noen år senere, i forbindelse med vurderingen av Selmers kandidatur til et 

professorat i matematikk i Bergen. Selberg, som er ekspert på analytisk primtallsteori, mener at 

Selmer har begått svært interessant matematikk med disse spesielle elliptiske funksjonene. Selberg 

trekker særlig frem arbeidet med «sip u som betydningsfullt for den numeriske beregning av 

funksjonen for reelle u».125 Slike numeriske beregninger brukes for å løse matematiske problemer 

som ikke kan løses analytisk eller symbolsk, men som krever bruk av ligninger som gir nesten eksakte 

svar. Romfartsindustrien, finansbransjen og ingeniører av alle slag er storforbrukere av numeriske 

metoder. 

Ellers er det elektroniske computere Selmer ser frem til å lære mer om i USA:  

I tillegg til ren matematikk vil jeg gjerne også studere den elektroniske computeren «Maniac», som er 

under konstruksjon av Prof. von Neumann i Princeton. Jeg har allerede studert «Edsac»-maskinen i 

Cambridge, England. Vi planlegger å bygge en stor computer i Norge, men planene våre er så langt 

ufullstendige og har i hovedsak vært konsentrert rundt tekniske og finansielle aspekter. Det er 

imidlertid viktig at matematikere kommer med i dette arbeidet i en tidlig fase.126 

Han kunne neppe ha kommet til et bedre sted. I Princeton får Selmer unik innsikt i hvordan man 

både bygger og programmerer «elektroniske regnemaskiner», og han går raskt fra å være «gjest» ved 

computerprosjektet til å bli aktiv deltaker. Ifølge eget utsagn er han den første som kjører et program 

feilfritt gjennom «Maniac» på første forsøk. Og han får gjort mange utregninger av diofantiske 

ligninger som ellers ville kostet ham utallige timer med penn og papir. 

De første månedene i USA har ekteparet Selmer dårlig råd. Stipendet er for knapt til at to voksne 

mennesker kan leve godt av det, og Lillemor tar strøjobber som hushjelp for andre som bor på 

instituttområdet. Det liker ikke Selmer, men økonomien er sånn at han bare må godta det. Etter 

hvert får de mer å rutte med, trolig får Selmer betaling fra von Neumann for bistanden med 

«Maniac».  

Etter et halvår ved IAS blir Selmer spurt om å forelese ved California Institute of Technology 

(Caltech). Det er heller ingen lekegrind for sinker. Caltech er en gjenganger høyt oppe på topp ti-lister 

over verdens beste universiteter hvert eneste år, også i våre dager.  

Selmer takker ja. Ekteparet har lagt seg opp nok penger til å kjøpe bil, og i en staselig Packard 160 

Convertible fra 1940 setter de nesen mot sol, sitroner og badestrender i California. De kjører selvsagt 

legendariske Route 66.  

I California tar det ikke lang tid før Selmer er dypt inne i nok et «computerprosjekt». På denne tiden 

er datamaskiner så sjeldne at hvert eneste eksemplar får et eget navn – gjerne i en høytidelig 

dåpsseremoni – og maskinen som skrus sammen på Caltech i 1951, heter California Digital Computer 

(CALDIC). Det er i hovedsak ansatte og høyere grads studenter som står for utviklingen,127 og de har 

støtt på problemer de ikke klarer å håndtere på egen hånd. Selmer melder seg frivillig til å se på 

saken, finner en løsning og får deretter jobben med å utvikle addisjons- og subtraksjonskontrollen for 

maskinen.128 
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Han holder kontakten med von Neumann, som gjerne ser at nordmannen kommer tilbake til 

Princeton. I likhet med Goldstine har von Neumann endret brevsignaturen sin til «Very truly yours». I 

et brev datert 27. september 1951 viser von Neumann til en muntlig avtale og bekrefter at Selmer er 

ansatt på computerprosjektet i Princeton med en månedslønn på 450 dollar. Det er et akseptabelt 

lønnshopp for en mann som et knapt år tidligere måtte leve på 275 dollar i måneden. 

Vinteren 1952 kjører ekteparet Selmer tvers over USA igjen, og denne gangen svinger de av fra Route 

66 og legger turen innom Florida og alligatorene i Everglades. 22. februar 1952 er de tilbake i 

Princeton, og nå har de gått opp et hakk på kvaliteten på leiligheten, som koster 75 dollar i måneden. 

Selmer jobber med programmering av «Maniac», og når computeren er ledig, kjører han på for fulle 

mugger med diofantiske ligninger. Han blir nesten ferdig med alle ligningene sine før kontrakten 

løper ut og det er tid for å reise tilbake til Norge. 13. juni 1952 seiler herr og fru Selmer fra New York 

for godt – og fra bilen som Oppenheimers sekretær selger for dem.  

Amerikanske computere er Selmer på ingen måte ferdig med.  
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Burroughs 205 

Oppholdet i USA gir Selmer orkesterplass til soloppgangen i en helt ny industri. Da 1950 tømmer 

askebegrene etter nyttårsfesten i 1949, finnes det fem digitale datamaskiner i verden. I 1955 er det 

bygget rundt 270.129 (I dag finnes det mer enn to milliarder.) I særlig et av disse «elektroniske 

anleggsarbeidene» – noen av maskinene er på størrelse med toromsleiligheter – blir Selmer sentral. 

Han setter sitt tydelige merke på maskinen Datatron 205130, eller Burroughs 205, som den etter hvert 

blir hetende. I andre halvdel av 1950-tallet er dette en seriøs konkurrent til IBMs navngjetne 650-

maskin. IBM har rundt 50 prosent av markedet i USA, og Burroughs er én av de fem konkurrentene 

som slåss om resten.131 (De kalles «the Bunch» – et akronym for Burroughs, UNIVAC, NCR, Control 

Data og Honeywell.) 

Bak maskinen står Consolidated Engineering Corporation (CEC) i Pasadena i California. De lager 

avanserte måleinstrumenter – oscillografer, galvanometre og massespektrometre – for oljeindustri 

og petrokjemisk industri. Instrumentene genererer enorme datamengder, som igjen genererer et 

monumentalt møkkaarbeid for de som skal analysere informasjonen. For å si det forsiktig. 

Bordregnemaskinene som finnes i 1950, er bedre enn kulerammer, men ikke veldig mye bedre.  

I 1951 bestemmer CEC seg for å utvikle computere som kan ta seg av dataanalysene. De aner ikke 

hva de går til. På denne tiden blir alle datamaskiner utviklet etter prøve-og-feile-prinsippet. Det 

finnes ingen oppskrift, ingen standard å forholde seg til, og serieproduksjon hører fremtiden til. I CEC 

er det ingen som vet en døyt om hvordan man konstruerer en computer, og erfarne bransjefolk er 

naturlig nok vonde å oppdrive, siden bransjen fortsatt går i knebukser.  

Da Harry Huskey sier ja til å bli konsulent og lære opp designteamet, regner CEC med at de har truffet 

gull. Huskey er en av ytterst få computerkyndige som på starten av 1950-tallet forsvarer 

merkelappen ringrev. Han har jobbet med selveste Alan Turing i flere år og vært med på utviklingen 

av de to maskinene ENIAC og EDSAC i England. ENIAC regnes som verdens aller første 

programmerbare elektroniske datamaskin. Huskey er også en av hovedmennene bak computeren 

SWAC (Standards Western Automatic Computer), som bygges for National Bureau of Standards i Los 

Angeles. SWAC slås på høsten 1950, fungerer overraskende ofte som den skal og er raskest i verden 

helt til von Neumanns maskin i Princeton er ferdig et år senere. 

Dessverre for CEC fungerer samarbeidet mellom Huskey og utviklerne bare sånn måtelig. Huskey er 

en god matematiker og vet mer enn de fleste om computerkonstruksjon, men noen gudbenådet 

formidler er han ikke. CEC trenger noen som kan bygge bro mellom ham og designteamet. De 

kontakter von Neumann, som varmt anbefaler en norsk matematiker som foreleser på Caltech.  

Høsten 1951 blir «Ernest Selmer» ansatt på prosjektet. Først bare som konsulent, men siden Selmer 

har en evne til å bre seg utover som smøreost straks han får en fot innenfor, ender han opp med å 

konstruere det meste av logikken i maskinen. En mann med godlynt selvtillit og evne til å forklare slik 

at designerne i alle fall tror at de forstår, er akkurat det prosjektet trenger. Selmer har dessuten et 

velutviklet blikk for hvordan teori effektivt kan omsettes i praksis. Han ser heller ingen grunn til å 

holde seg strengt til matematikken. Det er jo så mye annet han kan bidra med. Senere omtaler han 

Datatron 205 som «min maskin».132 

I mai 1952 holder den amerikanske marinen et symposium der forskjellige selskap presenterer 

computerprosjektene sine. Der forteller en av sjefene i CEC, L.P. Robinson, at Datatron snart er klar 

for salg.133 Det er å ta litt hardt i. Kanskje lar Robinson seg rive med av anledningen, kanskje gjør 

konkurrentenes nærvær at han føler seg tvunget til å være i overkant fremoverlent. Datatron 
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eksisterer fortsatt først og fremst på tegnebrettet, og tegningene er hverken ferdige eller særlig 

sammenhengende.  

For å få fortgang i sakene skiller CEC ut computerprosjektet i et eget selskap, ElectroData Corporation 

(EDC).  

Selmer drar tilbake til Norge sommeren 1952, men en avstand på nesten 9000 kilometer forhindrer 

ham ikke fra å delta helhjertet i utviklingsarbeidet. Konstruksjonstegninger for Datatron, formler, 

tabeller, problembeskrivelser, løsningsforslag, spørsmål, motspørsmål og et og annet svar med to 

streker under går i skytteltrafikk mellom Oslo og Pasadena. Noen steder kan man lese mellom linjene 

at Selmers evne til å innta urokkelige standpunkter litt i utkanten av sitt egentlige fagområde irriterer 

amerikanerne en smule. Siden brevvekslingen fortsetter, må Selmers bidrag likevel oppfattes som 

svært nyttige. 

Den mest omfattende transatlantiske diskusjonen handler om den grunnleggende aritmetiske 

arkitekturen – altså tallbehandlingen – i maskinen. Sjefingeniør John Alrich vil ha det som heter 

flytpunktarkitektur (floating point architecture), som litt forenklet vil si at maskinen kan regne med 

komma. Det er en voldsom fordel når du skal gange og dele, for da slipper du å holde rede på 

kommaplasseringen selv. Ulempen er at en maskin som allerede er stor nok til å fylle en lastebil eller 

to, trenger enda et digert kabinett med elektronikk for å håndtere denne funksjonen. Dessuten blir 

konstruksjonen av maskinen vesentlig mer komplisert. «Jeg ville aldri anbefalt dette for en 

universalmaskin», skriver Selmer.134  

Selmer er tilhenger av fastpunktarkitektur (fixed-point architecture). Det betyr at maskinen regner i 

vei uten å bruke komma, slik at brukerne selv må ha kontroll på hvor kommaet skal plasseres i 

ettertid. Selv om Selmer er tallteoretiker og mer opptatt av heltall enn av desimaler, skulle man tro at 

en matematikkprofessor som har brukt utallige timer på «manuell tungregning», ønsker en så 

avansert maskin som mulig. Men her er det praktikeren i Selmer som tar styring. Konstruksjonen blir 

mye enklere med fastpunktarkitektur. 

Oppgjøret ender med en slags uavgjort. Standardversjonen av Datatron 205 bygges med 

fastpunktarkitektur. Alrich får gjennomslag for flytpunktarkitektur som en oppgraderingsmulighet i 

kjøleskapsstørrelse. Det er nok ikke dumt. Hans løsning gir ikke bare full kommakontroll, men også 

mulighet til å gange og dele med alle mulige tall i intervallet fra 10-49 til 1050. Da Alrich presenterer 

denne løsningen for den nye markedsdirektøren i EDC, Ed McCollister, sier sistnevnte at 

ekstrakabinettet ikke er verdt sin vekt i gull, men i diamanter.135 Det viser seg nemlig at universiteter 

og andre forskningsinstitusjoner er villige til å betale en god del ekstra for flytpunktarkitektur. 

Da Alrich skriver en memoarartikkel om skapelsen av Datatron 205 i 2005, nevner han ikke 

diskusjonen med Selmer i det hele tatt. Han har bare godt å si om sin norske ekskollega og har fått 

med seg at Selmer er «slått til ridder av den norske kongen». Det mener Alrich er en «svært 

velfortjent ære».136 

I 1954 er det første eksemplaret av Datatron 205 endelig klart for levering til National Bureau of 

Standards i Los Angeles. Anlegget har en pris på 135 000 dollar og omtales i en rekke amerikanske 

storaviser. Maskinen krever mye plass – og mye kjøling. Leverandøren anbefaler at kjøperne har 

datasentraler med minst 70 kvadratmeter til rådighet for nyanskaffelsen. Solide gulv er et must. 

Datatron 205 er en klassisk stormaskin med kabinetter på rekke og rad, og «full pakke» med 

flytpunktarkitektur og en del annet tilleggsutstyr veier ti tonn. Maskinen skal helst stå på hevet gulv, 

både for å få plass til alle kablene og for at kald luft fra airconditionsystemet skal komme til under 

alle skapene. Radiorørene produserer varme nok til grilling av hel gris. 
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EDC blir børsnotert i 1954 og selger 20 dataanlegg innen utgangen av 1955. Med det er selskapet 

verdens andre eller tredje største dataprodusent, etter IBM og muligens også engelske Ferranti. 

Dessverre er kostnadene galopperende. Det er spinnvilt dyrt å utvikle stormaskiner fra grunnen av, 

og spesielle regler som gjør at produsentene er forpliktet til å leie ut maskiner på månedsbasis, gjør 

at det er vanskelig å få inntektene til å strømme på i samme hastighet.  

I 1956 ser kontormaskinprodusenten Burroughs Corporation sitt snitt til å kjøpe opp et EDC som i 

realiteten sjangler av gårde mot skifteretten. Ledelsen i Burroughs er fremsynte nok til å forstå at det 

bare er et tidsspørsmål når de elektromekaniske beistene de leverer til banker, forsikringsselskaper 

og statlige organer, vil bli utkonkurrert av ordentlige computere. De ønsker seg en snarvei inn på det 

nye markedet, og dermed skifter Datatron 205 navn til Burroughs 205. 

I dag fremstår «Selmers maskin» som en tungnem olding med sviktende korttidsminne og klumpfot. I 

1955 er den like hot som James Dean. Den har trang t-skjorte, skinnjakke og den rotløse 

ungdommens uutgrunnelige smil om munnen. Teknisk sett er den heller ikke ueffen; den har tatt i 

bruk en rekke grep som peker frem mot den moderne datamaskinen.  

Burroughs 205 har trommelminne, som er mye brukt på 1950- og 1960-tallet. Det ligner på et 

platelager, bare at det informasjonsbærende laget ligger utenpå en roterende trommel eller sylinder. 

Trommelen roterer med en hastighet på 3500 rotasjoner i minuttet, og alle data som er lagret, vil 

være tilgjengelig i løpet av én rotasjon. Selv om Burroughs 205 er seig som sirup etter dagens 

standard, kan den gjennomføre flere tusen regnestykker i minuttet. Det klarer selv ikke Selmer med 

hoderegning. Maskinen har også et primitivt hurtigminne – fire høyhastighetsbånd som hver har 

plass til 20 «ord» som er mye brukt. Teknikken for å øke tilgangshastigheten er mer insisterende enn 

elegant; de samme ordene er rett og slett skrevet ti ganger etter hverandre. 

Outputen fra en Burroughs 205 er ikke veldig brukervennlig. Når et regnestykke er utført, kommer 

sifrene opp på et slags display; ikke som tall, men i form av binære koder som «blunkes» til 

operatøren ved hjelp av lamper som slås av og på. Selv om en datamaskin kan virke smart, er den i 

realiteten dum som et brød. Den forstår bare fravær eller nærvær av elektrisk puls, og derfor gjengis 

alle tall som funksjoner av 0-er og 1-ere. Det betyr at i utgangspunktet enkle tall som 178 eller 3427 

avstedkommer frenetisk blinking. For folk som ikke er fortrolige med dette systemet, kan det se ut 

som om maskinen har fått anfall. 

Selmer tar derfor i bruk et 4-bitsystem som gjør det mye enklere for de som skal operere maskinen. 

Blinkingen reduseres til et minimum, og det blir mye lettere for dataoperatøren å forstå den spesielle 

Burroughs-dialekten. Det er ikke Selmer som finner opp løsningen, som kalles Binary Coded Decimal, 

men han gjør nybrottsarbeid nok med den til at han får innvilget patent på hvordan kodingen skal 

gjøres. Han får også patent på en sentral kontrollenhet for digitale computere og på en kontroll for 

posisjonsuavhengige koder, som er svært nyttig når programmer lagres på hullkort. Da kan 

programmene brukes om igjen selv om relevant informasjon i selve datamaskinen er flyttet til andre 

deler av trommelminnet enn forrige gang programmet ble brukt. 

Burroughs 205 gjengir alle tall med et tegn først og ti etterfølgende siffer uansett hvor i det 

opprinnelige tallet kommaet skulle være plassert. Det betyr at tallet 130,14 blir gjengitt som 

«.1301400000». Ganger du det med 12,219, som altså i Burroughs-kode blir «.1221900000», må du 

selv passe på å sette kommaet på riktig plass når maskinen har blinket ferdig sin epileptiske versjon 

av svaret (som ifølge Burroughs 205 altså er «.1590180660»). 

En tidlig maskin som Burroughs 205 er ikke veldig god til å holde to tanker i hodet på én gang. 

Kapasiteten er begrenset, og det er bare mulig å besøke én destinasjon i trommelminnet av gangen. 
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Å legge sammen bare ti tall som ligger etter hverandre på ti adresser i trommelminnet, blir da litt av 

en jobb.  

For å bøte på denne svakheten tar Selmer og Alrich i bruk noe som kalles B-register. For enkelhets 

skyld kan vi se for oss trommelminnet som en boligblokk med ti leiligheter under hverandre. Det bor 

ett tall i hver av dem. Uten B-register må vi bruke ti bud som bare kan gå én av gangen; dessuten kan 

hvert bud bare gå til «sin» bestemte etasje for å ta med seg ett enkelt tall før de alle møtes på 

utsiden av blokken for å bli enige om hva de skal gjøre med lasten sin. Med B-register klarer du deg 

med ett bud. Noe effektivt bud er det fremdeles ikke, for i likhet med de ti nevnte døgeniktene kan 

han bare frakte ett tall av gangen og må inn og ut av blokken for hvert eneste ett. Sammenlignet med 

maskiner uten B-register gir denne oppfinnelsen likevel et visst sus i serken. I moderne maskiner kan 

man ha flere bud med hvert sitt B-register, og flere kan gå samtidig, litt avhengig av 

maskinarkitekturen.  

B-register tas først i bruk i Manchester i England, men Alrich og Selmer er tidlig ute med å utnytte 

potensialet på en god måte. Alrich tar patent på en bestemt bruk av et slikt register, men mye tyder 

på at det er Selmer som utformer den praktiske løsningen.137 Burroughs 205 skal visstnok være den 

første maskinen der produsentene bruker «eget indeksregister» som et viktig salgsargument. For folk 

som aldri har vært tvunget til å programmere selv, er det vanskelig å forstå hvor nyttig den 

oppfinnelsen er.  

Burroughs 205 kommer med en armada av ekstrautstyr. I tillegg til det presist kalkulerende 

kjøleskapet til Alrich tilbyr Burroughs en «Flexowriter». Dette er en printer som ser ut som en 

forvokst skrivemaskin og høres ut som en mitraljøse. Den virker aller best i tospann med en 

«Cardatron», et utskriftssystem som er forhåndsprogrammert til å håndtere mellomrom, komma og 

lignende. Nærmere har fremtiden aldri vært! 

Mot et klekkelig mellomlegg kan kunden også få med et eksternt fillagringssystem. Systemet er 

primitivt, men ikke mer primitivt enn konkurrentenes. De som vil ha «full pakke», ender fort opp med 

en regning på nærmere 300 000 dollar. Det er ikke så langt unna stykkprisen på de nye jetflyene Pan 

American World Airways kjøper på 1950-tallet.  

Til tross for prisen selger Burroughs likevel forbløffende mange datamaskiner. Den amerikanske 

hæren og marinen, oljeselskapene Phillips Petroleum og Shell Oil, store forsikringsselskaper og flere 

universiteter skaffer seg Burroughs 205.  

I 1957 leveres en velutstyrt utgave til Jet Propulsion Laboratory på Caltech. Der driver de blant annet 

og bygger og tester raketter, og laben blir etter hvert en viktig leverandør av styringssystemer for 

satellitter og romsonder til NASA. Da den første Saturn-raketten i det amerikanske romprogrammet 

Apollo skytes opp i 1961, brukes en Burroughs 205 til å analysere styringsdataene i sanntid.  

På én måte er Burroughs 205 avleggs allerede ved fødselen. Digitale datamaskiner består av digitale 

kretser som er satt sammen slik at de utfører de logiske operasjonene vi setter dem til. Brytere er 

alfa og omega i slike kretser. De kompletterer eller bryter en krets slik at en strømpuls enten passerer 

eller blir avskåret fra å passere. De tidligste datamaskinene bruker elektromagnetiske brytere, som er 

nokså trege. Burroughs bruker radiorør, som er litt kjappere, men før Burroughs 205 kommer på 

markedet, har engelske Ferranti utviklet en computer som bruker transistorer som brytere. Det 

innleder en hastighetsrevolusjon i dataverdenen. 

Burroughs holder likevel koken i markedet i noen år. Transistormaskinenes inntog tar tid, og 

Burroughs skyter dessuten stadig gullfuglen på PR-fronten. Enten har de flaks, eller så har de en 
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markedsavdeling som allerede er på transistornivå. Julen 1955 forutsier Burroughs 205 riktig utfall i 

fire av fem toppkamper i amerikansk fotball (som ikke har noe med fotball å gjøre, men er en slags 

brutal kombinasjon av bryting, sjakk og håndball med en misformet ball). Om det ikke er første gang 

en datamaskin brukes til å spå vinneren av en sportsbegivenhet, er det i alle fall første gang en slik 

computerprediksjon får nyhetsdekning i eliteklassen. 

I 1956 blir Burroughs – feilaktig, viser det seg – kreditert for å ha laget den første datagenererte 

musikalske komposisjonen. (Amerikanerne har ikke fått med seg at en av Ferrantis maskiner i 

England allerede har noen år på baken som låtskriver.) Den høyst forglemmelige melodien «Push 

Button Bertha» blir spilt live på en av de store TV-stasjonene i Los Angeles,138 med en like 

forglemmelig tekst skrevet av klubbhymneforfatter Jack Owens. Låten er en av 4000 som Burroughs 

205 komponerer på bare én time,139 og det bærer den preg av. Det skal likevel sies at en versjon av 

melodien spilt inn noen tiår senere, av jazzmusikeren Matthew Guerrieri, slett ikke er så verst.140  

I 1957 gjør Burroughs Corporation nærmest storeslem i media. Burroughs 205 spiller kortspillet 

blackjack for et entusiastisk publikum i California, oversetter overskriftene i Pravda fra russisk til 

engelsk i New York og beregner den nyetablerte børsindeksen S&P 500 én gang i timen i Boston. Det 

er nesten så man begynner å tro på reklamen som sier at Burroughs 205 gjør hva som helst unntatt å 

lage mat.  

Der James Dean dør ung i 1955, får Burroughs 205 lov til å bli gammel og grå. Institusjoner med 

knappe investeringsbudsjetter bruker maskinen til midt på 1960-tallet. Deretter gjør avdankede 

Burroughs-computere det stort på filmlerretet og TV-skjermen. Maskinen figurerer blant annet i 

science fiction-serien Lost in Space fra 1965 og i filmene Batman (1966) og Battle for the Planet of the 

Apes (1973). Etter hvert spesialiserer Burroughs 205 seg på rollen som «datamaskinen slik moderne 

mennesker forestiller seg at litt mindre moderne mennesker forestilte seg datamaskinen». Burroughs 

205 briljerer i denne rollen i blant annet Austin Powers: The Spy Who Shagged Me fra 1999. Det er 

lite trolig at Selmer ser den filmen. Han liker best musikaler fra 1950- og 1960-tallet.  

Selmer står registrert med åtte patenter i USA etter arbeidet med Burroughs. Kombinasjonen av den 

lange behandlingstiden for patentsøknader og den rivende utviklingen av datateknologien gjør at 

ingen av patentene har noen økonomisk verdi idet de blir godkjent. Patentkontoret bruker mellom 

fem og ti år på å behandle Selmers søknader. (Det er en oversikt over patentene i appendiks 2.)  
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Diofantiske ligninger 

Selmer gjør tre store matematiske arbeider i løpet av livet. Det første er doktorgraden om diofantiske 

eller ubestemte ligninger. Dette er ligninger med flere ukjente (x, y, z, osv.) og en ekstra tvist: Alle 

løsningene må være heltall. Som en ekstra utfordring er noen diofantiske ligninger løsbare, mens 

andre ikke er det. Matematikerne vil gjerne sirkle inn dem som lar seg løse, og leter derfor etter 

betingelsene for løsbarheten av diofantiske ligninger. (Diofantiske ligninger eller ligningssett 

kjennetegnes av at antallet ukjente størrelser er større enn antall ligninger, noe som gjør dem ekstra 

kinkige å håndtere.) 

Disse ligningene er oppkalt etter den greske matematikeren Diofantos, som er i sitt ess midt på 200-

tallet. Han holder til i datidens matematiske mekka, Alexandria, og beskjeftiger seg nesten 

utelukkende med regning med hele tall. I tallteorien har Diofantos omtrent samme posisjon som en 

annen greker – Euklid – har i geometrien. Euklid lever rundt 500 år før Diofantos og skriver 13 bøker 

om to- og tredimensjonal geometri (plan- og romgeometri). Diofantos vil ikke være dårligere og 

skriver 13 bøker om tallteori. Ikke alle er bevart i dag. På slutten av 300-tallet går en del av dem 

dukken da den kristne, romerske keiseren Theodosius beordrer ødeleggelse av «hedenske 

vitnesbyrd» i Alexandria. I 642 viser et annet statsoverhode, den muslimske kalifen Omar, at ingen av 

verdensreligionene har monopol på uforstand. Han beordrer brenning av alt som etter hans 

oppfatning er hedenske skrifter i Alexandria, og flere av Diofantos’ tallteoretiske arbeider som har 

overlevd Theodosius, går dermed opp i røyk. 

Til alt hell overlever en del skrifter både keiser og kalif. Seks av bøkene til Diofantos finner veien til 

Konstantinopel, og da tyrkerne erobrer den østromerske hovedstaden i 1453, har munker brakt 

kopier til Italia og Frankrike. På 1620-tallet blir restene oversatt til latin og samlet i verket 

Arithmetica. Det blir raskt yndlingsboken til den franske hobbymatematikeren Pierre de Fermat. 

Inspirert av Diofantos koker han i 1637 sammen en av matematikkens mest enerverende gåter, 

Fermats siste sats. Da britiske Andrew Wiles i 1994 endelig klarer å gi bevis for påstanden Fermat 

setter frem 358 år tidligere, spiller funn fra Selmers arbeid om nettopp diofantiske ligninger en ikke 

ubetydelig rolle.  

Sånn er matematikken. Én utøver av faget kan inspirere en annen selv om det er både århundrer og 

årtusener mellom dem.  

Også 1800-tallsgeniet Niels Henrik Abel gjør en liten sving innom diofantiske ligninger, selv om 

tallteori ellers er en nokså perifer del av arbeidet hans.141 Tidenes udiskutabelt største norske 

matematiker blir bare 26 år gammel før tuberkulosen tærer ham i stykker, men i løpet av sitt korte liv 

gjør han mange viktige matematiske oppdagelser. I 1824 viser han at en femtegradsligning – og 

dermed også en generell ligning av n-te grad der n er større enn eller lik 5 – ikke uten videre kan løses 

ved hjelp av de fire tradisjonelle regneartene (legge sammen, trekke fra, gange og dele) og 

rotutdragning.  

Det finnes derimot noen ligninger av vilkårlig høy grad som kan løses ved rotutdragning. Et annet 

ungt geni som lever samtidig som Abel, franske Évariste Galois, gir verden viktig innsikt i betingelsene 

for løsbarheten av en ligning av høyere grad enn fire. Dessverre roter Galois seg allerede som 20-

åring inn i en sjalusihistorie med tragisk utfall. Han havner i duell med en av Frankrikes aller beste 

skyttere, blir skutt i magen og dør. Til alt hell for Selmer og andre matematikere skriver Galois 

kvelden før duellen ned det han har funnet ut om betingelsene for å løse spesielle ligninger av femte 

eller høyere grad. Metodikken innebærer blant annet bruk av gruppeteori, læren om grupper av tall 

eller andre elementer som er forbundet gjennom felles matematiske egenskaper. 
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Selmer har også mer moderne inspirasjonskilder. Han kommer inn i faget helt på tampen av det som 

gjerne kalles den norske matematikkens gullalder.142 I første halvdel av 1900-tallet gjør norske 

matematikere seg internasjonalt bemerket i et omfang vi ser hverken før eller senere. De fleste av 

dem er tallteoretikere, og særlig primtallsteori, gruppeteori og diofantiske ligninger står sterkt. 

Selmer kan kanskje beskrives som den siste betydelige norske tallteoretiker i en rekke som teller 

navn som Axel Thue, Peter Ludvig Meidell Sylow, Viggo Brun, Carl Størmer, Trygve Nagell, Thoralf 

Albert Skolem og ikke minst Atle Selberg. At Selberg som tidligere nevnt får den prestisjetunge 

Fieldsmedaljen i 1950, sier mye både om hvilken posisjon tallteori har i norsk matematikk midt på 

1900-tallet, og om hvor sterkt norske tallteoretikere står internasjonalt på samme tid. I dag er det 

vanskelig å peke på noen tilsvarende paradegren i norsk matematikk. 

Karl Egil Aubert, en av de helt store miljøbyggerne i norsk matematikk i andre halvdel av 1900-tallet, 

antyder at det grisgrendte Norge er som skapt for å utøve tallteori:  

Etter år 1900 dukker det opp betydelige tallteoretikere på rekke og rad i Norge. […] Noen 

skoledannelse med en klar lederfigur eller inspirator var det ikke tale om (slik man f.eks. hadde i 

Finland i funksjonsteori i Ernst Lindelöfs regi). Men at det etter hvert dannet seg en generell 

atmosfære, et miljø og et visst interessefellesskap omkring tallteorien, kan man utvilsomt si selv om 

det var lite av direkte samarbeide. Muligens kan det også sies at Norges isolerte posisjon i Europas 

ytterkant kunne ha en tendens til å fremelske områder som er mer egnet for å dyrkes i isolasjon enn 

andre. Tallteori er vel et slikt område hvor samarbeide, informasjon om nye metoder, kjennskap til 

andres arbeider osv. er mindre viktig enn den individuelle oppfinnsomhet og fantasi og derfor kan 

trives i isolasjon, bare den nødvendige begavelse er til stede.143 

I doktoravhandlingen beskjeftiger Selmer seg særlig med den spesielle diofantiske ligningen ax3 + by3 

+ cz3 = 0.  

På matematikkspråket kalles dette en homogen kubisk ligning. Den er kubisk fordi de ukjente 

størrelsene er opphøyd i tredje potens, og den er homogen fordi alle de ukjente variablene x, y og z 

har samme grad (de er opphøyd i samme potens). Det er særlig forelesninger av Thoralf Albert 

Skolem og Louis Joel Mordell144, som Selmer studerer under i Cambridge i 1949, som gjør at han 

velger å vie doktorgraden til denne konkrete ligningen. I beste diofantiske ånd leter Selmer etter 

heltallsløsninger på ligningen, og han prøver å identifisere slektskapsforholdet mellom de tallene 

som gir løsninger. Hva er det i deres matematiske DNA som gjør at ligningen går opp, mens den ikke 

gjør det for andre tall? Selmer utvikler kriterier som kan avgjøre løsbarheten for ligningen i en 

mengde tilfeller og for bestemte grupper av tall.  

Arbeidet han har lagt ut på, er voldsomt. Det er ikke bare diofantisk, det leder også tankene til to 

mytiske greske skikkelser, Herkules og Sisyfos. Omfanget av regnearbeidet Selmer må utføre med en 

simpel bordregnemaskin, gjør doktoravhandlingen til et Herkules-verk. Antallet regnestykker er 

verdig en Sisyfos, evig dømt av gudene til å rulle en stein opp et fjell, bare for å se den rulle ned igjen 

slik at han hver dag må begynne på nytt. I et par år har Selmer det litt på samme måte. Hver gang 

han sjekker et tall ut av historien, må han gå løs på det neste. Og det neste. Han legger ikke skjul på 

at det føles som et evighetsarbeid.  

Selmer benytter seg blant annet av metoder han har lært av Cassels. Cassels holder på med en 

artikkel som har stor relevans for det Selmer driver med, og han lar nordmannen finstudere arbeidet 

før det kommer på trykk. Det betyr at han stoler på Selmer og ikke er redd for at han skal tilrane seg 

æren for arbeidet. Cassels leser også korrektur på Selmers doktoravhandling, som skrives på engelsk, 

så de to har åpenbart et godt forhold.  
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I tillegg til heltallsløsninger på ligningen ax3 + by3 + cz3 = 0 bruker Selmer en stor del av 

doktoravhandlingen sin på å behandle et «spesialtilfelle» av den samme ligningen, som ser slik ut: X3 

+ Y3 = AZ3. Arbeidet resulterer i en kompleks matematisk komposisjon (se appendiks 3). I forenklet 

tregrepsversjon kan den høres omtrent slik ut:  

Den nevnte ligningen er tett knyttet til det matematikerne kaller en kubisk kurve, som kan beskrives 

som en kurve som bukter seg av gårde i et vanlig koordinatsystem. Hvilken verdi A settes til i 

ligningen, bestemmer kurvens skjæringspunkter på x- og y-aksen. Selmer leter etter det som kalles 

rasjonale punkter på slike kurver. Rasjonale punkter er rett og slett par av tall der begge kan 

uttrykkes som brøk – for eksempel to tredjedeler og åtte sjuendedeler eller noe lignende. Noen 

verdier av A gir rasjonale punkter på de kubiske kurvene, noe som betyr at ligningene i disse tilfellene 

er løsbare. Andre gjør det ikke. 

Selmer gjør denne undersøkelsen for kurver basert på alle verdier av A fra 1 opp til og med 500. (Det 

er her Herkules og Sisyfos kommer inn i bildet.) Selmer tester først én og én verdi av A for å se om de 

i det hele tatt avføder ligninger det finnes svar på. Hvis det viser seg at det i det hele tatt finnes svar, 

har han lært av Mordell at da kan han finne alle de rasjonale punktene på den aktuelle kubiske 

kurven med utgangspunkt i noen få nøkkelpunkter. Disse nøkkelpunktene – som kalles generatorer – 

inneholder all den informasjonen som trengs for å finne alle de andre rasjonale punktene. Alt som 

gjenstår, er et møysommelig, langvarig og konsentrasjonskrevede arbeid. Det har Selmer aldri vært 

fremmed for. 

Selmer stiller opp alle nøkkelpunktene han finner, i tabellform. Tabellene utgjør nærmere 20 sider av 

avhandlingen og inneholder virkelig en bråte med tall. For et utrent øye – trolig for mange trente 

øyne også – vil disse tallene fortone seg som en tilfeldig samling trær i en skog. Et skarpt blikk kan 

derimot oppdage interessante mønstre, og det er nettopp det Cassels gjør da han går igjennom 

Selmers doktoravhandling. Han finner et besnærende mønster i en gruppe tall og døper dem raust 

nok Selmer-grupper. 

Da Selmer en gang blir spurt om det er mulig å forklare folk flest hva Selmer-grupper er for noe, 

svarer han slik:  

Det nytter ikke å forklare. Det gir vi opp. Altså; det er visse matematiske strukturer som er knyttet 

sammen i en samling tall eller elementer eller sånn, hvor man ved å sette sammen to tall får et nytt, 

tredje tall i samme mengde. Så er det sammensetningsregler, hvis dette er et lukket system, så kaller 

man det en gruppe, hvis man alltid holder seg innenfor dette systemet. Og det er mange forskjellige 

grupper. Den mest berømte av alle grupper er Abel-grupper, og de nest mest berømte er Lie-grupper, 

og Neumann. Kommet et par norske til, Thue, og så i all beskjedenhet jeg også.145 

Opphavsmannen selv bruker ikke Selmer-grupper i noe videre matematisk arbeid. Det gjør derimot 

den engelske matematikeren Andrew Wiles, mannen som til slutt altså klarer å føre bevis for Fermats 

siste sats. Det kommer vi tilbake til.  

Selmers artikkel om diofantiske ligninger er på 160 sider og trykkes i sin helhet i tidsskriftet Acta 

Mathematica i 1951. Å få en så lang artikkel publisert i et så anerkjent tidsskrift er de færreste forunt. 

Den samme artikkelen er grunnlaget da Selmer disputerer for doktorgraden i 1953. Endelig er Dr. 

Selmer også rent formelt doktor. 

Da artikkelen trykkes i 1951, gjør Selmer oppmerksom på at det er «ca. 10 åpne ‘hull’ for uløste 

ligninger i tabellene opp til A = 500». Dette skyldes rett og slett at ligningene er så uhåndterlige at 

han ikke har klart å løse dem på en vanlig bordregnemaskin.146 Siden Selmer lever dårlig med ting 
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som er halvgjort, bruker han oppholdet i Princeton og tilgangen til von Neumanns datamaskin til å 

tette hullene:  

Våren 1952 fikk jeg imidlertid anledning til å «kode» mine uløste ligninger for den elektroniske 

regnemaskin ved Institute for Advanced Study i Princeton, og kjørte dem selv på maskinen. Det var 

ligninger av begge typer […] og programmet var laget slik at maskinen ville stoppe ved den første 

funne løsning. Det var virkelig spennende å sitte ved kontrollbordet og vente på at flimringen av 

katodestrålerørene og neonlysene skulle stanse. Ville maskinen (som nettopp var tatt i bruk) oppføre 

seg pent? Hadde jeg kodet problemet korrekt? Og i dette spesielle tilfelle: Hadde mine ligninger 

virkelig løsninger innenfor det område for de variable som var fastlagt ved maskinens egen kapasitet? 

Alt gikk heldigvis som det skulle, og maskinen løste alle ligninger, etter en samlet effektiv regne-tid på 

noen timer. (Det er for øvrig ingen kort tid for en maskin som prinsipielt kan utføre 20 000 addisjoner 

eller 2000 multiplikasjoner av 12-sifrede desimaltall pr. sekund.) Jeg har derfor nå komplette tabeller 

for ligningen X3 + Y3 = AZ3 opp til A = 500 (de nye løsninger er publisert i Acta Math. 92, 1954).147 

De komplette tabellene Acta Mathematica spanderer betydelig spalteplass på i 1954, kunne ha endt 

opp som irriterende nesten-komplette. Selv rekker Selmer bare å tette ni av de ti omtalte hullene før 

han forlater Princeton for godt sommeren 1952. Han gjør en avtale med en Mrs. Spitzer om at hun 

skal kjøre den siste ligningen straks det blir ledig tid på datamaskinen, og så sende svaret til Norge. 

Selmer anslår maksimal kjøretid til to timer og etterlater seg en detaljert oppskrift på hvordan 

problemet skal programmeres. 

Månedene går uten at Spitzer gir lyd fra seg, og Selmer blir utålmodig og etter hvert også bekymret. 

Han har fått avtale med Acta Mathematica om publisering, og deadlinen nærmer seg med stormskritt 

uten at det siste hullet i tabellen er tettet. Han skriver flere brev til Mrs. Spitzer uten å få svar, og 

senhøsten 1953 ser han ingen annen råd enn å ta direkte kontakt med Goldstine, som nå er 

datadirektør ved IAS, for å høre hva som har skjedd. Han understreker at i Norge finnes det ingen 

datamaskin som er kapabel til å gjøre jobben. 

Goldstines svar er både godt og dårlig nytt. Den dårlige nyheten er at Mrs. Spitzer ikke lenger jobber 

ved IAS. Ingen ante at hun og Selmer hadde en avtale. Den gode nyheten er at Goldstine lover å få 

jobben gjort. Selmer lager en ny oppskrift på hvordan ligningen skal programmeres; den er seks sider 

lang og med tettskrevet håndskrift. Rett før jul får han svar. Problemet er kjørt på computeren 17. og 

18. desember og tilfredsstillende sjekket. Kjøretiden var, akkurat slik Selmer hadde anslått, to 

timer.148 Resultatene får han vedlagt i brevet.  

En opprømt Selmer sender et varmt brev i retur, der han takker for «den aller beste julegaven jeg 

kunne få – løsningen på den siste av ‘mine’ uløste ligninger».149 De komplette tabellene er endelig 

helt komplette. 

Det kanskje viktigste resultatet i Selmers doktorgrad er at han motbeviser en hypotese formulert av 

Mordell i 1948. Selmer beskriver det slik at Mordell «fremkastet» hypotesen under et foredrag i 

Oslo,150 så det er ikke sikkert at den er forankret i et veldig spesifikt forarbeid. Mordell tror han har 

identifisert en tilstrekkelig betingelse for å finne løsninger på homogene, kubiske ligninger av den 

typen Selmer behandler. Selmer viser at læremesteren tar feil. Så vidt Selmer vet, er han også den 

første som viser at «de elementære kongruensbetingelser ikke er tilstrekkelige for løsbarheten av en 

homogen kubisk ligning».151  

Matematikere som forstår hva dette betyr, som for eksempel Skolem og brødrene Atle og Sigmund 

Selberg, gir uttrykk for at Selmer har kommet med en imponerende tallteoretisk innsikt. (I appendiks 

3 er det en kort presentasjon av hypotesen.)  
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En EDB-evangelist vender hjem 

I matematikkens moderne historie finnes det en og annen tallteoretiker med avsmak for å bruke 

datamaskiner. Det er greit å sende e-post og sånt, men en computer skal helst ikke brukes til å løse 

matematiske problemer. I alle fall ikke grunnproblemer. Bruk av rå datakraft blir sett på som litt 

vulgært. Rett og slett lite ridderlig sammenlignet med den klassiske holmgangen mellom menneskets 

hjerne og en finurlig matematisk formodning. Den ungarske matematikeren Paul Erdős har 

sammenlignet bruk av datamaskiner i matematikken med å kaste en million piler mot en blink. Én av 

dem treffer gjerne, men elegant er metoden ikke. I et fag som verdsetter det vakre, underfundige, 

sinnrike og inntagende, er slikt viktig. 

Erdős virker sprø som knekkebrød, men er en genial matematiker. Han forstår seg ikke på tekniske 

innretninger – han vet ikke engang hvordan en boksåpner virker – og i løpet av sine 83 leveår tar han 

knapt i en datamaskin. Han produserer derimot en overveldende mengde grasiøs matematikk. Da 

han dør i 1996, står han som forfatter eller medforfatter på nesten 1500 vitenskapelige artikler. Det 

er en rekord som neppe blir slått. Han har også klekket ut nesten 500 matematiske formodninger, 

påstander som er sannsynlige, men savner endelige bevis. Mange av disse har utløst fascinerende 

flott matematikk hos yngre utøvere av faget.  

En mer vektig og mindre følelsesladet innvending er at når en maskin gjør jobben, får ikke 

matematikeren noen dypere innsikt i tallenes innbyrdes sammenheng. Datamaskinen reflekterer ikke 

over rariteter i grøftekanten og lar seg ikke friste til å utforske spennende stikkveier som dukker opp, 

den bare durer i vei mot det målet som er stilt opp for den. Hadde Erdős brukt PC, hadde hjernen 

hans neppe hostet opp så mye forunderlig og uforutsigbar matematikk som den gjorde.  

Den kanskje viktigste innvendingen mot å løse matematiske problemer med datamaskiner er at 

svarene blir fryktelig vanskelige å etterprøve logisk. Firefargeformodningen eller firefargeteoremet er 

et godt eksempel. 

Formodningen blir kokt sammen rundt 1850 av de britiske matematikerne Augustus De Morgan og 

Francis Guthrie. De hevder at fire farger er nok for å fargelegge et hvilket som helst kart slik at ingen 

land eller andre størrelser som grenser mot hverandre, får samme farge. I over hundre år grubler 

smarte, ganske smarte og sikkert også mindre smarte folk på dette, men ingen klarer hverken å 

bevise eller motbevise påstanden. Så tar amerikanske Kenneth Appel og tyske Wolfgang Haken i bruk 

datakraft. I 1976, ved hjelp av tre datamaskiner som jobber mer enn 1000 timer i strekk, beviser de 

at formodningen stemmer. De viser at alle tenkbare kart er variasjoner over 1500 grunntema, og at 

datamaskinene klarer å fargelegge alle disse 1500 uten at en eneste farge møter seg selv på grensen.  

Beviset er omstridt, for det er rett og slett for omfattende til at et menneske kan gå det etter i 

sømmene. De fleste matematikere regner likevel med at det holder vann. Erdős har sagt det slik:  

Jeg antar at beviset er sant. Det er likevel ikke vakkert.152 

Selmer har ingen slike anfektelser. Han omfavner den digitale computeren med hver centimeter av 

sin lange kropp. Om han ikke er frelst før han drar til USA, kommer han definitivt tilbake til Norge 

som forkynner av den elektroniske databehandlingens evangelium. Selmer har brukt rundt 700 timer 

på manuelle utregninger til hovedoppgaven sin og trolig enda mer på arbeidet med doktorgraden, 

der han regner seg gjennom et umenneskelig antall tredjegradsligninger. Dette er et arbeid han 

heretter gladelig overlater til en datamaskin. 
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Som nevnt kompletterer Selmer tabellene sine i Acta Mathematica ved hjelp av von Neumanns 

computer. Han begynner på dette arbeidet våren 1952 og sier selv at han er den første som utfører 

«virkelig tunge regninger på elektroniske datamaskiner».153  

Om han har rett eller ikke, er litt avhengig av hvordan man definerer «virkelig tunge regninger». Det 

er i alle fall et par kandidater som kan gjøre ham rangen stridig. 

Den ene er Raphael Mitchel Robinson. 30. januar 1952, med bistand fra computeren SWAC i 

California, finner han to Mersenne-primtall, en bestemt type primtall oppkalt etter den franske 

presten og amatørmatematikeren Marin Mersenne. Slike primtall kan skrives ved hjelp av formelen 

2n – 1. Et eksempel er 127, som kan skrives 27 – 1. Et annet er 524287, som kan skrives 219 – 1. Hittil er 

det funnet 51 slike primtall,154 og en av grunnene til at det fortsatt letes etter nye, er at det eksisterer 

en finurlig sammenheng mellom disse tallene og såkalte perfekte tall. 

Perfekte tall er heltall som er lik summen av sine egne divisorer, altså av de heltallene de kan deles 

på (unntatt tallet selv). Det minste perfekte tallet er 6, fordi det kan deles på 1, 2 og 3, samtidig som 

summen av 1, 2 og 3 er lik 6. Det nest minste perfekte tallet er 28, som kan deles på 1, 2, 4, 7 og 14, 

som til sammen blir nettopp 28. (Se appendiks 4 for en kort presentasjon av sammenhengen mellom 

Mersenne-primtall og perfekte tall.) 

Det første Mersenne-primtallet Robinson – eller computeren – oppdager i januar 1952, har 157 

siffer. Resten av året bruker han SWAC så mye han får lov til, og oppdager ytterligere fire Mersenne-

primtall. Det største av dem har 687 siffer. Det hittil største Mersenne-primtallet som er oppdaget, 

har 24 862 048 siffer. Selv om en hel armada av datamaskiner jakter døgnet rundt på enda større tall, 

er det i skrivende stund ikke funnet noe nytt siden 2018. Matematikken liker å yte litt motstand.  

En annen som kan vippe Selmer ned fra tronen, er tallteoretikeren Harry Schulz Vandiver. En eller 

annen gang i 1952 bruker han en computer for å bevise at Fermats siste sats er sann for alle primtall 

opp til 2000. Det betyr at det ikke finnes noe positivt primtall (n større enn 2) i dette intervallet som 

gir noen løsning for ligningen xn + yn = zn. Samme Vandiver skriver for øvrig til Institute for Advanced 

Study (IAS) i Princeton høsten 1953 for å få Selmers adresse i Oslo. Dette er meget mulig starten på 

en brevveksling mellom de to, for de er opptatt av samme type ligninger og bruker begge gjerne 

data.  

I USA er det mange som oppfatter Selmer som offisiell norsk utsending med oppdrag fra regjeringen 

om å finne ut hvordan man bygger en computer. I sin bok om tidlig datahistorie skriver Goldstine at 

mange land var ivrige etter å suge til seg kunnskap fra USA:  

Den norske regjeringen var mye mindre aktiv enn den svenske og den danske. Men den sendte Dr. 

Ernest Selmer fra Universitetet i Oslo til Institute for Advanced Study i andre termin 1950-51 og 1951-

52.155 

Selmer har neppe sett noen grunn til å korrigere inntrykket av at han er regjeringens mann. Aldeles 

usant trenger det heller ikke å være at han er i Princeton med et oppdrag. Behovene til 

Chifferavdelingen kan godt være en medvirkende årsak til at Selmer legger utenlandsoppholdet sitt 

til akkurat Princeton. Det antyder han også selv.156 

For å bryte andre lands chiffer, slik Forsvaret har ambisjoner om på 1950-tallet,157 og for å teste 

sikkerheten i egne systemer trengs elektronisk datakraft. De elektromekaniske relémaskinene Selmer 

og ingeniør Finn Didriksen har utviklet, er ikke kraftige nok til å dekke behovene som oppstår etter 

hvert som forholdet mellom partene i den kalde krigen blir enda kjøligere.  
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Et 30-talls forskere fra nesten like mange land er gjester på computerprosjektet i Princeton.158 Ifølge 

Goldstine drar mange av disse hjem og gjør en viktig innsats i å vise forskning, forvaltning og industri i 

sine respektive land «kraften i den elektroniske computeren». Denne beskrivelsen passer perfekt på 

Selmer.  

Han er blant annet overbevist om at Forsvaret må ta steget inn i computeræraen:  

Da jeg kom hjem i 1952, fortalte jeg Stordahl at vi trengte en militær computer i Norge. Dagen etter 

kom han tilbake til meg og sa at han hadde én million norske kroner til disposisjon! Hele affæren var 

ekstremt hysj-hysj, med penger betalt i hemmelighet direkte fra USA til norsk etterretning, for russisk 

kommunikasjon fanget opp i Nord-Norge.159 

Ifølge Selmer kommer pengene altså sporenstreks og direkte fra NATO-kollega USA. Det er en 

troverdig forklaring, uten at det nødvendigvis betyr at den er riktig. Norge er medlem av NATO fra 

1949 og integrert i alliansens felles kommandosystem fra 1951. På grunn av felles militære planverk, 

standardisering av utstyr og felles verktøy for operativ planlegging kan spionasje mot én fort avdekke 

vital informasjon som gjelder alle. Derfor er det i USAs interesse at Norge har gode systemer for 

håndtering av gradert NATO-informasjon og for sikker kommunikasjon. Det omfatter sterke 

chiffersystemer, og da trengs det datamaskiner. Etter etableringen av et operativt NATO-

hovedkvarter i Norge i 1951 – Nordkommandoen på Voksenkollen – øker også den sovjetiske 

etterretningsinteressen for Norge markant.160 Hemmelighold av informasjon blir enda viktigere. 

Selmer sier at datamaskinmidlene er en motytelse for sovjetisk meldingstrafikk fanget opp i Nord-

Norge. Det kan også være en troverdig forklaring, og at Norge videreformidler sovjetisk 

meldingstrafikk til USA, er ingen hemmelighet. Det er store sovjetiske troppekonsentrasjoner på 

Kolahalvøya, og Norskehavet og Barentshavet er en gjennomfartsåre for sovjetiske sjømilitære 

krefter. NATO ønsker seg naturlig nok best mulig oversikt over sovjetiske militære kapasiteter og 

bevegelser.  

En alternativ forklaring er at midlene skriver seg fra fondsmidler oppspart under den norske 

regjeringens eksil i London under 2. verdenskrig.161 Jan Vaumund Garwick, sjef for regnesentralen og 

senere forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), sier at man «fant» en konto fra krigens 

dager i England.162  

Uansett hvem som er finansieringskilde – Selmer blir sentral i planlegging og anskaffelse av Norges 

første militære datamaskin. Han har selv erfart hvor krevende det er å bygge en god computer, og 

han vet at andre land har et forsprang på Norge som det vil være vanskelig å utligne. Selmers 

konklusjon er:  

Det svarer seg ikke å bygge maskiner selv. Den perioden er over. I dag er det en velutviklet industri 

både i England og USA.163 

Erfaringene med den første norskutviklede digitale datamaskinen – NUSSE – støtter dette synet. På 

1950-tallet er det norske datamiljøet ikke kapabelt til å bygge en god datamaskin. Til NUSSE-

ingeniørenes forsvar skal det sies at det er få land som har datamiljøer med denne kapasiteten.  

NUSSE bygges på Universitetet i Oslo, og da den står ferdig i 1954, bærer den unektelig preg av 

svenneprøve. Maskinen er viktig fordi den gir norske forskere mulighet til å bryne seg på selve 

maskinkonstruksjonen, men det er nokså begrenset hva sluttproduktet kan brukes til. Ifølge Kristen 

Nygaard, som i likhet med Selmer sier det han mener uten omsvøp, duger den ikke til noe som 

helst.164 Den takler dessuten spenningsforandringer i strømnettet så dårlig at den stopper hver gang 

Christiania Spigerverk, som ligger fem kilometer unna, slår smelteovnene av eller på.165  



46 
 

(Det verste med maskinen er likevel det ubehjelpelige navnet som er konstruert for å få til akronymet 

NUSSE: «Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk.» En sånn ordstilling forekommer ellers 

bare i konfirmasjonssanger.) 

Forsvaret velger engelske Ferranti som leverandør av sin nye maskin, og Selmer og Garwick, som 

gjerne omtales som den norske informatikkens far, utarbeider i fellesskap kravspesifikasjonene. 

Mens maskinen bygges, oppholder både Selmer og Garwick seg i flere perioder i Manchester for å 

overvåke konstruksjonen. Begge har selvtilliten i orden, ellers er de ganske ulike typer. Garwick har 

ord på seg for å være litt humørsyk og er visstnok i stand til å sprenge barometeret i begge ender på 

forbløffende kort tid.166 Selmer er stabiliteten selv, så det er sikkert godt for samarbeidsklimaet at 

han er med til England.  

Da maskinen er ferdig, finnes det ifølge Garwick ikke penger igjen på budsjettet til å betale toll og 

avgifter. Å smugle flere lastebillass med elektronikk til Norge er selvsagt utenkelig, så Garwick skaffer 

seg diplomatpass. Da kan han ta med seg diplomatpost til Norge. Han følger maskinen fra 

Manchester til Hull, der den skipes ut, og over Nordsjøen til Norge. Tollerne protesterer høylytt 

under lossingen i Oslo – ingen har sett så omfangsrik diplomatpost før – men de må bare bøye seg for 

London-ambassadens segl.167 

Maskinen får navnet Frederic. Det går en historie om at den kalles opp etter direktøren ved FFI, 

Fredrik Møller, men det stemmer ikke. Navnet er et akronym for «Ferranti Rapid Electronic DEfense 

Research Institute Computer».168 Herligheten kommer på plass hos FFI i 1957, i en hall sikret etter 

anvisning av Chifferavdelingen. I kjelleren installeres det kjøleanlegg for å lede varmetapet fra mer 

enn 2000 vakuumrør ut i friluft. På kalde dager kan man se svære dampskyer utenfor bygningen. 

Computeren er Vest-Europas kraftigste i 1958 og representerer et gjennombrudd for databehandling 

av vanskelige regnestykker i Norge. Det finnes ingen programmer til Frederic, computeren kommer 

fullstendig blank til Norge, så Ole-Johan Dahl, Harald Keilhau, Svein Øvergaard, Per Kjeldaas og 

Selmer får i første omgang ansvar for programmeringen. Frederic blir utgangspunktet for et sterkt 

norsk datamiljø, blant annet er det på denne maskinen Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard starter 

samarbeidet som ender med utviklingen av det banebrytende programmeringsspråket Simula. For 

dette arbeidet får de flere høythengende priser, deriblant Turing-prisen og John von Neumann-

medaljen.  

Chifferavdelingen bruker Frederic til testing av egne chiffer og nøkler og i forsøk på å bryte andres. 

Fra 1950 forsøker Norge forholdsvis aktivt å forsere andre staters meldinger – altså å rekonstruere 

det opprinnelige innholdet uten å kjenne nøkkelen som er brukt til kryptering. I årene som følger, 

forsøker Chifferavdelingen seg på meldinger fra Sovjetunionen, Frankrike, Italia, Tsjekkoslovakia, 

Argentina, Tyrkia, Canada, Belgia, Egypt, Albania, Sveits, Colombia, Vest-Tyskland, Israel, Ecuador, 

Etiopia og Indonesia – som regel uten hell.  

Sovjetiske meldinger har naturlig nok topp-prioritet, men selv etter at Frederic er satt i tjeneste, 

virker supermaktens kommunikasjon ugjennomtrengelig for Norge.169 I 1965 tar Forsvaret 

konsekvensen av at Norge ikke kan slåss med de store på dette området, og legger ned 

forseringsarbeidet. Dermed går man ifølge historiker Synstnes også vekk fra det som har vært et 

styrende prinsipp for etterretningsarbeidet etter krigen – prinsippet om å ha en nasjonal «egenevne» 

innenfor viktige etterretningsområder. Som vi skal komme tilbake til, har Norge langt større suksess 

innen det som kalles defensiv kryptologi – altså utvikling av sikre krypteringssystemer, chiffer og 

nøkler. Her gir Selmer flere viktige bidrag.  
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Stordahl og Chifferavdelingen er ikke de eneste som blir utsatt for EDB-evangelisten Selmer. I 1952 

eller 1953 holder han Norges aller første forelesninger i «bruk av elektroniske regnemaskiner». Dette 

er enkeltstående forelesninger på Universitetet i Oslo, og oppmøtet er trolig bra, for samme mann og 

samme tittel står på programmet også året etter. Etter at Selmer blir professor i Bergen i 1957, ivrer 

han for at data skal inn i undervisningen på universitetet mellom de syv fjell. 

Tiltredelsesforelesningen hans i 1958 er ren reklame for elektroniske regnemaskiner og handler om 

hva de kan tilføre matematikken. De neste par årene holder han noen sporadiske forelesninger om 

temaet i Bergen.  

Universitetene i Bergen og Oslo og NTH i Trondheim (i dag NTNU) påstår alle at de er først ute med 

regulær undervisning i programmering og databehandling i Norge. Det er nok grunn til å tro at 

trønderne trekker det lengste strået, i alle fall når det gjelder programmering. De første 

programmeringskursene av noe omfang holdes på NTH i 1957–1958 av gjesteprofessor Svein A. 

Ødegaard, som ellers holder til i USA.170 Høsten 1962 er programmering i ALGOL en obligatorisk del 

av fagene numeriske metoder I og II i Trondheim. Universitetet i Oslo tidfester sine første 

kompetansegivende kurs i programmering til «tidlig på 1960-tallet», da John Midtdal underviser i 

ALGOL og maskinkoding.171 Kurset er tildelt et lite grupperom, men må flyttes til Store auditorium på 

Fysisk institutt, siden det dukker opp langt over 100 studenter.  

Den første organiserte undervisningen i databehandling på høyere nivå i Norge skjer høyst sannsynlig 

ved Universitetet i Bergen. I 1962 melder Bergens Tidende at Bergen kommer til å bli ledende på 

EDB-utdanning i landet, og i 1963 holder Selmer og avdelingsleder Kåre Fløisand ved «EDB-senteret» 

kurset «Elektroniske regnemaskiner».172 Dette er det første EDB-kurset i Norge som kan tas som del 

av en embetseksamen.173 

Karrieren ut er Selmer påpasselig med at alle som tar hovedfag under hans vinger, får en viss 

opplæring i programmering og databehandling. I 2020 får han en «seier fra graven» ved at et 

innføringskurs i programmering blir obligatorisk for alle studenter ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultetet på Universitetet i Bergen.  

Som vi skal komme tilbake til, blir Selmer både medlem av det statlige rådet for elektronisk 

databehandling, som har stor makt over statlige datainnkjøp i 20 år, og styreformann for EDB-

avdelingen ved Universitetet i Bergen. Han sitter i begge disse posisjonene i nokså nøyaktig tolv år. 

Utrolig nok skaffer denne mannen seg aldri hjemme-PC. Midt på 1990-tallet, da han har pensjonert 

seg og flyttet til Ski, foreslår datteren at han skal skaffe seg en bærbar PC. Det fnyser han bare av. En 

PC er ikke noe annet enn en avansert skrivemaskin, sier han. Det er et underlig utsagn fra en som 

bruker store deler av livet på å få andre til å bruke data, i militæret, akademia og forvaltningen. 
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Nordisk mester i redaksjonell utholdenhet 

I årene etter 2. verdenskrig er nordisk samarbeid i vinden som aldri før. En nordisk kulturkommisjon 

opprettes i 1947, og parlamentarikerorganisasjonen Nordisk råd ser dagens lys i 1952. 

Matematikerne følger på. I 1953 slår foreningene for matematikk og matematikkundervisning i de 

nordiske landene sammen en rekke nasjonale tidsskrifter og oppretter to fellesnordiske, 

Mathematica Scandinavica og Nordisk Matematisk Tidsskrift. Målet er å styrke samarbeidet og den 

faglige utvekslingen mellom de matematiske miljøene i Norden.  

I tillegg er sammenslåingen motivert av at det er vanskelig å holde liv i mange og små tidsskrifter 

med begrensede, nasjonale nedslagsfelt. Det er behov for et større publikum som kan gi økonomisk 

levedyktige journaler.174 Flere av de nasjonale tidsskriftene som avvikles i 1953, har levd med 

kroniske økonomiske mangelsykdommer siden unnfangelsen. 

Mathematica Scandinavica er forbeholdt ny forskning, er beregnet på et internasjonalt publikum og 

trykker artikler på tysk, fransk eller engelsk. Nordisk Matematisk Tidsskrift er beregnet for mer 

elementære og folkelige matematiske emner. (Her kan man ha i bakhodet at matematikere og ikke-

matematikere kan ha litt forskjellig oppfatning av hva som er folkelig matematikk.) Det er fritt frem 

for å skrive på dansk, norsk og svensk. Engelsk, fransk eller tysk skal bare brukes unntaksvis. Målet er 

at tidsskriftet skal bli «et betydningsfullt bindeledd mellom matematikkens dyrkere i de nordiske 

land»: 

Det er redaksjonens håp at tidsskriftet vil bidra til å knytte forskning og undervisning sammen, til å 

skape faglige og personlige kontakter innenfor kretsen av matematikk-interesserte og til å motvirke 

isolering og stagnasjon.175 

Redaksjonen for Nordisk Matematisk Tidsskrift blir lagt til Oslo, med matematikkprofessor Ingebrigt 

Johansson som første redaksjonssekretær. Etter ett år gir Johansson stafettpinnen videre til Ernst 

Sejersted Selmer. Han beholder den.  

Tittelen redaksjonssekretær lyver aldri så lite. Formelt har Selmer ti redaktører over seg, men de er 

mer som gallionsfigurer å betrakte. De representerer utgiverne av tidsskriftet, de fem matematiske 

foreningene i Norden og fem sammenslutninger av lektorer og andre som underviser i matematikk. I 

praksis er redaksjonssekretæren en eneveldig – og nokså enearbeidende – redaktør. Den norske 

professoren Ralph Tambs Lyche figurerer som oppgaveredaktør i mange år, men ellers må Selmer 

stort sett klare seg selv.  

Det betyr mye ubetalt arbeid. Tidsskriftet kommer normalt ut fire ganger i året, som regel med et 

omfang på 150–200 sider årlig. Selmer leser alt som kommer inn, redigerer, skriver engelsk 

sammendrag til hvert nummer og har løpende dialog med forfatterne. Han er normalt ikke typen 

som lar seg stresse, men i de mest hektiske periodene har han mareritt om at han ikke rekker 

deadlinen. Likevel er redaksjonssekretærjobben det mest langvarige av alle frivillige verv Selmer tar 

på seg. Han sitter i et kvart århundre, fra 1954 til 1979, da Nordisk Matematisk Tidsskrift skifter navn 

til NORMAT. En så langvarig tjeneste kan neppe tolkes på annen måte enn at han liker seg i 

redaksjonssekretærstolen – som i realiteten altså er en redaktørstol. 

Nordisk Matematisk Tidsskrift har unektelig et visst hummer-og-kanari-preg. Nye, nokså nye og 

halvgamle matematiske fremskritt presenteres i en form som dels skal kunne leses av alle, og som 

dels krever minst et par års universitetsstudier. En del artikler er ren matematikkhistorie, andre 

fremstiller «klassiske emner i lys av matematikkens senere utvikling».176 Det trykkes 

eksamensoppgaver, premieoppgaver, artikler om matematikkundervisning og matematisk didaktikk, 
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kronikker om alt fra undervisningspolitikk til valgordninger, bokanmeldelser og møtereferater fra 

årsmøtene i matematikkforeningene i de nordiske landene.  

Nordisk Matematisk Tidsskrift tar også mål av seg til å hjelpe unge matematikere med skrivekløe opp 

og frem:  

[Redaksjonen] mottar med takknemlighet artikler, også fra mindre erfarne skribenter, og den vil med 

glede hjelpe forfatterne med råd og bistand, faglig så vel som språklig, slik at bidragene kan bli så 

lødige og lettfattelige som mulig.177 

Mentorrollen passer Selmer godt. Han er tungt belastet med forklaringstrang og ivrer både for å lære 

bort og for å lære nye ting selv. Innimellom glemmer han at det går en fin grense mellom læring og 

belæring. Han leser alle innkomne bidrag grundig og gir råd om forenklinger, fordypninger, 

omformuleringer og forbedringer. Det går historier om innsendere som trekker artiklene sine fordi 

de synes Selmer blander seg for mye, men dette kan være bare rykter. Det er dessuten mer 

normalen enn unntaket at en redaksjon ønsker eller krever omarbeiding av artikler. 

I løpet av de 25 årene Selmer driver tidsskriftet, skriver han selv i snitt nesten ett bidrag årlig. I tillegg 

til bokanmeldelser og artikler som oppsummerer hans egen forskning, bidrar han også med det som 

kan kalles ren underholdningsmatematikk. Det er antagelig grunn til å ta det bokstavelig når Selmer 

sier at han leker med tall. 

Et godt eksempel er en artikkel fra 1962, der han skriver om strykprosentene i matematikk ved 

Universitetet i Bergen. Her kommer Selmers humoristiske sans også klart til syne.  

I to av de matematiske «emner» ved Universitetet i Bergen ble strykprosenten i fjor høst 26 og 32. 

Reaksjonen på disse tall kan være svært varierende. De fleste vil kanskje synes at mannefallet var 

voldsomt, men blant lærerne var reaksjonen faktisk den motsatte: Nå er heldigvis strykprosenten 

kommet ned på et forholdsvis rimelig nivå!  

Den originale indiske matematiker Ramanujan, som bl.a. var kjent for å oppdage tallteoretiske 

egenskaper ved bilnumre o.l., ville sannsynligvis ha reagert på en annen måte: Det må ha vært minst 

19 studenter oppe til eksamen i hvert av emnene!  

[…] Vi innskrenker oss til å betrakte strykprosenter ≦ 50. Dette skyldes ikke menneskevennlighet, men 

det enkle faktum at prosentene mellom 50 og 100 bare representerer «speilbilledet» av prosentene 

mellom 0 og 50.178 

Resten av artikkelen bruker Selmer til en liten oppvisning i avansert brøkregning og til å vise at fem 

nittendedeler er den beste brøkrepresentasjonen for prosenttallet 26. Altså må det ha vært minst 19 

studenter oppe til eksamen.  

Redaksjonssekretæren innfører også en egen Selmer-spesialitet i tidsskriftet han regjerer over – 

kommentarartikler til andres bidrag. Primtallsfyrsten Viggo Brun, en ruvende, men mild skikkelse i 

norsk matematikk, er den som må finne seg i flest «artikkelpåheng» signert Ernst S. Selmer. I 1959 

skriver Brun en artikkel om sammenhengen mellom formlene til en kar som heter Simpson, og 

teknikkene som snekkere bruker når de skal runde av bordhjørner.  

I artikkelen henviser Brun til et arbeid av Selmer. Da klarer ikke redaksjonssekretæren å holde 

fingrene av fatet, men publiserer en kommentar vegg i vegg med Bruns artikkel. Kommentaren er 

ikke lang, men lang nok til at Selmer får presisert at han har oppnådd en av formlene Brun 

presenterer på en «mer analytisk måte».179 
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I 1961 publiserer Nordisk Matematisk Tidsskrift Bruns artikkel «Musikk og Euklidske algoritmer». I 

samme nummer følger Selmer opp med en kommentar til Brun:  

I tilknytning til Viggo Bruns undersøkelser over generalisert kjedebrøk arbeidet jeg for noen år siden 

med samme problem. Da jeg som redaksjonssekretær mottok Bruns ovenstående artikkel om dette 

emne, var det naturlig for meg å prøve min egen algoritme på hans musikk-teoretiske problemer. I det 

følgende skal jeg gjøre rede for resultatene av disse regninger, samt for noen andre resultater som jeg 

tidligere har kommet til.180 

Resten av artikkelen er en orgie i «jeg», «meg», «mitt» og «mine» og representerer – avhengig av 

hvordan man ser det – høydepunktet eller lavmålet i skriftlig selvhevdelse hos Selmer. Kanskje 

hvisker noen ham et ord i øret etter å ha lest saken, for han blir hakket mindre synlig i egne tekster 

fremover, selvsagt uten å forsvinne helt. 

Selmer fortsetter å publisere egne kommentarer til andres artikler så lenge han er 

redaksjonssekretær. Om innsenderen er en anerkjent matematiker eller en nykommer, spiller ingen 

rolle. Både etablerte navn som Viggo Brun og John Olav Stubban og yngre krefter som Finn Holme og 

Håkon Berg Johansen får sine artikler utstyrt med haleheng. De er litt belærende i formen, tydeligst i 

Johansens tilfelle. Han har skrevet en artikkel med tittelen «En tilnærmet vinkelkonstruksjon», og 

Selmer bruker ikke mindre enn 18 sider på å vise at det finnes metoder som gir bedre tilnærminger 

enn Johansens. 

Det er vanskelig å vite om Selmer skriver disse kommentarene for å vise seg, eller om det er den 

entusiastiske pedagogen som brenner for å fortelle videre ting han selv finner interessant. Kanskje er 

det en kombinasjon.  

Brun tar seg på ingen måte nær av kommentarartiklene. Han blir en av de viktigste bidragsyterne til 

Nordisk Matematisk Tidsskrift, selv om han er en av de mest markante motstanderne av fusjonen i 

1953. Sammenslåingen av nasjonale tidsskrifter skjer nemlig ikke helt uten sverdslag. Både i Norge og 

Danmark er det sterke personligheter som vil beholde publikasjoner som Norsk Matematisk Tidsskrift 

og danske Matematisk Tidsskrift. En av årsakene er at de ulike landene til en viss grad dyrker ulike 

matematiske interesser. Tallteori står sterkt i Norge, matematisk analyse og funksjonsteori i Sverige 

og Finland, og geometri i Danmark. (Islendingene lider naturlig nok av mangelen på kritisk masse i 

matematikken og utmerker seg egentlig ikke på noe område.) 

Ifølge fusjonsskeptikerne sikrer de nasjonale tidsskriftene unge matematikere synlighet på nasjonale 

scener der nasjonale spesialiteter dyrkes. Det er oppriktig bekymring for hva som vil skje dersom 

disse scenene forsvinner. Et annet argument for å beholde nasjonale tidsskrifter er at de brukes i 

ustrakt byttehandel for å skaffe kostbare, internasjonale publikasjoner. På det matematiske 

instituttet i København inngår Matematisk Tidsskrift visstnok i transaksjoner for å skaffe ikke mindre 

enn 135 internasjonale publikasjoner til gunstig pris.181 

At Brun er imot sammenslåing, kan være en ren følelsessak. Han har jobbet hardt og lenge for å bidra 

til å holde Norsk Matematisk Tidsskrift flytende til tross for miserabel økonomi. Da beslutningen om 

å skrote en egen norsk journal først er tatt, støtter Brun helhjertet opp om den nordiske arvtageren. 

Han går av med pensjon i 1955, men leverer bidrag til Nordisk Matematisk Tidsskrift jevnlig helt til 

han dør i 1978. Totalt har han nærmere 30 artikler og bokanmeldelser på trykk, gjerne med 

underfundige titler av typen «Blomsterstøv og Arkimedespolyeder». Han skriver om kjente norske 

matematikere, som Niels Henrik Abel og Sophus Lie, og trekker glemte helter som Caspar Wessel – 

den komplekse landmåleren fra slutten av 1700-tallet – frem i lyset for nye generasjoner.  
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Andre som bidrar hyppig med stoff, er nordmennene Kay Waldemar Kielland Piene og Olav Njåstad, 

svenskene Clas-Olof Selenius og Carl-Erik Fröberg og danskene David Fog, Børge Jessen og Kai Rander 

Buch. En og annen slenger fra Japan og Tyskland er også på trykk, og Selmer sørger etter hvert for å 

få med en artikkel fra sin svært anerkjente samarbeidspartner Golomb. I 1963 dukker også 

allestedsnærværende Paul Erdős opp i spaltene, med en kort artikkel om kombinatorikk. 

Da Nordisk Matematisk Tidsskrift skifter både visuell profil og navn i 1979, har Selmer gitt 

stafettpinnen videre. 59 år gammel har han bestemt seg for å gjøre noe han aldri har hatt anledning 

til tidligere – å bruke mesteparten av tiden sin på forskning. Han underviser fortsatt, men han har 

ikke flust av tidkrevende verv ved siden av jobben og spiller heller ikke lenger noen sentral rolle for 

kryptologene i Forsvaret. Herfra og ut er det additiv tallteori for nesten alle pengene. Dette er en del 

av tallteorien som undersøker delmengder av heltall og hva som skjer med disse under addisjon.  

I de matematiske miljøene i Norden er det ganske bred enighet om at Mathematica Scandinavica er 

en suksess. Særlig de første tiårene fyller tidsskriftet en viktig rolle som publiseringsarena for yngre 

forskere. Frem til 1970-tallet er de fleste bidragsyterne skandinaviske matematikere, deretter øker 

innslaget av forfattere fra andre land og verdensdeler. Det er et signal om at tidsskriftet har etablert 

seg som en relevant del av den internasjonale matematiske floraen. 

Om Nordisk Matematisk Tidsskrift er en suksess, kommer mer an på øyet som ser. På det meste er 

opplaget trolig ikke høyere enn 400–500.182 På 1950- og 1960-tallet er det mange gymnas og 

realskoler i Danmark, Sverige og Norge som abonnerer på tidsskriftet.183 I tillegg kommer noen 

private abonnenter, men neppe mer enn et par hundre totalt. På 1970-tallet sier mange av 

gymnasene opp abonnementene, dels for å spare penger og dels fordi tidsskriftet ikke lenger 

oppleves som særlig relevant for de som underviser i matematikk.184 Etterfølgeren NORMAT får et 

solid skudd for baugen i 1990, da bladet Tangenten etableres i Norge. Dette er et tidsskrift 

skreddersydd for matematikklærere, matematikklærerstudenter og de som utdanner 

matematikklærere. NORMAT blir liggende uåpnet på stadig flere lærerværelser, mens Tangenten i 

dag nærmer seg 4000 abonnenter.  

Etter hvert blir det også vanskeligere å rekruttere kyndige skribenter til NORMAT. Artiklene gir 

hverken mange lesere eller uttelling i form av publiseringspoeng, som gjennom det såkalte 

«tellekantsystemet» blir en viktig del av beregningsgrunnlaget for statlige tildelinger til 

forskningsinstitusjonene. Dette er en ordning som innføres i litt ulik form i alle de nordiske landene 

på 2000-tallet. Siste nummer av NORMAT kommer ut i 2013.  

Etter at Selmer slutter som redaktør, tar det forresten ikke lang tid før han finner et nytt nordisk 

prosjekt å bruke tid på. Den additive tallteorien han blir opptatt av på 1970-tallet, er tematisk nær 

beslektet med feltet kombinatorikk, som Selmer også begir seg inn på. Kombinatorikk handler enkelt 

og greit om ordning og gruppering av elementene i en gitt mengde. Et enkelt kombinatorisk spørsmål 

vil for eksempel være hvor mange mulige rekkefølger av kort vi kan få når vi stokker en kortstokk. 

Svaret inneholder flere siffer enn det er verdt å bruke trykksverte på. 

Selmer hadde ikke vært Selmer om han ikke tok grep for å dele sine interesser med andre. Han har 

knapt satt siste punktum på siste side i siste årgang av Nordisk Matematisk Tidsskrift før han sender 

brev til de matematiske foreningene i Norden med forslag om å etablere en nordisk kombinatorikk-

konferanse. Gjennomføringsevnen er som vanlig upåklagelig, og den første Nordic Combinatorial 

Conference (NORCOM) holdes i billedskjønne omgivelser på Utstein kloster i 1981. Selmer holder 

selvfølgelig åpningstalen. Typiske tema på konferansen er «Tilrettelegging av bridgeturneringer ved 

hjelp av differensmengder», «Farging av ringer», «Delkvadrater av latinske kvadrater» og «Frobenius’ 

myntvekslingsproblem». 



52 
 

Kombinatorikk-miljøene i de enkelte nordiske landene er av begrenset omfang, og NORCOM blir en 

viktig møteplass for forskerne på feltet. Konferansen arrangeres fortsatt; den går av stabelen hvert 

tredje år med et grunnfjell av 30–40 deltakere, og vertskapet går på rundgang mellom de nordiske 

landene. Samlingen i Norge i 2022 blir den 14. i rekken og nok en manifestasjon av Selmers evne til å 

sette varige spor etter seg.  
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Fra Blindern til Bergen 

Å skrive om et menneske som ikke lenger finnes, er et forsøk på å skape sammenheng av 

bruddstykker. Det er en jakt på årsaker og motiver som forklarer enkelthendelser og gjør det mulig å 

kjede dem sammen til en helhet med den indre logikk vi gjerne forventer å finne i et livsløp. Noen 

ganger er det fristende å jakte på skjulte motiver bak viktige valg i livet; beveggrunner som ikke er 

eksplisitt uttalt av hovedpersonen selv – i alle fall ikke i de kildene som er tilgjengelige – men som 

likevel kan fremstå som både sannsynlige og troverdige.  

I Selmers tilfelle er det fristende å spekulere over årsakene til at han flytter til Bergen. Selmer er født 

og oppvokst i Oslo og legger aldri skjul på at han føler seg som en Oslo-gutt. I 1956 er han etablert i 

hovedstaden med familie, venner og bekjente, med fast jobb på Universitetet og med hemmelig 

konsulentjobb i Forsvaret for sin beste venn, Nils Berge Stordahl. Så hvorfor søker han seg til en 

vestlandsby der det er evig regn og ikke en eneste tallteoretiker blant kollegene? 

I de få intervjuene som er gjort med den voksne Selmer, er han tydelig på at Forsvarets behov virker 

sterkt inn på hvilken forskning han gir seg i kast med. Kan det tenkes at Forsvarets behov også ligger 

bak beslutningen om å søke på det ledige professoratet som lyses ut i Bergen i 1956?  

Universitetet i Bergen opprettes i 1946 og Matematisk institutt i 1949. I Bergen vil Selmer bli eneste 

professor på et lite institutt under oppbygging på et fortsatt ungt universitet. Han vil automatisk bli 

instituttstyrer, og i en tid med få sentrale pålegg om utforming av forskning og undervisning vil han få 

stort spillerom til å forme faget og instituttet selv. Det foreligger med andre ord gode muligheter til å 

bygge et «Forsvarets matematiske forskningsinstitutt» avdeling Bergen.  

Faren med slike biografiske konstruksjoner er at man risikerer å skape sammenhenger der det ikke 

finnes noen. Forklaringen på at Selmer havner i Bergen, er nok spektakulært uspennende. På midten 

av 1950-tallet er det mindre enn ti professorater i matematikk i Norge. Du trenger ikke rare 

regneferdighetene for å forstå at når et av disse blir ledig, gjelder det å kjenne sin besøkelsestid.  

I et intervju i forbindelse med 50-årsjubileet til Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen i 1999 

sier Selmer at han «alltid» ville bli matematiker, men at man aldri kunne være garantert en 

akademisk fremtid, fordi det var så få stillinger i Norge. At det blir Bergen for Selmer, er altså en ren 

tilfeldighet. At han kommer til et institutt han får stor mulighet til å forme, er selvsagt en bonus: 

Det var det eneste ledige professoratet som fantes i Norge. […] Hvis du ser bort fra regnet i Bergen, 

som er noe man venner seg til, så synes jeg det at universitetet var lite, det gjorde det bare hyggelig. 

Instituttet var jo også lite, og som eneste professor i ren matematikk så hadde jeg jo ganske stor 

innflytelse på utviklingen der.185 

En ting den eldre Selmer nødig snakker om, er at han i 1955 uten hell søker på et professorat ved 

Universitetet i Oslo. Det er to søkere, Selmer og hjulmakersønnen Wilhelm Ljunggren, som på dette 

tidspunktet er den eneste professoren i matematikk ved Universitetet i Bergen. I likhet med Selmer 

er Ljunggren tallteoretiker og har tatt doktorgrad på diofantiske ligninger. Som alltid ved 

professoransettelser blir det oppnevnt en sakkyndigkomité som skal vurdere søkerne. 

Siden de to søkerne har konsentrert seg om samme tema på samme matematiske fagfelt, blir de 

sammenlignet nokså direkte. Den øvelsen kommer ikke Selmer godt fra. Bedømmelseskomitéen 

består av professorene Øystein Ore fra Yale University, Ernst Jacobsthal fra NTH og Trygve Nagell fra 

Uppsala universitet. Jacobsthal og Nagell konkluderer med at Ljunggren er kompetent til et 

professorat, men at Selmer ikke er det. Ore finner begge kompetente, men betrakter Ljunggren som 

en soleklar nummer én. 
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Ores sammenligning av kandidatenes arbeid med diofantiske ligninger må ha gjort litt vondt for 

Selmer, selv om han ikke fremstår som en type som tar seg nær av kritikk: 

Professor Ljunggren har i sine mange studier over diofantiske ligninger vist stor evne til å nå de mål 

han har satt seg, også når de metoder han har brukt, fører til forholdsvis kompliserte matematiske 

situasjoner. Ved sindrige forbedringer har han vært i stand til å omgå mange vanskeligheter som 

teorien byr på, og ved hårdnakkete anstrengelser har han oppnådd fremskritt i denne gren av 

tallteorien. 

[…] Lektor Selmer har vist en mindre evne til å gjennomføre til bunns de oppgaver han har satt seg. I 

flere tilfelle er hans resultater av den natur at de gjør det numerisk plausibelt at visse hypoteser er 

riktige, men de leder ikke til noe endelig bevis. Selv om lektor Selmers hovedarbeide er meget generelt 

og lovende, så må en si at på grunnlag av de hittil trykte arbeider har professor Ljunggren vist en større 

matematisk kraft.186 

Trygve Nagell er ikke videre imponert over Selmers arbeid med diofantiske ligninger:  

Nogen større grad av originalitet finder man imidlertid ikke i disse arbeider; Selmers metoder er i alt 

vesentlig de samme som tidligere forfattere har anvendt.187 

Ljunggren får professoratet i Oslo, og dermed blir det ledig et professorat etter ham i Bergen. Selmer 

tar sats på nytt og håper at han kan bli del av en tallteoretisk rokade. I 1956 søker han på den ledige 

stillingen ved Universitetet i Bergen. 

Også denne gangen er det to søkere, Selmer og dosent188 Werner Romberg fra NTH. At det ikke er 

flere søkere, er nok mer en indikasjon på hvor lite det matematiske miljøet i Norge er, enn på noen 

form for matematisk motvilje mot Bergen.  

Tyske Romberg – født i Berlin i 1909 – er en skarp konkurrent med en nokså spesiell forhistorie. 

Politisk opposisjon mot nazistene tvinger ham til å flykte fra Tyskland i 1934. Hans ideologiske 

sympatier tar ham til Sovjetunionen, der han etter hvert også faller i unåde fordi den ultraparanoide 

Josef Stalin ser en potensiell spion i hver eneste utlending. Romberg flykter videre til Praha i 1938, 

der han heller ikke kan bli lenge, siden det blir mer og mer åpenbart at en tysk invasjon av 

Tsjekkoslovakia er nær forestående. Rett før 2. verdenskrig bryter løs, tar han seg til Norge, men den 

tyske krigsmakten kommer som kjent etter i april 1940, og Romberg må bryte opp på ny, til Sverige 

denne gangen. I 1945 er flukten hans endelig over, og i 1956 er han etablert som dosent i fysikk ved 

NTH. I likhet med sin norske konkurrent til professoratet i Bergen er Romberg også en god 

matematiker og en pioner i bruken av elektroniske regnemaskiner.189 

De tre som er utnevnt til sakkyndigkomité og skal gå Romberg og Selmer etter i sømmene, er ingen 

smågutter. Det er Thoralf Albert Skolem, Ralph Tambs Lyche og Sigmund Selberg.  

Skolem er professor ved Universitetet i Oslo og regnes som en betydelig norsk tallteoretiker. 

Internasjonalt nyter han en viss anerkjennelse som metamatematiker, en slags logiker som utforsker 

grensene for matematisk viten med tankerekker vi andre gjerne får vondt i hodet av. Menn som 

David Hilbert, Bertrand Russell og Kurt Gödel er stjerner på dette feltet.  

Sigmund Selberg er som nevnt spesialist på analytisk primtallsteori på NTH og bror av mer kjente Atle 

Selberg, Norges udiskutabelt største tallteoretiker på 1900-tallet og Selmers norske kontakt i 

Princeton. Sigmund Selbergs far er også matematiker, og ytterligere to av brødrene – Henrik og Arne 

– er professorer i matematikk, et yrkesvalg vi også finner igjen i neste slektsledd. Det må være et 

eller annet i vannet hos familien Selberg. 
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Tredjemann i komitéen, Tambs Lyche, er heller ingen sinke. Han er professor ved Universitetet i Oslo, 

og kallenavnet studentene har gitt de tre lærebøkene hans i matematikk, tyder på at han er kravstor: 

«Over Ævne I, II og III.»  

Før komitéen kommer i gang med dissekeringen, trekker Romberg sitt kandidatur. Han har muligens 

fått indikasjoner på at han ligger godt an til et opprykk i Trondheim, der han får en sentral rolle i 

NTHs «regnemaskinprosjekt» og blir professor i anvendt matematikk i 1960. (I 1968 gjør han tysker 

av seg igjen og blir professor i matematikk ved Universitetet i Heidelberg. 34 år etter at han flyktet 

fra Berlin, er Romberg ferdig med eksiltilværelsen for godt.) 

At konkurrenten er ute av dansen, betyr ikke at Selmer går videre på walkover, men at komitéen kan 

bruke all energien på å finsikte én kandidat. De gjør en grundig jobb; vurderingene utgjør åtte trykte 

sider med en fontstørrelse ingen optiker vil anbefale. Dette er den mest omfattende skriftlige 

dokumentasjonen som foreligger, der kompetente fagfeller foretar en nøytral vurdering av en stor 

del av Selmers matematiske arbeid. 

Av en eller annen grunn har Selmer lagt ved absolutt alt han har publisert etter gymnaset, deriblant 

åtte entusiastiske artikler fra lite påaktede publikasjoner som Norsk Matematisk Tidsskrift og Det 

Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger. Disse la han også ved da han søkte 

professoratet i Oslo, og de fikk kollektiv slakt. Hvorfor han gjentar denne rubb-og-rake-strategien i 

søknaden til Bergen, må gudene vite. 

Selberg mener de første åtte artiklene, som i hovedsak handler om hvordan primtallene fordeler seg 

blant de naturlige tallene, «ikke kan tillegges noen vitenskapelig verdi».190 Raust nok velger han å se 

bort fra artiklene, med følgende begrunnelse:  

De er nemlig skrevet av en ung student uten noen dypere kjennskap til det emnet de behandler. Jeg vil 

heller se dem som et uttrykk for en ung manns gryende begeistring og interesse for en vitenskap.191 

Skolem er hardere i klypa. Han varter opp med regelrett primtallspryl: 

Vitenskapelig sett er naturligvis disse arbeider svært svake. Svakheten blir enda mere utpreget ved den 

skjødesløse måte hvorpå han ofte anvender analytiske begreper eller hjelpemidler. Noen detaljert og 

fullstendig kritikk av dette er vel ikke nødvendig, men et par eklatante eksempler på løsheten i 

resonnementene er på sin plass.192  

I et av Selmers eksempler på derivasjon synes Skolem det hele blir «nesten komisk».193 En slik 

karakteristikk må være tøff å svelge for Selmer, ungdomsarbeid eller ei. Kanskje svir det også litt i 

såret da uttalelsene trykkes i sin helhet i Universitetet i Bergens årsmelding for 1956–1957. 

Skolem føler muligens at han har gått for hardt til verks, for han tilføyer nærmest unnskyldende:  

Jeg har funnet å måtte gå inn på denne kritikk fordi Selmer har innsendt disse arbeider. Tross alt tror 

jeg dog at man ikke skal legge for megen vekt på svakheten i disse. De er jo ungdomsarbeider, utført 

mens han ennå var student. Han har vært så ivrig til å begynne vitenskapelig arbeid at han ikke har 

kunnet vente til han har ervervet seg den nødvendige selvkritikk.194 

(Onde tunger vil ellers ha det til at Selmer aldri tilegner seg «den nødvendige selvkritikk».) Den 

eneste som finner noe positivt i Selmers tidlige artikler, er Tambs Lyche. Han mener én av artiklene 

er interessant, fordi den får analogiene mellom elliptiske funksjoner og trigonometriske funksjoner til 

å tre «særlig skarpt frem».195 Slike analogier er viktige i matematikken, fordi de bidrar til å bygge 

broer mellom ulike deler av faget, slik at arsenalet av metoder som kan brukes innen hvert felt, 

utvides.  
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Resten av Selmers arbeid ses på med blidere øyne av alle tre. Ifølge Skolem har Selmer funnet gode 

og effektive metoder til beregninger av noe som heter «den Weierstrasske p-funksjon» og 

«bemerkelsesverdig enkle former» for tredeling av den samme funksjonen. I tillegg skal han ha gjort 

gode studier av «en ganske interessant klasse av elliptiske funksjoner». Skolem omtaler Selmers 

oversiktsbetraktninger over polynomligninger som «smukke». Dette er en klassisk 

tallteoretikerformulering av en type Selmer selv skal bruke mange ganger. Et matematisk utsagn eller 

bevis som er enkelt, pedagogisk og generelt nok til å gjelde i mer enn enkelttilfeller, kan være 

«utsøkt», «elegant», «nydelig» og til og med «praktfullt».  

Skolem karakteriserer Selmers doktoravhandling som «et ganske imponerende arbeid». Han mener 

Selmers tilbakevisning av Mordells «kongruenshypotese» er et vesentlig funn: 

Hans kanskje viktigste resultat er oppdagelsen av at løsningen av kongruensen ax3 + by3 + cz3 = 0 for 

alle moduler ikke i alminnelighet er tilstrekkelig til å sikre den heltallige løsbarhet av ligningen ax3 + by3 

+ cz3 = 0. Han er så vidt vites den første som har bevist dette for en homogen kubisk ligning.196  

Skolem skryter også av tabellene med numeriske resultater, særlig den med fundamentalløsninger 

for X3 + Y3 = AZ3 for A ≦ 500: «Disse tabeller må ha krevet et veldig regnearbeid.» Selmer får ros for 

andre funn også, blant annet for å påvise eksistensen av visse grupper av eksepsjonelle punkter på en 

kubisk kurve og for å ha påvist feil i arbeider av en ellers strålende tallteoretiker som Trygve Nagell. 

(Kan det være derfor Nagell er så nedlatende overfor Selmers matematikk i sakkyndiguttalelsen fra 

1955?) 

Skolems konklusjon er avmålt positiv:  

Selmer fremtrer i sine senere arbeider som en meget dyktig forsker. Han er meget interessert i sin 

vitenskap og er særdeles produktiv. Han er også en dyktig lærer. Man kan vel si at han er en nokså 

ensidig matematiker, og man kan naturligvis på grunn av de omtalte svakheter i hans 

ungdomsarbeider nok føle seg litt usikker på om han vil være særlig egnet til å undervise i mere 

begrepsmessig matematikk enn den han har hatt med å gjøre. Jeg tror dog en slik frykt er unødig. 

Selmer må etter min mening erklæres kompetent til et professorat i ren matematikk.197 

Selberg er mindre betinget:  

Dr. Selmers arbeid over diophantiske ligninger bærer preg av at forfatteren sitter inne med en allsidig 

viten på dette felt, og man ser også at han forstår å nyttiggjøre seg idealteorien som hjelpemiddel i 

sine undersøkelser. Om hans arbeider gjelder i det hele at de er velskrevne. Søkerens store dyktighet i 

å tilrettelegge et numerisk regneprogram er det også grunn til å fremheve.198 

Selberg har dessuten hørt foredrag av Selmer på en rekke kongresser og mener han er en god 

pedagog. Oppsummeringen er det ingen grunn til å sutre over:  

Min konklusjon er at jeg finner dr. Selmer fullt ut kompetent for et professorat i matematikk. Med sin 

store arbeidskraft og sine allsidige kunnskaper vil han sikkert bety en vinning for Universitetet i Bergen 

i den videre utbygging av instituttet for ren matematikk.199 

Denne forutanelsen har Selberg aldeles rett i. Det er et lykketreff for det unge universitetet i Bergen 

at Selmer gjør vestlending av seg. Professor Selmer blir en drivkraft av dimensjoner både for 

Matematisk institutt og for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som helhet. Ellers er det jo 

fascinerende at en mann som i 1955 blir betraktet som ikke kompetent til et professorat i 

matematikk, plutselig er kompetent året etter. Årsaken er neppe at professorkravene er lavere i 

Bergen enn i Oslo. De sakkyndige skal bruke samme mal uansett hvor professoratet er. Årsaken er 

nok rett og slett at ulike matematikere har ulike oppfatninger av andre matematikeres kompetanse. I 

1955 er Selmer uheldig med komitéen. I 1956 er han heldig.  
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Selmer blir utnevnt til professor i matematikk ved kongelig resolusjon 21. desember 1956. Kong 

Haakon har brukket beinet under et svalestup på ski, så kronprinsregent Olav står for formalitetene. 

Sommeren 1957 flytter familien Selmer – Ernst, Lillemor og to år gamle Johanne-Sophie – til Bergen. 

Der blir Selmer resten av sitt yrkesaktive liv.  

Interessant nok er Selmers første professorgjerning selv å sitte i en sakkyndigkomité. Sammen med 

Selberg og Tambs Lyche skal han vurdere søkerne til et dosentur ved sitt eget nye institutt i Bergen. 

Det er to søkere, Dr. Leif Rongved fra Murray Hill i USA og cand.real. Haakon Waadeland fra Grue i 

Hedmark. 

Selmers vurdering av Rongved er kort og kontant: 

Dr. Rongved har vedlagt i alt 5 større og mindre avhandlinger om faste legemers mekanikk. Hans 

største arbeid har tittelen «Residual stress in glass spheres», og de øvrige arbeider har tilknytning til 

liknende problemer. Undertegnede er ikke kompetent til å avgjøre betydningen av søkerens arbeider. 

Imidlertid er komiteens instruks at stillingen skal bedømmes som et dosentur i ren matematikk. Ut fra 

dette synes det helt klart at Dr. Rongved må erklæres som ikke kompetent til det ledige dosentur.200 

Den andre søkeren, Waadeland, har i likhet med Selmer det vi kan kalle matematiske 

ungdomssynder på samvittigheten, men Selmer behandler disse ganske pent. I vurderingen av noen 

tidlige artikler tar han til og med hensyn til at tidsskriftet de er publisert i, har en maksgrense på fire 

sider per artikkel, noe som kan påvirke innholdet.  

Ellers kritiserer han Waadeland for å være litt for omstendelig – en klassisk Selmer-innvending når 

mulighetene til forenkling ikke er utnyttet til fulle – men han er fornøyd med at det er få trykkfeil og 

andre unøyaktigheter. Dette er en annen Selmer-kjepphest. Han slår like hardt ned på kommafeil 

som på regnefeil. Da tyske Kirfel og Berle kommer til Norge for å studere under Selmer i 1980, får 

begge i starten lov til å levere arbeidene sine på tysk. Når de får innleveringene tilbake, har Selmer 

rettet tysk ortografi og kommafeil hos begge. Han er så utvilsomt sønn av en filolog. 

Noe av kritikken Selmer fikk av sin sakkyndigkomité, sender han videre til Waadeland, sukret med en 

svært optimistisk avslutning:  

Waadelands hittidige produksjon er nokså ensidig, og vel heller ikke særlig original. Han har imidlertid 

vist at han kan trenge inn i et emne og føre andres resultater videre, og det er grunn til å vente mer 

originale resultater fra ham i fremtiden. Jeg vil derfor erklære ham kompetent til dosenturet i 

matematikk ved Universitetet i Bergen.201 

Tambs Lyche og Selberg konkluderer på lignende vis, men Waadeland tar aldri jobben i Bergen. Han 

takker i stedet ja til et dosentur ved NTH, der han i likhet med Romberg senere blir professor. Dette 

avslaget har ikke Selmer tid til å dvele ved. Han er i full sving med å planlegge en helt ny 

studieordning på fakultetet og innføring av hovedfagsstudier i matematikk i Bergen.202  
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Byggmester Selmer 

I 1957 flytter Ernst, Lillemor og Johanne-Sophie Selmer inn i en tomannsbolig i Trollien 19 på 

Eidsvågneset, et rolig og den gangen fortsatt landlig strøk nord i Bergen. Noe av det første far i huset 

gjør, er å erstatte en amatørmessig oppsatt mur i hagen med en som ikke skjærer en praktisk anlagt 

mann i øynene.  

Byggmesterferdigheter kommer godt med på jobben også. Selmer kommer til Bergen helt i 

startfasen av en voldsom ekspansjonstid på norske universiteter. Med sin fenomenale 

arbeidskapasitet og vilje til å påta seg verv er han gull verdt for en institusjon som knapt har vokst inn 

i matrosdressen før den overrumples av rollen som masseuniversitet. Rundt 1960 eksploderer 

tilstrømningen til de norske universitetene, som tidligere har vært forbeholdt de få.203 I 1955 er det 

450 studenter ved UiB, fem år senere over 1000 og i 1970 nesten 7000.204 Tallet på vitenskapelig 

ansatte firedobles i løpet av 1960-tallet, til drøyt 600. På en institusjon som utvides så det knaker i 

sammenføyningene, er det god bruk for en mann med Selmers beslutningsdyktighet og 

gjennomføringsevne. 

Høsten 1957 er det tre ansatte ved Matematisk institutt og tretten studenter oppe til eksamen. Tre 

tar forberedende prøve i matematikk, bare én av dem består. Tre tar bifagseksamen – en del av 

cand.mag.-graden – i ren matematikk, og her er det også bare én som består. I anvendt matematikk 

går det noe bedre. Sju studenter tar bifagseksamen; seks av dem smyger seg gjennom nåløyet med 

ståkarakter.  

Fra dette beskjedne utgangspunktet reiser det seg de neste ti–tolv årene et solid matematisk 

byggverk. Det er mange som må dele æren, blant andre Sigve Tjøtta, Finn Oddmund Kolberg, Oddvar 

Bjørgum, Kjell Overholt og Helge Arnulf Tverberg, men det kan godt hende at den viktigste 

byggherren er Ernst Sejersted Selmer. 

Som eneste professor i matematikk (Bjørgums dosentur blir omgjort til professorat i løpet av 1957) er 

Selmer selvskreven som instituttstyrer. Han søker raskt verv og innflytelse utenfor instituttet også og 

har ikke vært mange uker i Bergen før han blir formann i utvalget for ny studieordning på Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet. På denne tiden er realfagsstudiene i Norge organisert slik 

at tre bifag – f.eks. ren eller anvendt matematikk, fysikk, kjemi, geofysikk eller geologi – kan settes 

sammen til en cand.mag.-grad. Et av bifagene kan så føres videre til et hovedfag.  

I 1957 er Universitetet i Oslo i ferd med å legge om til en mer fleksibel ordning, og Universitetet i 

Bergen følger etter. Utdanningsreformen skyldes visstnok en gammel kjenning av Selmer, Erling 

Sverdrup, som i likhet med Selmer var en del av det norske kryptomiljøet i London under 2. 

verdenskrig.  

Det var professor Sverdrup i USA som kom hjem og sa at den gamle bifagsordningen hadde ikke 

framtiden for seg, den var for stivbent, du kunne ikke sette sammen en meny. Oslo gikk sterkt inn for å 

legge om dette, og da måtte vi som lillebror følge etter. Jeg fikk forelesningsfri for å drive med dette. 

Resultatet ble faktisk en veldig parallell studieordning i Oslo og Bergen, som virker bra den dag i dag.205 

I den nye ordningen kan studentene ganske fritt sette sammen emner fra mange og ulike realfag – 

mekanikk, statistikk, kjemi, astronomi, fysikk, geofysikk, kvartærgeologi, seismologi, deskriptiv 

geometri, lineær algebra og så videre. Emnene får vekttall etter hvor omfattende de er, og 65 vekttall 

– tre og et halvt års studier med vanlig progresjon – gir sammen med forberedende prøve i filosofi en 

cand.mag.-grad. Matematisk institutt innfører den nye ordningen i 1959, resten av fakultetet våren 

1960. 
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Mens Universitetet i Oslo legger inn begrensninger på emnesammensetningen, er den nye 

studieordningen i Bergen svært fleksibel. Etter Selmers ønske legges det også opp til en 

«studentvennlig» eksamenshyppighet:  

I Bergen er det anledning til å ta eksamen hvert semester i nesten alle emner, mens Oslo (og 

Trondheim) bare har eksamen en gang i året […].206 

Han er i det hele tatt svært fornøyd med omleggingen – «jeg fikk det slik jeg ville»207 – og presenterer 

den i detalj i en kronikk i Bergens Tidende. Kronikken er så lang at avisen kjører den som føljetong.208  

I 1959 flytter Matematisk institutt fra Nygårdsgaten til Allégaten, og i april 1960 kommer Bergens 

Tidende på omvisning i de nye lokalene til det som omtales som «universitetets mest populære fag»:  

De to professorene i henholdsvis anvendt og ren matematikk, dr. Oddvar Bjørgum og dr. Ernst S. 

Selmer, sier under en omvisning for «Bergens Tidende»s medarbeider på det nyinnredete institutt at 

overgangen fra gammel til ny studieordning har gått særdeles smertefritt, når vi tenker på den 

katastrofesituasjon som oppsto i Oslo for et par år siden under en tilsvarende overgang.209 

Her har nok de to professorene konkludert vel kjapt, for året etter er tonen i avisen en helt annen. 

Høstsemesteret 1960 omtales som realistenes «katastrofesemester»210 i Bergen. Stryktallene er høye 

eller skyhøye i de fleste emnene, og aller verst er det blant Selmers egne studenter. I ren matematikk 

stryker 68 prosent av eksamenskandidatene.  

Selmer må svare for seg i en smått opphetet debatt i Realistforeningen i Oslo. Han stiller som vanlig 

godt forberedt og er bevæpnet med statistikk som viser at gjennomsnittsnivået på studentene har 

gått ned fordi universitetene tar opp mange flere av dem enn før.211 Gymnasiastenes matematikk-

karakterer ikke er så gode som før, og universitetets «råmateriale» er blitt mindre ensartet og derfor 

vanskeligere å jobbe med. Han mener også at studentene har hatt vondt for å tilvenne seg en ny 

ordning med mer frihet og større ansvar. Blant annet er det svært få som har benyttet seg av 

muligheten til å få ukentlig veiledning på frivillige oppgaver. Dette er en ordning Selmer har brukt 

mye tid på, og som har medført kronisk tautrekking mellom ham og universitetsdirektøren for å få 

dekket utgiftene til hjelpelærere og retteassistenter.  

Å fire på kravene til studentene kommer ifølge Selmer ikke på tale. Han insisterer på at 

studieordningen må legges opp etter den beste tredjedelen av studentkullet. Ellers vil 

langtidseffekten bli at det generelle nivået på norsk matematikk går ned.  

I 1960 går det for øvrig i høy hastighet på mange områder for Selmer. Han får fartsbot på vei hjem fra 

jobb og presenterer sine «tanker om en bot» i et langt leserinnlegg i Bergens Tidende. Det er kostelig 

lesning:  

Jeg overtrer regelmessig fartsbestemmelsene i Helleveien. Med åpne øyne setter jeg meg utover den 

lov som Stortinget har gitt om fartsgrenser. […] Her skal bare fremlegges noen synspunkter på 

fartsgrensene, 40 km/time i tettbygd strøk og 70 utenfor, og spesielt på håndhevelsen av disse 

bestemmelser. Loven er der jo, men overtredes daglig av praktisk talt alle bilister. Nettopp derfor blir 

håndhevelsen av en slik omtvistet lov av så stor betydning, særlig fordi en bestemmelse med bare to 

vilkårlig fastsatte fartsgrenser må virke stiv og uelastisk. Det hjelper lite at Høyesterett har definert 

hele Helleveien som «tettbebyggelse», gjennomsnittsbilisten vil likevel oppfatte denne veien som noe 

helt annet enn en bygate.  

[…] For Oslo trafikkmyndigheter synes «flyt i trafikken» å være det viktigste mål. Jeg forsøkte å 

fremheve noe lignende overfor min politimann, at han burde se litt mer smidig på fartsbestemmelsene 

og heller konsentrere seg om de meget få råkjørere og de (dessverre langt flere) rotebukker som 

virkelig betyr en fare for trafikken.212 
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Han kommer naturligvis ingen vei med politimannen, selv om han virkelig prøver: 

[…] Jeg hadde en lang og ikke ubehagelig samtale med politimannen på motorsykkel. Selvsagt var vi 

ikke enige på alle punkter, men ved å oppholde ham en halvtimes tid må jeg vel ha spart en annen 

bilist fra å bli innhentet av skjebnen.213 

Historien slutter ikke der:  

I neste omgang innkalles så synderen til avhøring hos trafikkpolitiet. Det ble skrevet en rapport hvor 

jeg godkjente hendingsforløpet. Til slutt ble det spurt om «avhørte» ville avrunde rapporten med en 

beklagelse over at han hadde overskredet fartsgrensen. Det var nå avhørte slett ikke villig til, i høyden 

kunne han for egen del beklage at han ble knepet.  

Dermed var jo diskusjonen i full gang igjen, men stort sett med en gjentagelse av synspunktene fra 

åstedet. Jeg satt med en beklemmende følelse av at motparten var bundet i sine argumenter gjennom 

direktiver ovenfra. […] Like fullt vil jeg være registrert i politiets arkiver, og mitt kort vil graves fram 

igjen neste gang jeg ikke i tide oppdager motorsyklisten som står på lur i Helleveien […].214 

Innføring av et hovedfagsstudium i matematikk ved Universitetet i Bergen blir også Selmers ansvar. 

Tilbudet sjøsettes tidlig på 1960-tallet, og i løpet av tiåret tar rundt 40 matematikere 

hovedfagseksamen i Bergen. Mer enn halvparten av dem blir etter hvert kolleger av Selmer, en god 

indikasjon på hvor kraftig instituttet vokser. Tematisk spenner hovedfagsundervisningen de første 

årene kanskje videre enn den vitenskapelige stabens kompetanse skulle tilsi. Det tilbys 

hovedfagsemner i både topologi og gruppeteori, selv om ingen av de ansatte forsker på disse 

feltene.215  

I 1963 innfører Universitetet i Oslo opptaksbegrensninger på grunn av den store 

studenttilstrømningen. Fra høsten 1964 tar Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet i 

hovedstaden opp maksimalt 500 nye studenter per semester, og artiumskarakterene brukes for å 

sile. Det er en løsning Universitetet i Bergen prøver å unngå: 

Fakultetet festa lit til korrelasjonsgranskingar som sosiologen Tore Lindbekk og matematikaren Ernst S. 

Selmer kvar for seg hadde gjort, og som synte at det ikkje var noko eintydig samsvar mellom 

artiumskarakterar og prestasjonar på universitetet når ein såg bort frå artianarar med absolutte 

toppkarakterar.216 

Selmer forteller at man i Bergen klarer å unngå tilsvarende opptaksbegrensning «ved en omfattende 

bruk av provisorier på nær sagt alle felter».217 I motsetning til Universitetet i Oslo innfører 

bergenserne heller ingen karaktergrense for opptak til hovedfag på 1960-tallet. Selmer er fullt klar 

over at det kan tvinge seg frem:  

[…] en eventuell tilstrømning av avviste Oslo-studenter kan gjøre dette nødvendig senere.218  

Det gjelder å unngå at Universitetet i Bergen blir et B-universitet for vrakgods fra Oslo. 

De første årene i Bergen har ikke Selmer noe særlig kontorhjelp. Han setter opp timeplaner, hyrer 

hjelpelærere og organiserer ukentlige «skoleregninger» for hele studentkull, organiserer eksamener 

og skriver søknader i øst og vest om midler til innkjøp av bøker og regnemaskiner og til reisestipender 

for ansatte og studenter. Han skriver stadig brev til universitetsdirektøren om den fortvilte 

romsituasjonen på instituttet og om voksende studentkull som ikke får plass. 

Selmer tar konsekvensen av at universitetene også utdanner lærere, og innfører mer skolerettet 

algebra og geometri i undervisningen. På fagområder der gode lærebøker glimrer med sitt fravær, 

skriver han selv kompendier:  
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Den delen av undervisningen i matematikk på reallinjen som var dårlig dekket i norsk universitetsliv, 

der skrev jeg noen kompendier – litt tallteori, litt algebra – som var nyttig for en gymnaslærer på 

reallinjen.219 

Han kopierer kompendiene selv med en spritduplikator, en dampende og dunstende innretning brukt 

særlig til mangfoldiggjøring i små opplag.  

I 1958 foreleser han seks timer i uka, i tallteori, gruppeteori og lineær algebra. I 1959 foreleser han i 

matematisk analyse, differensialgeometri og differensialligninger seks timer i uka, og i 1960 sju timer 

i uka med blant annet determinanter, vektorer og matriser. Samtidig forbereder han pensum til de 

første hovedfagsstudentene i matematikk.  

Denne omlegging [av studieordningen] kom samtidig med en eksplosjon i søkningen til realstudiet, og 

har betydd en sterk belastning på universitetets lærere, forskere, og administrasjon. 220 

Her er det verdt å merke seg at Selmer er både forsker, lærer og administrator, i tillegg til at han er 

involvert i flere hemmelige prosjekter i Forsvaret og redaktør for Nordisk Matematisk Tidsskrift. Fra 

1961 er han også fast medlem i Statens råd for EDB. 

Selmer liker seg når det er mye å gjøre, men i 1960 ser vi et av få eksempler på at det selv for ham 

kan bli for mye. Sammen med Bjørgum, som er professor i anvendt matematikk, søker Selmer Det 

akademiske kollegium221 – øverste myndighet på universitetet – om redusert forelesningsplikt for 

professorer i matematikk. Argumentet er at staben på instituttet er fordoblet siden 

forelesningsplikten ble fastsatt. Det beskjedne ønsket, om reduksjon fra fem til fire timer ukentlig, 

innvilges. 

I 1961 skjer en revolusjon på instituttet. 45 år gamle Inga Strand blir ansatt som kontorassistent. 

Først bare i halv stilling, men fra 1963 disponerer Matematisk institutt en hel «fru Strand». Hun blir 

en legende på instituttet, og hun gir Selmer spesialbehandling:  

Fru Strand var vår alles mamma ved instituttet. Jeg var i en privilegert situasjon der hun nærmest 

betraktet seg som min dame. Hvis noe skulle prioriteres for meg, så fikk jeg det alltid før alt annet.222 

Respekten er gjensidig. I 1969 søker Strand om lønnsopprykk. Søknaden er ledsaget av en attest 

skrevet av Selmer og signert av både Selmer og Tjøtta:  

Fru Strand arbeider meget selvstendig, uten noen gang å overskride sin kompetanse. Hun vet alltid 

hvilke saker som krever institutt- eller avdelingsstyrerens avgjørelse. Men når denne avgjørelsen først 

er truffet, kan man trygt overlate detaljene til henne. Hun holder utmerket orden i alle papirer, 

inkludert regnskapene for avd. A [avdelingen for ren matematikk]. Hun skriver fort og pent på maskin, 

og er etter hvert blitt et av de få mennesker i landet som behersker maskinskriving av matematiske 

formler på en typografisk fremragende måte. I betraktning av fru Strands lange erfaring, hennes 

kvalifikasjoner og hennes ansvarsfulle stilling ved et stort universitetsinstitutt, anser vi at et opprykk til 

lønnsklasse 12 vil være usedvanlig godt begrunnet.223 

Travelt er det fortsatt, men Selmer trenger ikke lenger operere spritduplikatoren selv. Han kan i 

større grad konsentrere seg om det faglige tilbudet, om rekruttering og om budsjettspørsmål. 

Kanskje særlig det siste. Hver høst går det brev fra Matematisk institutt til universitetsdirektør Arne 

Halvorsen med en nokså fast avslutning:  

Instituttets annuum [årlige bevilgning] er for lengst sprengt; som vanlig lever vi på gjeld de siste 

måneder av året.224 

Selmer og Halvorsen utvikler en fiffig pardans der Selmer stadig finner på nye budsjettfinter som 

Halvorsen parerer på like elegant vis. I 1967 søker Selmer for eksempel om ekstra midler til at to 
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ansatte kan dra på seminar i England. Halvorsen avslår, men skriver at han ikke motsetter seg at de 

to får midler fra instituttets regulære budsjett. De to reiser på seminar, og senere samme år søker 

Selmer om «en helt nødvendig» utvidelse av instituttets budsjett. Året etter ber han om tillatelse til å 

sende Helge Arnulf Tverberg på seminar dersom pengene tas fra instituttets regulære budsjett, men 

nå har Halvorsen lært. Han godkjenner reisen med ett forbehold: «Forutsetningen er at instituttet 

ikke søker om økning av annuum i dette budsjettåret.» 

Er Halvorsen urokkelig, finner Selmer andre kilder. I 1963 starter Universitetet i Bergen «EDB-

undervisning», og Selmer søker Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF) om 

knappe ti tusen kroner til undervisningsmateriell. Søknaden er upåklagelig logisk, plagsomt detaljert 

og basert på grundig research:  

Ved Universitetet i Bergen legger vi nå opp til en systematisk undervisning i EDB, på et solid 

matematisk grunnlag. Hver vår (begynnende dette semester) gir vi et omfattende kurs i numerisk 

analyse, for så å følge opp om høsten med et stort kurs på vår IBM 1620. […] Kurset i numerisk analyse 

må selvsagt inkludere omfattende øvelser på bord-regnemaskiner. For å gjøre øvelsene så 

«realistiske» som mulig har vi gått til anskaffelse av 5 elektriske bordmaskiner av typen Hamann. […]  

De 5 maskiner er betalt ved en bevilgning over universitetsbudsjettet for 1963. Dette budsjettet måtte 

som kjent planlegges allerede høsten 1961. Det viser seg imidlertid nå at vi får for få maskiner til 

undervisningen. For det første er tilstrømningen til kurset større enn ventet (hvilket i og for seg er 

gledelig). For det annet har vi […] bestemt oss for en endring i eksamensopplegget. Istedenfor som 

opprinnelig planlagt å bruke bare regnestaver ved eksamen, tenker vi nå å bruke maskinene. Selv med 

dublering av eksamen vil dette medføre et større behov for maskiner. 

F. Beyer har fremdeles på lager tre maskiner til av den type og årgang vi har kjøpt, og er fortsatt villig 

til å gi oss 20 % rabatt på disse. Prisen pr. maskin uten rabatt er kr. 4 350, og de tre maskiner vil altså 

komme oss på kr. 10 440. Herfra går kr. 1 000 som vi kan overføre fra en bevilgning til regnestaver på 

universitetsbudsjettet.225 

Mange oppfatter Selmer som en nokså distansert person. En gjennomgang av arkivene etter 

Matematisk institutt viser at selv om han opplever stort arbeidspress, tar han seg ofte tid til å vise 

omtanke for andre – også der det strengt tatt ikke kan forventes av en travel instituttstyrer. 

I 1962 får han en åpen jobbsøknad fra nordmannen Henrik H. Martens, som jobber i Bell Telephone 

Lab i New Jersey i USA, og som gjerne vil komme tilbake til Norge for å jobbe med matematikk. 

Selmer skriver et langt og hyggelig svarbrev der han takker for interessen og forklarer hvorfor han 

ikke kan ansette noen:  

Her hjemme er det dessverre ikke slik som i USA, hvor universitetene står forholdsvis fritt til å knytte 

til seg medarbeidere. Vi er bundet av statsbudsjettets snevre ramme.226  

Selmer gir så anbefalinger om hvilke matematiske emner Martens bør satse på for å komme i 

betraktning i den type EDB-relatert matematikk han helst vil jobbe med: 

Til slutt en mer personlig bemerkning: En kombinasjon av elektroingeniør og matematiker er jo i våre 

dager ypperlig, særlig på bakgrunn av utviklingen i regnemaskiner o.l. (som jeg selv har arbeidet meget 

med). I den forbindelse er jeg nokså forbauset over Deres valg av emne innen ren matematikk. Ville 

det ikke vært naturligere å gå mer inn for algebra, Galoisfelter o.l., ting som i dag er uhyre aktuelle i 

regnemaskin- og kommunikasjonsteknikken. (Jeg skal selv til våren bruke alle mine forelesningstimer 

til hovedfagsundervisning i slike ting, med utgangspunkt i problemstillinger fra «error-correcting 

codes».)227 

Martens får senere jobb på NTH i Trondheim, der han blir helt instrumentell i oppbyggingen av 

industriell matematikk på 1980-tallet.  
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Et annet av mange eksempler på den rause og velmenende Selmer er et brev han sender til Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet om en student som heter Gunnar Leivstad. Leivstad har søkt 

om å få godskrevet en skriftlig eksamen fra 1946 som studiepoeng etter ny ordning. På grunn av 

svært spesielle omstendigheter fikk han ikke tatt den avsluttende muntlige eksamenen som var 

nødvendig for å få godkjent et bifag i matematikk. Selmer skriver en nesten to sider lang 

støtteerklæring, selv om det slett ikke er matematikk Leivstad har tenkt å studere videre:  

Pga. oppblussing av en lungetuberkulose som han pådro seg i tyske konsentrasjonsleirer under krigen, 

ble han forhindret fra å fremstille seg til muntlig prøve. Etter flere års sykdom gjenopptok han 

studiene i 1950-årene, og har tatt kjemi og fysikk bifag. Etter hva han har meddelt muntlig, planlegger 

han å ta fysikk hovedfag ved Universitetet i Bergen. […] Under normale omstendigheter ville det være 

utelukket å imøtekomme en søknad om å få godskrevet bare den skriftlige delen av en bifagseksamen. 

Omstendighetene er imidlertid langt fra normale, og en eventuell imøtekommelse vil neppe ha 

konsekvenser for fremtiden.228 

Et tredje eksempel er et støtteskriv han sender NTNF i 1969.229 Dan Laksov, som har studert under 

Selmer i Bergen, befinner seg ved Massachusetts Institute of Technology i USA, og søker om utvidelse 

av et universitetsstipend fra NTNF. Selmer beskriver Laksov som «utvilsomt en av de mest begavede 

matematikere jeg noen gang har truffet», og anbefaler sterkt at han får fortsette å studere i USA 

under professor Kleiman, ifølge Selmer «en av verdens ledende spesialister i algebraisk geometri». 

Søknaden går igjennom. Laksov får en stor karriere og skal selv bli omtalt i samme ordelag som 

Selmer bruker for å beskrive Kleiman. 

For å styrke lagånden på instituttet og fellesskapet på fakultetet er Matematisk institutt fra tid til 

annen involvert i vennskapelig kappestrid med andre institutter. Som regel gjennomføres disse 

uhøytidelige bataljene uten blodsutgytelser, men under en fotballkamp mellom matematikerne og 

geofysikerne på grusbanen på Møhlenpris tidlig på 1960-tallet går det hardt for seg. «Mannjevningen 

på Møhlenpris» ender med kneskade og sykehusinnleggelse for Selmer, som deltar i kampen med liv 

og lyst helt til han plutselig går i bakken under møljespill foran motstandermålet. (Mannjevning er 

forresten upresist; den udiskutabelt beste spilleren er en kvinne. Geofysisk institutt har lånt Solveig 

Strand fra EDB-avdelingen for å kunne stille fullt lag, og hun har både kondisjon og finterepertoar til å 

sette mannfolkene fullstendig i skyggen.) 

Det eksisterer opptil flere versjoner av hendelsesforløpet. Da avdelingsleder Kåre Fløisand ved det 

som da heter EDB-senteret, besøker Selmer på sykehuset, legger den nygipsete 

matematikkprofessoren skylden for kvestelsen på amanuensis Ivar Dugstad fra «Geofysen». Dugstad 

spiller kampen i beksømstøvler og fremstår som en naturlig kandidat til ugjerningen. Siden viser det 

seg at Dugstad har vanntett alibi. Troverdige vitner – både med- og motspillere – bekrefter at han 

slett ikke befant seg i møljen foran mål. Selmer må endre forklaring, og denne gangen er det en ung 

vitenskapelig assistent ved Geofysisk institutt, Jon Helge Knudsen, som blir utpekt som synder og får 

skylden for å ha sendt Selmer i grusen. 

Knudsen selv har en helt annen versjon av begivenhetene:  

Selmer snublet i sine egne ben. Det var ingen som var nær ham da han gikk i bakken. Likevel ble det 

konstruert opp en historie om at jeg hadde spent ben på ham. At akkurat jeg ble pekt ut, skyldes nok 

at jeg som vit.ass. på kontrakt var lavest på totempelen og derfor godt egnet som syndebukk. At en 

ung geofysiker hadde sendt en matematikkprofessor på sykehuset, var dessuten en god historie, og 

det gikk ikke lang tid før den var etablert som sannhet. Men at jeg satte fot for Selmer, kan jeg her og 

nå avvise på det sterkeste. Den gangen satt det for langt inne å gå opp på kontoret til Selmer og si at 

han tok feil. Det var et nokså strengt hierarki på universitetet den gangen.230 
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Hvordan kampen endte, er det ingen som vet sikkert. Men det mange matematikkstudenter fra den 

tiden husker, er at Selmer har med seg en av Tverbergs studenter, Oddvar Iden, som «wingman» på 

forelesningene så lenge han er gipset. Selmer sitter på en stol og doserer mens Iden skriver på tavlen 

så krittet spruter. 

Som pensjonist er Selmer svært åpen om at Matematisk institutt på 1960-tallet i stor grad bygges 

opp slik akkurat han planlegger det. Da er det ikke rart at enkelte mener han tar seg vel mye til rette. 

Sigve Tjøtta er en av dem. Han blir ansatt som dosent ved Matematisk institutt i 1960, og i 1963 

overtar han professoratet i anvendt matematikk etter Bjørgum, som dør brått og uventet i 1961, bare 

45 år gammel.  

Tjøtta blir svært viktig for utviklingen av den anvendte matematikken i Bergen, men han og Selmer 

blir aldri bestevenner. Tjøtta blir etter hvert en internasjonal kapasitet innen modellering av akustikk, 

og i motsetning til Selmer publiserer han flittig i prestisjetunge tidsskrifter.  

Tjøtta oppfatter tallteori som en mindre viktig del av faget og ser Selmer som en «litt ensporet 

matematiker»231. Han synes Selmer styrer instituttet på en måte som gjør at ren matematikk får 

altfor store ressurser på bekostning av anvendt matematikk. Han synes heller ikke at anvendt 

matematikk får nok plass i forskning og undervisning.  

I 1963 tar Tjøtta til orde for å dele instituttet i to avdelinger, én for ren og én for anvendt 

matematikk. Det er med en viss overraskelse han konstaterer at Selmer ikke har noen innvendinger 

mot en slik deling. De to skriver en felles søknad til Det akademiske kollegium, som godkjenner deling 

av instituttet i avdelingene A og B med eget budsjett og styrer for hver avdeling og med et 

fellesbudsjett for felles infrastruktur.232 

For Selmer er vurderingen trolig enkel. Det er ren matematikk han er opptatt av, og med delingen av 

instituttet kan han konsentrere seg fullt og helt om å utvikle den delen av faget. Han ser trolig også at 

uten en oppdeling kan han se frem til mange år med konflikter med en professor som er like 

ambisiøs og bestemt som han selv er. 

Selmer er et effektivt enmanns bemanningsbyrå på 1960-tallet. Når han oppdager talenter med 

ferdigheter som kan være nyttige for instituttet, hans egen forskning eller Forsvaret (fra tid til annen 

faller disse tre hensynene sammen), sørger han for å knytte dem til seg.  

Formelt foretar kollegiet eller fakultetsstyret ansettelser, men Selmer får det stort sett som han vil 

når han virkelig går inn for en kandidat. Også i tilfeller der det egentlig er formelle hindre for en 

ansettelse. Et eksempel er Hans Fredrik Aas, som blir ansatt i en nyopprettet stilling som 

universitetslektor i 1966. Noen i fakultetsstyret peker på at Aas formelt sett ikke er kvalifisert for 

stillingen, men Selmer ser stort på det:  

Aas har ikke tatt pedagogisk seminar, men har en ganske stor undervisningserfaring ved Universitetet. 

Undertegnede, som selv fulgte hans spesialforelesninger i fjor høst, kan bekrefte at Aas er en dyktig 

foreleser og pedagog.233 

At Selmer får det som han vil, kan også ha sammenheng med at han på dette tidspunkt er dekanus på 

fakultetet. Ifølge hans mangeårige kollega Tverberg blir Selmer «belønnet»234 for innsatsen med ny 

studieordning med seks år som prodekanus (1960–1966) og tre år som dekanus (1966–1968). Andre 

vil kanskje betrakte dette mer som en straff. Som instituttstyrer bekymrer du deg over 

budsjettspørsmål og personalkonflikter på ett institutt. Som prodekanus og dekanus blir du involvert 

i slike viderverdigheter på en hel bråte institutter.  
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Samtidig som Selmer er dekanus, veileder han sju eller åtte hovedfagsstudenter. Samtlige har fått 

tema for oppgavene sine av Selmer, og samtlige tema er relevante for Selmers egen kryptologiske 

forskning, som skjer på oppdrag fra Forsvaret. 

En av hovedfagsstudentene er Svein Mossige. I 1961 har han sommerjobb på EDB-senteret på 

universitetet, og senere kommer han i kontakt med Selmer mens han tar fag i matematikk. Denne 

kombinasjonen av matematikk og EDB-kompetanse er Selmer interessert i. I all hemmelighet ordner 

han det så Mossige får avtjene verneplikten på Matematisk institutt, nærmest som en slags personlig 

assistent for Selmer. Denne ordningen vet hverken Mossiges medstudenter eller ansatte på 

Universitetet i Bergen noe som helst om, først på 2000-tallet forteller Mossige om det til andre. 

Mossige kjører matematiske problemer på universitetets regneanlegg for Selmer, Tverberg og de 

andre hovedfagsstudentene, deriblant Johannes Mykkeltveit. Selmer har stor tro på Mykkeltveit og 

gir ham et åpent, forholdsvis tøft problem om det som kalles lineære skiftregistre. To måneder 

senere banker Mykkeltveit på døren til Selmer og spør: «Kva skal eg gjera no?» Da har han løst 

utfordringen på imponerende vis.  

Mykkeltveit finner senere en svært elegant løsning på et utfordrende matematisk problem som kalles 

«Golombs gjetning».235 Han gjør også flere sterke arbeider med skiftregisterteori. Også Tor Bu, som 

senere blir IT-direktør ved universitetet, og Sverre Spildo, som blir assisterende universitetsdirektør, 

er blant Selmers hovedfagsstudenter. 

Selmer tilrettelegger datakjøringene for Mossige på en veldig strukturert måte. Han bruker det som 

kalles flytskjema, anvisninger for hvordan og i hvilken rekkefølge matematiske problemer skal 

programmeres.  

Da Mossige er ferdig med verneplikten og hovedfaget, har han langt på vei gjort seg uunnværlig for 

Selmer. Derfor trumfer Selmer gjennom opprettelsen av en ny stilling på instituttet. Han forsyner 

fakultetet med forslag til utlysningstekst i god tid før Mossige er ferdig med hovedoppgaven:  

Stilling som amanuensis er ledig ved Universitetet i Bergen, Matematisk institutt, avd. A (ren 

matematikk). Amanuensen skal bistå avdelingens forskere og hovedfagsstudenter med å tilrettelegge 

problemer for elektronisk databehandling. Det kreves matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen 

eller tilsvarende utdannelse samt erfaring i EDB.236 

Selmer foreslår også at det spesifiseres at erfaringene i EDB skal være «fortrinnsvis på ikke-numeriske 

anvendelsesområder», men dette stryker fakultetsrådet. Ellers kunne det like gjerne stått «søkeren 

bør fortrinnsvis hete Svein Mossige og være født i 1939». 

Ikke overraskende blir Mossige likevel eneste søker.  

Ikke alle er like begeistret for opprettelsen av stillingen, som er Universitetet i Bergens første 

amanuensis-stilling helt uten undervisningsplikt. Det påpekes også at man til andre stillinger har 

avvist søkere med bedre karakterer enn Mossige. Selmer skriver til Det akademiske kollegium:  

Hovedkarakteren, 1.92, er ikke av de aller beste etter våre normer, men til hovedfagseksamen gjorde 

han det meget bedre, med 1.7 i muntlig og 1.4 for hovedoppgaven.  

Normalt bør ikke en amanuensis ansettes helt «fersk» fra eksamensbordet. Mossige har imidlertid en 

omfattende EDB-erfaring allerede fra studietiden. I nesten ett år var han ansatt som programmerer 

ved EDB-avdelingen, og i 1966/67 arbeidet han full tid som min personlige assistent. Han 

programmerte da en rekke store oppgaver for meg og mine hovedfagsstudenter, og fikk en inngående 

innsikt i ikke-numeriske problemstillinger (algebra og kombinatorikk) som kjennetegner avdelingens 

arbeidsområder.  
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Denne innsikt demonstrerte Mossige klart ved utarbeidelsen av sin hovedoppgave, som behandler 

EDB-anvendelse i et algebraisk (gruppeteoretisk) problem. Personlig har jeg aldri sett et EDB-program 

med en så høy grad av logisk komplikasjon. Mossiges løsning representerte en meget elegant 

tilpasning av EDB-systematikk på en ren-matematisk problemstilling.  

Jeg anser Mossige som fullt kompetent til den ledige amanuensis-stilling, og foreslår at han ansettes 

umiddelbart. Han er allerede i full sving med tilretteleggelsen av et større algebraisk-tallteoretisk 

problem for EDB.237 

Mossige blir ansatt og går direkte fra å være hovedfagsstudent til å bli amanuensis i matematikk, noe 

som trygt kan kalles en akademisk kometkarriere. Han tilfører instituttet en kombinasjon av 

matematikk- og EDB-kompetanse som er gull verdt for både Selmer og andre ansatte på avdelingen 

for ren matematikk. Trenger de datakraft for å belyse en problemstilling eller for å kna frem 

tallstrukturer som kan kaste nytt lys over en hypotese, går de til Mossige.  

Storforbrukerne av den sentrale datamaskinen på Universitetet i Bergen i 1968 er, foruten EDB-

avdelingen selv, fysikerne og geofysikerne med henholdsvis 567 og 304 timer.238 Matematikerne er 

oppført med skarve 145 timer, men det er et tall som lyver aldri så lite. Selmer har ordnet det slik at 

mange av Mossiges kjøringer holdes utenfor den offisielle statistikken, som han hendig nok har 

påtatt seg ansvaret for å sette sammen selv. Bakgrunnen er at ansatte ved avdelingen for anvendt 

matematikk allerede murrer på grunn av lite kjøretid. De har dessuten ikke sansen for at det er 

opprettet en stilling som utelukkende skal drive datakjøring for Selmer og hans nærmeste.  

Selmer sørger for at Mossige får en spesialtelefon og et modem, slik at han kan styre jobbene på det 

sentrale regneanlegget hjemmefra og gjøre mange av kjøringene om natten. Hvis systemet 

«aborterer», som det heter på dataspråket på 1960- og 1970-tallet, har Mossige ordnet det slik at 

nye jobber ligger i kø. 

Mossige representerer en luksus avdelingen for anvendt matematikk ikke har råd til. I 1976 tvinger 

Tjøtta igjennom at enten må Mossiges tjenester bli tilgjengelig for anvendte matematikere også, eller 

så må han få undervisningsplikt. Enden på visa blir undervisningsplikt for Mossige, men han fortsetter 

med datakjøring for Selmer så lenge han jobber ved Universitetet i Bergen. Det er først og fremst de 

andre rene matematikerne som mister en verdifull ressurs. Mossige er noen år ansatt ved Institutt 

for informasjonsvitenskap, men Selmer klarer på en eller annen måte å ordne det slik at Mossige 

fortsetter som hans personlige tallknuser da også.  

I en annen sak som involverer Selmer og Tjøtta, truer sistnevnte med å fratre som styrer dersom 

kollegiet ikke rydder opp. Etter ønske fra Selmer og Tjøtta har Matematisk institutt fått gjennomslag 

for at en stilling som kontorfullmektig «oppgraderes» til førstekonsulent. Det Selmer uten Tjøttas 

viten og vilje har organisert, er at denne førstekonsulentstillingen forbeholdes «Selmers dame», Inga 

Strand.239 En eller annen løsning på saken blir det, for Inga Strand blir førstekonsulent, og Tjøtta 

fortsetter som styrer. Hva løsningen går ut på, sier ikke arkivene noe om. 

Selmer sitter i instituttstyret til 1983. Han er medlem i et utall interne og eksterne komitéer og 

fagutvalg på 1960- og 1970-tallet og er styreleder for EDB-avdelingen fra 1970 til 1982. Likevel kan 

det hende at hans viktigste bidrag til den faglige utviklingen på Universitetet i Bergen er hans store 

nettverk av fremragende utenlandske forskere. At han har så gode kontakter, skyldes at Selmer selv 

er en del av forskningsfronten på sine områder i mange år. Når utenlandske forskere sier at de har 

kontakt med internasjonalt ledende vitenskapsmenn innen tallteori, diofantiske ligninger, lineær 

rekursjon og etter hvert også kombinatorikk, er nettopp Selmer en av dem de snakker om. 
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Selmers viktigste samarbeidspartnere er ikke i Norge, men i USA, England og etter hvert Tyskland, og 

han samarbeider med de beste. Nettverket hans på Caltech, IAS, University of Cambridge og etter 

hvert også Universität Mainz gir viktige impulser og samarbeidspartnere for et lite institutt i en 

europeisk utkant. Selmer er hovedårsaken til at internasjonale kapasiteter som Golomb og Harold 

Marvin Fredricksen er på lange opphold i Norge, og for at de er svært åpne for samarbeid med 

norske forskere. Hans personlige kjemi med den tyske professoren Gerd Rolf Hofmeister gjør at 

aksen Mainz–Bergen på 1980-tallet utgjør et europeisk tyngdepunkt innen fagfeltet additiv tallteori. 

At Universitetet i Bergen i dag står sterkt innen kodeteori og datasikkerhet, kan også spores tilbake til 

miljøet Selmer bygger opp rundt seg på 1960-tallet.  

At én person har så stor innvirkning på utdanningstilbudet og forskningsinnretningen på et institutt, 

er ikke oppsiktsvekkende. Sterke personligheter på små institusjoner som må konsentrere seg om 

noen få faglige satsingsområder, preger naturligvis miljøet rundt seg i sterk grad. Det som kanskje er 

spesielt med Selmers rolle på Universitetet i Bergen på 1960-tallet, er at forskning, ansettelser og 

tema for hovedfagsstudier – etter hvert også doktorgrader – i ganske stor grad er tilpasset Forsvarets 

behov, uten at dette er avklart med eller besluttet på noen måte i universitetets styrende organer. 

Rekrutteringspolitikken og satsingen på matematikk som er relevant for kryptovirksomheten i 

Forsvaret – i noen tilfeller også bestilt av Chifferavdelingen – kan fremstå som et sololøp fra Selmers 

side. Noe annet er heller ikke praktisk mulig. Offisielt er det ikke noen i Norge som driver med 

kryptologi på 1960- og 1970-tallet. Selmers lojalitet til Forsvaret og Nils Berge Stordahl tilsier at han 

holder sin innsats på feltet strengt hemmelig.  

Så må det også legges til at Selmer trolig satser på de fagområdene han gjør fordi han oppfatter dem 

som matematisk interessante. De inneholder gode matematiske problemstillinger som har 

anvendelser langt utenfor kryptologien. 

At Forsvarets behov nokså direkte utløser ny og omfattende aktivitet i akademia i etterkrigstiden, er 

det eksempler på ved Universitetet i Oslo også. Etter krigen oppretter Forsvaret en egen 

forseringsseksjon, som har som oppgave å knekke andre lands chiffer. For å gjøre det trengs som 

nevnt inngående kunnskap både om språkstatistikk og om matematisk statistikk. Der er Norge rett og 

slett dårlig forspent de første etterkrigsårene. Det bidrar blant andre senere statistikkprofessor 

Arnljot Høyland sterkt til å bøte på. 

Våren 1946 studerer Høyland matematikk på Blindern. Da han får greie på at han må avtjene tre 

måneders militærtjeneste, drar han til Krigskommissariatet for å høre om det er mulig å begynne så 

raskt som mulig, slik at han blir ferdig før høstsemesteret starter. Tilfeldigvis trengs det to rekrutter i 

Forsvarets overkommando, og Høyland får beskjed om å melde seg for Erling Sverdrup, som på dette 

tidspunktet er sjef for etterretningsstaben (det vet ikke Høyland). I et intervju med Ivar Heuch 

forteller Høyland: 

Jeg så på ham, og han så på meg med et skarpt blikk. Så fant han frem noen ufullstendige tekster. Jeg 

ante jo ikke det da, men dette var en analytisk avdeling. Noen av testene gikk ut på at jeg fikk se 

bruddstykker av en tekst, og så skulle jeg fylle ut de bokstavene som manglet for å få sammenheng. 

Jeg fylte nå ut skjemaet og leverte og ventet ganske lenge. Så kom Sverdrup og sa: «Det er greit. Han 

kan begynne.»240 

Etter noen måneders tjeneste for Sverdrup fortsetter Høyland med studier i matematikk og 

mekanikk, men Forsvaret vil gjerne ha ham tilbake. Høsten 1947 får han en forespørsel fra Stordahl, 

som nå har blitt permanent sjef for Chifferavdelingen, om han ikke kan tenke seg å bli kaptein. 

De ønsket at jeg skulle bygge opp «analyseavdelingen». Jeg syntes ikke dette lød så verst, så jeg sa nå 

ja, sendte inn en søknad og ble litt senere utnevnt i statsråd til kaptein i Hæren. Den eneste militære 
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utdannelsen jeg fikk, var at jeg ble sendt opp i Huseby-leiren med en tidligere Kompani Linge-mann for 

å skyte med pistol på noen blinker som snudde seg fort. Jeg ble i analyseavdelingen fra mars 1948 og 

frem til høsten 1951. Avdelingen ble bygget opp både med matematikere og språkfolk. Som 

konsulenter hadde vi bl.a. Ernst Selmer og Jan Garwick.241 

Arbeidet i «analyseavdelingen» gjør det klart at det er et skrikende behov for økt vitenskapelig 

kompetanse innen matematisk statistikk. Den beste måten å få bukt med mangelen på, vil være å 

etablere matematisk statistikk som et eget akademisk fag i Norge. Høyland får kontakt med en 

medstudent med bakgrunn fra Forsvaret, Alf Gudbrandsen, som også ønsker å studere statistikk. 

Sammen går de til matematikkprofessorene Ingebrigt Johansson, Thoralf Albert Skolem og Ralph 

Tambs Lyche og spør hvordan de skal gå frem for å ta en skikkelig statistikkutdannelse. Professorene 

gir gode råd – og tillatelse til at studentene selv setter sammen et hovedfagspensum i et fag som rent 

formelt ikke eksisterer. 

I 1952 er Høyland og Gudbrandsen de første som fullfører embetseksamen i matematisk statistikk i 

Norge, to år før faget blir offisielt opprettet ved Universitetet i Oslo med Erling Sverdrup som 

professor. I likhet med både Selmer og Sverdrup fortsetter Høyland i mange år som sivil konsulent for 

Chifferavdelingen.242 Høyland tar doktorgrad i statistikk ved University of Berkeley i California i 1963, 

og blir dosent og senere professor ved Institutt for matematiske fag på NTH i 1965, der han jobber til 

1994. Høylands innsats for statistikkfaget ved NTH kan neppe overvurderes, og han gjør en stor 

innsats for at statistikk blir tatt i bruk i industri og næringsliv. (Da er det litt ironisk at en del 

mennesker først og fremst forbinder ham med melodien til «Julekveldsvisa», som Høyland 

komponerer i 1944 da han går på landbruksskole og har tenkt å bli bonde.) 
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Statens råd for elektronisk databehandling 

Den 23. mars 1961, etter å ha godkjent salget av Larvik sorenskrivergård, vedtar Kongen i statsråd å 

opprette et nytt sakkyndig råd. «Rådet for databehandling i staten» høres ut som en anakronisme fra 

en tidligere sovjetrepublikk, og dette EDB-oligarkiet får da også enorm innflytelse over datainnkjøp 

og datapolitikk i statlige institusjoner i Norge på 1960- og 1970-tallet.  

Universitetet i Bergen er bedt om å oppnevne et medlem, og Selmer er trolig selvskreven. I 1961 er 

det ytterst få i kongeriket som kan påberope seg ti års erfaring med konstruksjon og bruk av 

«elektroniske regnemaskiner». Dessuten har Selmer vært representant for matematisk statistikk i 

«Rådet for matematikkmaskiner», et utvalg opprettet av NTNF i 1949, og medlem av styret for Norsk 

Regnesentral. Selmer blir medlem av Rådet for databehandling i staten fra starten, utnevnt ved 

kongelig resolusjon. 

Bakgrunnen for opprettelsen er Finansdepartementets og Rasjonaliseringsdirektoratets bekymring 

for at ulike statsinstitusjoner skal utvikle hver sine EDB-løsninger uten noen helhetlig plan for 

samordning og utnyttelse av EDB-ressurser i staten. I 1959 konkluderer et statlig utvalg med at  

[…] det er påkrevet å få etablert et organ for sentralledelse av utviklingen med hensyn til EDB i 

statsforvaltningen, både på grunn av det omfang EDB-arbeidet har fått, og på grunn av de utvidelser 

en må gjøre regning med å stå overfor. For dette formål foreslås opprettet et sakkyndig råd med 

representanter for de viktigste arbeidsområder hvor EDB kommer til anvendelse.243 

Rådets mandat er begrenset til databehandling i staten, men ellers er det videre enn horisonten. 

(Dessuten er det stort sett i staten man driver databehandling i Norge på 1960-tallet. I 1960 er det én 

datamaskin i privat eie i kongeriket, en IBM 305 RAMAC hos Freia Sjokoladefabrikker.244) Rådet skal 

utforme retningslinjer for statlig databehandling, planlegge og koordinere statlig databehandling, 

vurdere investeringsforslag i staten og evaluere resultatene av statens EDB-politikk. Rådet skal faktisk 

«holdes informert om alle viktigere planer for overgang til EDB-metoder og anskaffelse av EDB-

anlegg i staten».245  

De som har skrudd sammen dette mandatet, har neppe forstått omfanget av det de ber om, men 

rådet leverer etter beste evne. Medlemmene møtes i Oslo opptil ni ganger årlig, og møtene varer 

gjerne i fire–fem timer. Ofte er det utlevert uhyrlige dokumentmengder for gjennomgang på 

forhånd. 

I to tiår blir det knapt kjøpt datautstyr i Forsvarsdepartementet246, universitets-, høgskole og 

instituttsektoren, postvesenet, skatteetaten, trygdevesenet eller noen annen del av staten uten 

rådets godkjentstempel. Rådet legger føringer for organiseringen av datadrift i staten og planlegger å 

samle all statlig datadrift i ett rike, i en nasjonal datasentral i Oslo. Lønns- og prisdepartementet 

overlater til rådet å innplassere EDB-personell i stillingskategorier og lønnsstiger, og rådet havner 

også i en årelang og tidvis bitter konflikt med den mektige amerikanske dataleverandøren IBM.  

Med et så omfattende virkefelt er det godt at rådet samler en vesentlig andel av den totale 

datakompetansen i Norge anno 1961. NTH har oppnevnt Werner Romberg, mannen som søkte på 

samme professorat som Selmer i Bergen, men trakk søknaden sin. Byråsjef Svein Nordbotten 

representerer Statistisk sentralbyrå (SSB), som har drevet med databehandling lenger enn noen 

annen organisasjon i landet. De øvrige medlemmene er forskningssjef Karl Holberg fra Forsvarets 

forskningsinstitutt (FFI), direktør Reidar Danielsen fra Rasjonaliseringsdirektoratet og direktør Leif H. 

Skare fra NSB, som også er rådets formann. I 1963 overtar Skare som rasjonaliseringsdirektør etter 

Danielsen. 
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I utgangspunktet er rådet oppnevnt for tre år, men de holder det faktisk gående helt til 1980. Nye 

rådsmedlemmer kommer og går, Skare og Nordbotten består – helt til organet legges ned. Selmer 

takker for seg i 1973.  

Formelt er rådet et rådgivende organ, men ikke alle statlige institusjoner har fått med seg det. Mange 

oppfatter det som om rådet har faktisk beslutningsmyndighet i investeringssaker, og rådet gjør ikke 

all verden for å oppklare denne misforståelsen. Det er sjelden rådets anbefalinger blir overprøvd, og 

de fleste som får tommelen ned for investeringsønsker, betrakter det som et endelig avslag. 

(Unntaket er Forsvarsdepartementet, som har skjønt hva som ligger i ordet i ordet «råd», og ofte 

vender det døve øret til hvis de ikke liker rådene fra rådet.) 

I 1962 får for eksempel Norges Handelshøyskole (NHH) et kontant nei på en svært forsiktig sondering 

om muligheten for å anskaffe en «elektronisk regnemaskin»:  

Professor Selmer henviste til en opplysning fra professor Coward om at NHH kanskje ville få et beløp til 

rådighet for anskaffelse av en elektronisk regnemaskin, og i den anledning hadde han anmodet 

professor Selmer om å ventilere saken i EDB-rådet. Etter forslag fra Nordbotten ble det vedtatt å 

meddele professor Coward det synspunkt at eventuelle disponible midler burde overføres til videre 

utbygging av IBM 1620-maskinen i Bergen [på UiB] og at NHH i stedet fikk disponere kjøretid på denne 

maskinen.247 

Behandlingen av NHHs forespørsel viser en annen av rådets hovedanliggender, nemlig at ulike 

institusjoner må dele på datakapasiteten, slik at tilgjengelig utstyr utnyttes maksimalt. Etter dette 

avslaget kommer det ikke noe nytt investeringsforslag fra NHH, de innretter seg etter rådets 

tilbakemelding og skaffer seg kjøretid på anlegget hos Universitetet i Bergen. Norsk Regnesentral får 

derimot kjøpe en ny, danskprodusert maskin, GIER,248 mens FFI og Institutt for atomenergi på Kjeller 

får anskaffe en splitter ny CDC 3600249. Forutsetningen er at ledig kapasitet deles med andre deler av 

statsforvaltningen etter planer som forelegges rådet for godkjenning. 

FFI har planlagt anskaffelse av en maskin med åtte magnetbåndstasjoner, men rådet anbefaler å 

redusere dette til sju for å få råd til en hurtigleser for hullkortinnmating uten å sprenge budsjettet. 

Uten hurtigleseren blir det ikke mulig å utnytte maskinens kapasitet fullt ut. Dette viser at rådet ikke 

bare har vilje til detaljstyring, men også at medlemmene har betydelig spesialkompetanse.  

Lignende inngrep finner sted da NTH får nei til en forespørsel om å kjøpe en hullkortperforator,250 

siden det allerede finnes slike ved andre institusjoner. NTH får finne seg i å låne. Statens 

kornforretning, Norges vassdrags- og energiverk og Norges landbrukshøgskole er eksempler på 

statsinstitusjoner som får beskjed om å komme tilbake med langt grundigere behovsutredninger før 

rådet vil ta stilling til investeringsforslagene. Responsen på et forslag fra NTH i 1968 om en større 

investering viser at det ikke er småtterier rådet forventer av forarbeid:  

Som underlag for en behovsvurdering anbefalte rådsmedlemmene å få fram et tallmateriale som 

belyste utnyttelsen av regneutstyret hittil. Dette kunne være anvendelse av maskinen fordelt på 

undervisning, forskning, andre oppgaver, på test- og produksjonskjøring, gjennomsnitt jobbtid, antall 

jobber pr. døgn, spredningen i disse tallene. Videre viktige parametre så som antall studenter, 

beskrivelse av lønnsomme prosjekter m.m. 

Tallmaterialet bør også omfatte prognoser vedrørende fremtidig utvikling, f.eks. for antall studenter, 

forskningsaktiviteten, planlagte prosjekter av særlig betydning økonomisk og på annen måte. På denne 

bakgrunn kan en vurdere behovsanslag og hvilke konsekvenser det har å ikke foreta anskaffelsen.251 

«Elektroniske regnemaskiner» er svinedyre på 1960-tallet,252 og investeringsønskene i staten er 

mange. For bevilgende myndigheter er det nok behagelig å kunne bruke et sakkyndig organ som 
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lynavleder for forsmådde datasjefers misnøye. Nordbotten er overbevist om at Finansdepartementet 

bevisst bruker rådet til å skyte ned investeringsforslag.253 Slikt blir man selvfølgelig ikke populær av.  

Tidlig i rådets levetid stiller Universitetet i Oslo på et møte med en stor delegasjon ledet av rektor 

Johan Tidemand Ruud. Ruud og følgesvennene har trolig urealistiske forventninger om at et besøk 

skal utløse midler til nyinvesteringer, og går skuffet fra møtet. Universitetet i Oslo blir etter hvert en 

av de heftigste kritikerne av rådet.  

Per Ofstad, som er sjef for «Det elektroniske regneanlegget» på Universitetet i Oslo fra 1964, mener 

at sterke krefter i statsbyråkratiet motarbeider et eget datamiljø på Blindern. Han viser til at FFI får 

en ny stormaskin i 1963 og Norsk Regnesentral en i 1964, mens Universitetet i Oslo stadig får nei.  

Som Universitetet i Oslos egen datahistorie viser, blir Ofstad strengt tatt motarbeidet internt også:  

Noen mente at det [maskiner til FFI og NR] fikk holde for Oslo-området. Selv lederen av styret for 

regneanlegget, professor Erling Sverdrup, var av den mening.254  

Også professor Otto Bastiansen, som er medlem av Universitetet i Oslos eget «regnemaskinutvalg», 

mener det er fånyttes å konkurrere med FFI og Norsk Regnesentral om personell og datakraft på 

Østlandet. Han ivrer for at Norsk Regnesentral skal bli leietager på Blindern, slik at Universitetet i 

Oslo kan kjøpe kjøretid hos dem.255 

Rådet Selmer sitter i, har Ofstad uansett ikke særlig sans for:  

Direktør Skare i RD [Rasjonaliseringsdirektoratet] og lederen av EDB-rådet, som var Nordbotten den 

gang, hadde sterk styringsvilje. Grensen for innkjøp ut fra egne vurderinger lå så lavt at det var så vidt 

vi kunne kjøpe en hullkortpunch uten lov, og et regneanlegg til Blindern ville komme i størrelsesorden 

5–10 millioner kroner.256 

Men kanskje har Universitetet i Oslo en venn i Selmer? I et intervju i 1999 tar Selmer opp den 

vanskelige situasjonen hos sin gamle arbeidsgiver, der «databehandling lå grusomt nede en 

periode».257 I samme intervju skryter han av at han personlig skaffer Universitetet i Oslo en ny 

datamaskin på 1960-tallet. Han sier rett og slett:  

Den kan de takke meg for, altså.258 

Det er ikke helt lett å vite hvilken maskin Selmer sikter til. Universitetet i Oslo får tre nye 

maskinanlegg av noe omfang på 1960-tallet. Den første er en Wegematic 1000, som Selmer 

overhodet ikke er involvert i. Maskinen er en gave fra den svenske millionæren og industrimagnaten 

Axel Wenner-Gren, som gir datamaskiner til flere nordiske universiteter som et markedsføringsstunt. 

Disse donasjonene viser seg å være bjørnetjenester av verste slag.259 Maskinene er dårlige, håndterer 

spenningsendringer i strømnettet like dårlig som NUSSE gjorde, og straks én del er reparert, bryter 

en annen sammen. På et møte i rådet omtaler Selmer maskinen som «langsomt døende».260 I 1962 

går produsenten dessuten konkurs, og det blir etter hvert helt umulig å skaffe reservedeler.  

Den kraftigste maskinen Universitetet i Oslo får på 1960-tallet, er en CDC 3000 som ankommer 

Fornebu med fly fra USA i 1967. Den får politieskorte med blinkende blålys hele veien fra flyplassen 

til Blindern. Bak følger en hale av journalister fra Oslo-avisene og ukebladene Aktuell og Nå. I 

møtereferatene fra rådet er det ingen uenighet å spore om denne anskaffelsen. Medlemmene går 

enstemmig inn for at Universitetet i Oslo skal få investere i denne maskinen.  

Det betyr at maskinen Selmer viser til, trolig må være en middels kraftig maskin, en IBM 1620 som i 

1964 blir oppgradert til IBM 1620 II. Universitetet i Oslo foreslår selv denne maskinen som en 
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«mellomløsning» i 1962, og da er formann Skare i rådet svært skeptisk. Han er ingen tilhenger av 

foreløpige løsninger:  

Hvis Universitetet fremmer saken om maskin må det se lengre enn den kortsiktige løsning, og det bør 

fremmes en sak av større dimensjoner.261  

På samme møte i rådet gir Selmer uforbeholden støtte til forslaget fra Universitetet i Oslo. Han 

påpeker igjen at Wegematic dør, og at det haster å komme i gang med undervisningen:  

Det burde vedtas med en gang å støtte opp om en IBM 1620 til Universitetet.262 

Senere gir Selmer like uforbeholden støtte til oppgradering til IBM 1620 II:  

Professor Selmer mente at driftsstatistikken for maskinene ved UiO understreket behovet for 

utvidelse.263  

Rådets formann Skare er mer innstilt på å utrede et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Norsk 

Regnesentral eller FFI. Diskusjonene pågår gjennom flere møter, og det er en viss uenighet å spore 

hele veien. I 1964 blir saken endelig besluttet:  

Professor Selmer opplyste at IBM 1620 II ville innebære en så stor forbedring sammenlignet med det 

nåværende IBM 1620-anlegget at det var berettiget å regne med tidobbel effektivitet. […] Rådet fant 

enstemmig å ville anbefale utskiftingen […].264 

Kan hende er Selmers støtte til Universitetet i Oslo avgjørende, men trolig er den det ikke. Ut fra 

møtereferatene ser det ikke ut som om det er stor motstand mot anskaffelsen hos rådets flertall. 

Men det kan selvsagt hende at temperaturen i diskusjonene har vært høyere enn det som 

fremkommer av referatene.  

På midten av 1960-tallet øker motviljen mot rådets innflytelse markant. Det skyldes ikke minst at 

rådet – tilskyndet av Rasjonaliseringsdirektoratet – har begynt å utarbeide planer for en egen 

driftssentral for all elektronisk databehandling i staten. Ideen tas første gang opp i 1964, da det 

påpekes at «nærmeste mål kunne være å få et real-time anlegg for hele statsforvaltningen ca. 

1970».265 

En slik driftssentral blir særlig aktuell da tre statlige storbrukere melder inn tunge investeringsbehov 

omtrent samtidig. Utstyret til SSB og skattedirektøren holder ikke lenger tritt med behovene, og 

Rikstrygdeverket får behov for datakraft i helt nytt omfang på grunn av innføringen av folketrygden – 

et nasjonalt, sosialt forsikringssystem – i 1967.  

Det planlegges et statlig storanlegg på Filipstadkaia i Oslo. Anlegget skal stå for drift av all statlig EDB-

virksomhet, i første omgang i Oslo-området, men etter hvert også i resten av landet via avanserte 

terminaler. Eierskap til stormaskiner og annet utstyr er tenkt lagt til et eget datadirektorat. Det er 

stor enighet blant rådsmedlemmene om å prøve å få til en effektiv samordning av begrensede 

ressurser, men Selmer er skeptisk både til Datadirektoratets rolle og til den graden av sentralisering 

som blant annet Skare synes å gå inn for. 

Selmer var redd for å svekke Datarådets funksjoner. Store maskinanskaffelser bør alltid passere 

Datarådet, mente han. Som karakteristikk av planene om et Datadirektorat tok han Bygge- og 

eiendomsdirektoratet som analogi. Det var naturlig at Direktoratet var ansvarlig ved anskaffelse av 

bygninger, men driften hørte absolutt hjemme under institusjonene.  

Om et annet hovedspørsmål, drift av statens EDB-maskiner, var det særlig Selmer som hadde et 

avvikende syn. Universitetet i Bergen ville føle det som en kløndig [kanskje et Selmer-uttrykk for 

klønete og omstendelig?] og byråkratisk ordning om driftspersonalet ved Universitetets EDB-avdeling 
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skulle være ansatt i et Datadirektorat. Ellers ble det pekt på at iflg. forslaget kunne Datadirektoratet 

ansette driftssjef og han kunne rekruttere for øvrig. Det syntes å være enighet om at maskinene skal 

eies av Datadirektoratet, med eller uten personale.266 

Selmer er – til ham å være – iøynefallende lite synlig i møtereferatene fra sine tolv år i rådet. Under 

diskusjonene om den statlige driftssentralen deltar han imidlertid med full tyngde, og det er flere 

eksempler på at han går mot rådets flertall. På det som ut fra referatene ser ut som et 

«rabaldermøte» i 1968, går Selmer hardt ut mot forslaget fra rådets sekretariat – som ligger i 

Rasjonaliseringsdepartementet – om «organisering av de sentrale databehandlingsfunksjoner i 

staten».  

Om Selmers engasjement i saken har stor betydning, er vanskelig å vite, men de neste årene er det i 

alle fall flere rådsmedlemmer som markerer kraftig motstand mot en «altomfattende» sentralisering.  

Selmers største bekymring er at universitetenes og forskningsinstitusjonenes EDB-behov skal bli 

dårlig ivaretatt i en Oslo-sentral. 

Selmer sa at han var sterkt for en koordinering av statsforvaltningens databehandling. Vi har behov for 

en datasentral, men i sekretariatets forslag er samordningsfunksjonene for svakt utbygd og gir ikke 

tilstrekkelig sikkerhet for at anlegget kan fungere som en datasentral. Det må slåes fast at noen må 

være ansvarlig for «de andre» brukeres behov.267 

Statens driftssentral for administrativ databehandling blir opprettet i 1972, men av langt mer 

beskjedent omfang enn Selmer og mange andre fryktet. Det har selvsagt sammenheng med en 

eksplosiv vekst i datamaskinenes kapasitet, som gjør at en «storsentral» ikke lenger fremstår som en 

særlig relevant løsning på de samlede EDB-behovene i staten. Sentralen blir i 1995 kjøpt av Posten, 

skifter etter hvert navn til Ergo Group og blir leverandør av IT-løsninger for småbedrifter.  

I rådet fremstår Selmer først og fremst som forsknings- og utdanningsinstitusjonenes og 

Universitetet i Bergens talsmann. Ingen i rådet legger skjul på hvem de representerer, og 

habilitetsvurderinger er ikke-eksisterende til et godt stykke ut på 1970-tallet. Byråsjef Nordbotten i 

SSB er for eksempel med på å avgjøre saker som angår SSB, og Selmer deltar med fynd og klem i 

diskusjoner om investeringer ved Universitetet i Bergen. For å sitere Nordbotten:  

Her snakket enhver for sine egne interesser og for sin egen syke mor.268  

Først i 1973 forlater et medlem et møte i rådet etter å ha vurdert seg selv som inhabil.269 Da går 

ekspedisjonssjef Eivind Nordtorp i Kirke- og undervisningsdepartementet på gangen under en sak 

som handler om nytt utstyr til Universitetet i Trondheim. Han har vært involvert i forarbeidet til 

saken. 

På i alle fall ett område gjør rådet svært viktig nybrottsarbeid som skaper ikke så rent lite oppstyr. På 

starten av 1960-tallet opplever statsinstitusjonene ofte å være den underlegne part i forhandlingene 

med leverandørene, særlig med markedsleder IBM. Forhandlinger om datautstyr er et relativt nytt 

område for alle, og landskapet er uoversiktlig. Faktisk ser det ut til at leverandørene har kommet 

vesentlig lenger enn kundene i å se anskaffelser til forskjellige statlige institusjoner i sammenheng.  

For eksempel lover selskapet English Electric at SSB skal få 400 000 kroner i rabatt på vedlikehold av 

sin eksisterende maskin dersom FFI går for English Electric som leverandør av sin neste maskin. 

Likedan lover UNIVAC at Norsk Regnesentral skal få billigere vedlikehold dersom FFI velger UNIVAC 

som leverandør ved neste korsvei.270 

I 1964 starter rådet arbeidet med en statlig standardkontrakt for anskaffelse av EDB-utstyr. Initiativet 

kommer fra Nordbotten – «man burde i alle fall komme dit at staten ble oppfattet som en helhet ved 
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anskaffelser».271 Selmer, som har gode kontakter i USA, skaffer den amerikanske regjeringens 

standardkontrakt.272 

Det er noe nydelig naivt over hvordan rådet tar fatt på dette arbeidet. Formann Skare foreslår at man 

kontakter IBM for å høre hvordan de stiller seg til at Norge utarbeider et standardformular.273 IBM 

stiller seg ikke overraskende helt avvisende til tanken, og rådet blir nødt til å pakke vekk 

silkehanskene. Høyesterettsadvokat Ole Torleif Røed får i oppdrag å utarbeide forslag til 

standardkontrakt.  

Selmer er betinget positiv til standardkontrakten. Han er for at staten skal utnytte innkjøpsmakt, men 

vil helst styre forhandlingene for Universitetet i Bergen på egen hånd. I flere saker, ikke bare de som 

omhandler Universitetet i Bergen, men også knyttet til innkjøp til Telegrafstyret og Norges vassdrags- 

og energiverk, synes han rådet driver med unødig detaljstyring. Mest opptatt er han av at kontrakten 

ikke må legge begrensninger på forsknings- og undervisningsinstitusjonenes frihet274 – og at den ikke 

skal true de store rabattene universitetene vanligvis får ved innkjøp av nye maskiner.275 Det er ikke 

uvanlig med rabatter på 30–40 prosent.  

Høsten 1967 sendes standardkontrakten ut til de viktigste dataleverandørene, IBM, Bull General 

Electric, CDC, UNIVAC, ICT, NCR, SAAB og SIEMENS.276 Etter litt forpostfektninger godtar de fleste at 

staten heretter er å betrakte som kontraktsmotpart, men IBM går i skyttergravene. Det blir starten 

på en årelang strid mellom rådet og IBM, som fører til at det en periode på 1970-tallet ikke blir kjøpt 

inn en eneste IBM-maskin i staten i Norge. 

Det første tilbakeslaget for IBM kommer i 1968. Da vraker Postverket IBM til fordel for Bull General 

Electric etter påtrykk fra rådet. Hovedårsaken er at IBM ikke vil godta krav i standardkontrakten 

knyttet til service og bøter for mislighold. I 1971 nekter rådet å godkjenne en kontrakt mellom IBM 

og Rikstrygdeverket fordi godkjenningstestene IBM prøver å få gjennomslag for, ikke er i tråd med 

standardkontrakten. Dette ender faktisk med at en annen leverandør får kontrakten, selv om tilbudet 

fra IBM ellers er det klart beste.277 

IBM setter flere advokater på saken. De mener amerikansk antitrustlovgivning står i veien for en 

statlig standardkontrakt, men får absolutt null gehør for det synspunktet. Neste trekk fra IBM er at 

de kan godta standardkontrakten under forutsetning av at bilagene får juridisk forrang foran selve 

kontrakten. Forslaget må nesten få toppkarakter for kreativitet, men er selvsagt fånyttes. I 1972 ber 

IBM om et møte med rådet og Industridepartementet.278 IBM stiller med et kobbel advokater, men 

må forlate Regjeringskvartalet med uforrettet sak. Staten har rett og slett ikke tenkt å fire en tomme 

i denne saken. IBM må pent føye seg for å gjenvinne posisjonen som den foretrukne EDB-

leverandøren til norske statsinstitusjoner. 

I 1970 planlegger Universitetet i Bergen anskaffelse av en ny stormaskin. Selmer vil helst ha en ny 

IBM og forhører seg med rådet om det egentlig er nødvendig å benytte statens anbudsinnbydelse 

ved anskaffelse av ny maskin i Bergen. Det mener flertallet i rådet absolutt at det er. Og der har vi i 

grunnen hovedårsaken til at Universitetet i Bergen ender opp med en ny maskin av typen UNIVAC i 

1973. 

Det er sterke personligheter i rådet. Medlemmene er taleføre menn, menn med klare meninger og 

menn som er vant til å ta den plassen som er nødvendig for å få gjennomført det de mener er riktig. 

Her er det ingen som brenner inne med noe når møtene går mot slutten. Debattklimaet tillater 

intens diskusjon om realiteter uten at det blir personlig. For eksempel er Selmer og Nordbotten faglig 

uenige om mange ting, men de har likevel et godt og vennskapelig forhold. Etter at Nordbotten har 

flyttet til Bergen og blitt landets første professor i informasjonsvitenskap, drar han og Selmer 
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sammen til Oslo på rådsmøter, de bor på samme hotell og spiser middag sammen i Oslo. Vel tilbake 

på Flesland slår de alltid av en prat mens Selmer nyter en halvliter øl, før Nordbotten kjører ham 

hjem til Paradis.  

Én personkonstellasjon skurrer likevel. Hverken Selmer eller rådets formann, rasjonaliseringsdirektør 

Leif H. Skare, liker å stå i skyggen av den andre. Forholdet dem imellom er korrekt, men kjølig. De 

kommer visstnok skeivt ut fra start fordi Selmer ser det som helt naturlig at saker som opptar ham, 

blir behandlet først på møtene, noe som resulterer i at Skare nokså konsekvent plasserer disse 

sakene sist. 

Møtereferatene tyder på at Selmer flere ganger blir overprøvd av Skare på en måte som kan virke litt 

demonstrativ. Første eksempel skriver seg fra 1964, da Selmer varsler at han skal til utlandet et år, 

men at han ikke ønsker noen stedfortreder i rådet. Han ber om å få alle møtedokumenter sendt til 

Cambridge. Skare velger da å undersøke direkte med ledelsen på Universitetet i Bergen (som 

prodekanus Selmer for så vidt er en del av) om dette virkelig er den løsningen de ønsker. 

I 1968 legger Selmer frem en intern utredning fra Universitetet i Bergen om behovet for ny 

stormaskin der. Skare takker for presentasjonen og går deretter inn for at en konsulentgruppe på tre 

personer skal gi en uavhengig vurdering av maskinparken ved Universitetet i Bergen og av behovet 

for nytt utstyr. Klarere får han ikke sagt at han ikke stoler på Selmer, for det blir ikke foreslått 

lignende konsulentgrupper i andre investeringssaker av tilsvarende omfang.  

Noen tremannskommisjon får ikke Skare, men rådet gir danske Jørgen Helms, direktør for Northern 

Europe University Computing Center i København, i oppdrag å vurdere behovet for ny regnekapasitet 

ved Universitetet i Bergen.279 Det er mulig Skare blir lang i maska da Helms’ konklusjon er at 

Universitetet i Bergen har undervurdert sitt fremtidige behov for regnekapasitet. Ifølge Helms er det 

behov for omfattende investeringer i Bergen nokså omgående.280 

Det kan likevel se ut som om Skare bevisst velger å holde Selmer på pinebenken, for det er ingen 

enkelt investeringssak knyttet til en forskningsinstitusjon som verserer så lenge i rådsmøtene som 

nettopp den som gjelder Universitetet i Bergen.  

Selmer får heller ikke gjennomslag for et investeringsbehov på fem millioner kroner årlig i leie, men 

her klarer Universitetet i Bergen å skrape sammen midler på egen hånd.281 (Bergenserne har vært 

durkdrevne i alternativ finansiering helt siden 1956. Da opprettet Universitetet i Bergen 

dataselskapet A/S EMMA sammen med Holkortsentralen på Vestlandet, Bergen Mekaniske 

Verksteder og Norsk Kollektiv Pensjonskasse, og fikk dermed råd til en IBM 650 det egentlig ikke var 

råd til. Maskinen ble betalt med leiekjøring for Fana kommune, skatteetaten og en rekke private 

bedrifter som ville støtte opp om en ordentlig datahjerne på Vestlandet.) 

I en annen sak i 1968 får Selmer refs av Skare for ikke å ha informert rådet godt nok om økonomien i 

en omfattende samarbeidsavtale mellom Universitetet i Bergen, Sjøforsvarets forsyningskommando 

og Forsvarets datasentral.282 Universitetet i Bergen er i ferd med å inngå en avtale om utvikling av et 

EDB-basert materiellsystem for Sjøforsvaret, mot at Forsvaret investerer i en ny IBM-datacelle som 

skal disponeres av universitetet. 

Skares irritasjon er til å forstå. Som rådsmedlem etterspør Selmer gjerne ekstremt detaljert 

informasjon fra andre forskningsinstitusjoner og forvaltningsorganer, men han gir nødig fra seg 

informasjon om Universitetet i Bergens egne disposisjoner. Det virker rett og slett som om han tar 

det for gitt at alle andre forstår at Selmer alltid velger den beste løsningen. 
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Det er også forståelig at Selmer blir irritert når Skare ved minst to anledninger tar direkte kontakt 

med ledere i Forsvaret for å sjekke sannhetsgehalten i Selmers fremstilling av planene om samarbeid 

mellom Sjøforsvaret og Universitetet i Bergen. 

Til tross for uoverensstemmelsene med Skare blir Selmer sittende i rådet ut mars 1973. Rådet har 

nesten nitti møter i løpet av de tolv årene han er medlem. Med unntak for 1965, da han er i 

Cambridge, og en lengre periode i 1972, da det er mye kok på EDB-avdelingen i Bergen, deltar han på 

de fleste. Han melder frafall én gang høsten 1966, etter å ha falt ned fra taket på hytta i Hvitsten. 

Han skamslår seg og brekker armen, og sendes med ambulanse til Lørenskog sykehus. Etterpå er han 

sykmeldt i flere uker. Armen gror heller ikke som den skal, og Selmer må leve med en litt rar vinkel på 

venstrearmen resten av livet. 

Han melder også frafall til et møte høsten 1970. I møtereferatet står det at han er syk, men det 

stemmer ikke. Han er i Washington for å presentere et nytt kryptosystem for National Security 

Agency (NSA) og SECAN, NATOs godkjenningsorgan for kommunikasjons- og informasjonsløsninger. 

I mars 1973 takkes Selmer av med det som kanskje kan tolkes som en avmålt takk fra Skare:  

Selmer har ikke ønsket å fortsette, og formannen rettet en spesiell takk til ham når han nå forlater 

Rådet etter å ha vært oppnevnt i til sammen 12 år.283 
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En anvendt tallteoretiker 

Enkelte tallteoretikere mener det helt bokstavelig når de sier at de er rene matematikere. De er 

ubesudlet av timelige krav til praktisk anvendelse i en materiell verden. I den grad Selmer holder seg 

med forbilder, ser han opp til den engelske 1900-tallsmatematikeren Hardy. Hardy, som er 

tallteoretiker på sin hals, skiller mellom en fysisk virkelighet – «den materielle verden, verdenen av 

natt og dag, jordskjelv og eklipser […]» – og en matematisk virkelighet som eksisterer uavhengig av 

oss og av den materielle verdenen.284  

Hardy ser det ikke slik at matematikerne skaper matematikk; de avdekker eller observerer deler av 

den matematiske virkeligheten etter hvert som nye matematiske teoremer bevises. Den rene 

matematikeren studerer sannheter i en matematisk virkelighet, logiske uavvendeligheter som 

hverken avhenger av eller bryr seg om vår eksistens. Firkanten matematikklæreren tegner på tavlen, 

er bare en imperfekt kopi av den perfekte ideen «firkant» fra den matematiske virkeligheten. Én 

pluss én er lik to uavhengig av om det eksisterer mennesker, jordkloder eller noe som helst annet 

håndfast i universet. Eller noe univers, for den del.  

Ifølge Hardy studerer den anvendte matematikeren mønstrene i den virkelige verden ved hjelp av 

matematiske begreper. Geometri, topologi og andre matematiske grener – tallteori også – kan 

brukes til både ren og anvendt matematikk. Det kommer rett og slett an på om det matematiske 

begrepsapparatet og den matematiske logikken anvendes på en rent matematisk virkelighet eller for 

å løse oppgaver i en fysisk virkelighet. Om du bygger pyramider i sinn eller sand, for å si det slik. 

Hardy oppfatter matematikken som vitenskapens poesi. Rene matematikere maler med ideer. Han 

sammenligner arbeidene til store tallteoretikere som Abel, Galois, Euler, Fermat, Riemann og 

Ramanujan med skriftene til Shakespeare og maleriene til da Vinci. Termer som skjønnhet, eleganse 

og raffinement går igjen når han omtaler det han oppfatter som de viktigste bidragene til å utvikle 

faget. Ifølge Hardy hører disse bidragene uten unntak hjemme i den rene matematikken, i 

matematikkens grunnforskning. Anvendt matematikk synes han som regel er stygg, kjedelig og 

uinteressant.285 

I matematikkhistorien er det mange eksempler på at ønsket om renhet og orden i tallenes verden har 

ført til en slags «numerisk fascisme» overfor det urene, være seg desimaltall, negative tall, 

kvadratrøtter eller andre former for «degenererte tall». Ifølge 1800-tallsmatematikeren Leopold 

Kronecker, en prøysser med enorm hvalrossbart og kverulantiske trekk, bør all matematikk uttrykkes 

gjennom heltall og et avgrenset omfang av matematiske operasjoner. Han er kjent for utsagnet «Gud 

skapte heltallene. Resten er menneskets verk».  

Da en annen tysker, Georg Cantor – mannen bak den moderne mengdelæren – beviser at selv den 

minste del av en tallinje inneholder en uendelighet av tallstørrelser, legger Kronecker ham for hat. At 

Cantor beviser at det også finnes ulike grader av uendelighet, hjelper lite på forholdet.  

Pytagoras, en av tidenes mest kjente matematikere, nekter å godta eksistensen av irrasjonale tall, tall 

som ikke kan uttrykkes som forhold mellom heltall. Et eksempel er √2, som ender opp med en 

uendelig rekke av desimaler uten noe gjentagende mønster dersom vi prøver å skrive ut størrelsen 

med vanlige siffer.  

Det før nevnte ungarske 1900-tallsgeniet Erdős gir fullstendig blaffen ikke bare i matematikkens 

nytteverdi, men i praktisk kunnskap generelt. Han beskjeftiger hjernen sin med den mest kompliserte 

matematikk 19 timer i døgnet, men lærer aldri å knytte skolissene.  
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Erdős nærer en dyp motvilje mot anvendt matematikk. Da en av hans venner, 

sannsynlighetsteoretikeren Mark Kac, publiserer et matematisk arbeid i et tidsskrift for anvendt 

fysikk, sender Erdős ham et postkort med én setning: «Jeg ber for din sjel.»286  

Selmer har ingen slike anfektelser. Han er opptatt av skjønnhet og eleganse i matematikken, men har 

ingen horn i siden til desimaler eller røtter eller størrelser som π (pi). Paradoksalt nok velger Selmer 

sine grener innen den rene matematikken ut fra hva de kan anvendes til. Tydeligst er dette i 

forskningen på lineær rekursjon og binære sekvenser, der Selmer utvikler teorier og algoritmer for å 

lage lange rekker av nuller og enere med helt bestemte egenskaper. Denne forskningen skjer på 

direkte oppdrag fra Chifferavdelingen i Forsvaret, pågår i mange år og har direkte anvendelse i 

utviklingen av kryptosystemer – systemer for sikker kommunikasjon – for Norge og NATO.  

Selmer sier selv at han av og til føler seg som en anvendt tallteoretiker.287 Et helt konkret resultat av 

denne spaltede personligheten bærer hver eneste nordmann med seg fra vugge til grav: 

fødselsnummeret vårt.288 (De første seks sifrene i fødselsnummeret er gitt av fødselsdatoen vår (dd-

mm-åå). De fem siste sifrene er det som kalles personnummer. Det er Selmer sentral i utformingen 

av.) 

På 1950-tallet klager næringslivet stadig oftere over at skatte- og trygdesystemene i Norge bruker 

forskjellige identifikasjonsnummer for samme person. Skatteetaten bytter nummer på folk hvert 

eneste år, og ulike kommuner opererer med helt ulike nummersystemer for personidentifikasjon. 

Allerede tidlig på 1950-tallet er SSB klar over at ulikheter og konflikter mellom ulike kommunale 

registre skaper problemer. Bjørnulf Bendiksen, som er byråsjef for folketellingen i Norge i 1950, 

peker på at det er kun én løsning: et sentralt og landsomfattende folkeregister med entydig og 

permanent identifikasjon av alle innbyggerne i Norge. Det er også klart at innføringen av et slikt 

register bare kan gjennomføres i forbindelse med en folketelling, og på slutten av 1950-tallet får 

Bendiksen og SSB grønt lys for planene sine.289 De skal utarbeide et moderne, sentralt personregister 

med identifikasjonsnummer som følger oss livet ut. Arbeidet skal ta utgangspunkt i folketellingen i 

1960 og være ferdig høsten 1964. Da skal hver eneste nordmann få et permanent fødselsnummer. 

Sonderingen av «EDB-maskiner» tar til i SSB allerede i 1953. Blant annet blir Nordbotten sendt på en 

rekognoseringstur til USA, og nærmere 50 ulike maskiner blir evaluert underveis. Ifølge Erik 

Aurbakken, som har skrevet om SSBs tidlige datahistorie, konsulteres også Selmer om valg av 

computer for registerarbeidet. Han anbefaler først «sin egen» Burroughs 205,290 som har en slags 

magnetstasjon tiltenkt registerarbeid. Den faller raskt igjennom blant annet fordi den er nokså 

uegnet for sorteringsarbeid. Sortering er generelt et mareritt på elektroniske computere frem til 

slutten av 1960-tallet. Hvis du har et ordnet register med f.eks. 1000 oppføringer og det kommer en 

ny informasjonsbit rekende som du gjerne skulle ha lagt som nummer tre i rekken, må de 997 

oppføringene som skal komme etter denne, flyttes én og én. Alle som har håndtert data på denne 

måten, tar i bruk banneord når de skal beskrive opplevelsen. 

I samråd med Norsk Regnesentral går SSB for en maskin av typen Deuce fra det engelske selskapet 

English Electric. Den er bedre egnet for sortering enn Burroughs 205, men har også sine skavanker. 

Blant annet mangler den skriver (det er det forresten mange maskiner som gjør på denne tiden). Alle 

data som skal hentes ut, må gjennom en hullkortmaskin og gjøres om til tabulatorer før de fremstår i 

noenlunde begripelig form for et menneske.  

Maskinen blir installert i 1959, og selv om Norge gjerne blir beskyldt for å være en datasinke, er SSB 

det første statistikkbyrået i Europa som skaffer seg en elektronisk computer.291 Da maskinen skal 

installeres, viser det seg at hverken vareheisen eller trappeoppgangen er stor nok. Ytterveggen i 
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fjerde etasje må slås ut, og skuelystne samler seg i skarer i Rådhusgata da en kran heiser vidunderet 

på plass. De færreste har tv på denne tiden, så bedre underholdning er knapt å oppdrive.  

To ulike nummersystemer vurderes internt i SSB. Det første alternativet er å basere seg på personens 

fødselsdato og kjønn. Det andre alternativet er et «tomt» serienummer som ikke inneholder reelle 

persondata. Ut fra personvernhensyn er et slikt system helt klart å foretrekke, men dette er ikke et 

tema som opptar så mange tidlig på 1960-tallet. (I møtereferatene fra Rådet for elektronisk 

databehandling i staten omtales «personlighetsvern» én gang dette tiåret.) 

EDB-folkene i SSB ønsker et tomt serienummer, for de har dårlige erfaringer med å blande 

informasjon og identifikasjon i et registernummer. I 1953 går de på en smell da de velger alfabetisk 

registrering i Norges første sentrale bedrifts- og foretaksregister.292 I registeret plukker de ut hvert 

åttende tall og kobler et bedriftsnavn til dette. Med sju ledige nummer mellom hvert brukte tall 

regner de med at dette systemet skal vare inn i evigheten. Det gjør det selvsagt ikke. Nye bedrifter og 

organisasjoner bruker raskt opp de ledige tallene, da de blir innplassert i alfabetisk rekkefølge, og 

dessuten fører navneskifter til massivt krøll i systemet. Aurbakken sier sarkastisk at «saken må ha 

vært glemt da fødselsnummeret ble innført i 1964».293 

SSB tar selv avgjørelsen om å basere det nye identifikasjonsnummeret på fødselsdato, sannsynligvis 

fordi svenskene allerede har bestemt seg for et slikt system. Avgjørelsen tas uten noen form for 

offentlig høring. For å sikre et system som er tilnærmet sikkert mot feilføringer, hyrer byråsjef 

Bendiksen i SSB inn Selmer som nummerkonsulent. 

De seks første sifrene i fødselsnummeret utgjøres som nevnt av fødselsdatoen. Århundret sløyfes, 

slik at de første seks sifrene i nummeret til Selmer, som er født 11. februar 1920, blir 110220. Som 

Selmer selv skriver, gir det å sløyfe århundret en viss mulighet for forveksling mellom veldig unge og 

veldig gamle mennesker med samme fødselsdag: 

I Oslo, hvor en lokal personnummerering […] allerede har vært i bruk en tid, opplevet man f.eks. en 

forveksling mellom et nyfødt barn og det ikke avsluttede dødsbo etter en millionær som var født 

nøyaktig 100 år tidligere. Forvekslingen fikk ingen skattemessige konsekvenser for babyen, men var jo 

godt avisstoff.294 

For å skille personer født samme dag får alle et tresifret individualnummer etter fødselsdatoen. I 

Norge har det på det meste vært 250 fødsler på én dag – kanskje ikke så overraskende våren 1946 – 

så tre siffer skal i utgangspunktet holde i massevis.  

Et fødselsnummer på ni siffer gir nokså stor sannsynlighet for feil, enten ved at noen oppgir feil 

nummer, eller at det sniker seg inn feil når nummeret punches inn. Så rart det enn kan høres, er 

botemiddelet faktisk å gjøre nummeret enda litt lengre ved å legge til noe som kalles kontrollsiffer. Et 

kontrollsiffer er rett og slett resultatet av en matematisk funksjon anvendt på de øvrige sifrene i 

fødselsnummeret. Hvis det er oppgitt feil i de seks numrene som utgjør fødselsdatoen, eller i de tre 

sifrene som utgjør individualnummeret, slår kontrollsifferet ubønnhørlig ned på unotene.  

Selmer går grundig til verks da han utreder ulike varianter av kontrollsiffer. Han har god hjelp av 

omfattende feilregistreringer samlet inn av Oslo kommune i forbindelse med folketellingen i 1960: 

De hadde statistikk om folk som hadde tullet med sine egne data, og de var puttet i en skuff. De hadde 

8000 i skuffen, men 1000 av dem var folk som skrev navnet sitt feil, så dem fikk jeg ikke. Men de 7000 

analyserte vi opp og ned på byråets datamaskin og fant hvilke feilkilder vi måtte passe oss for. [Det 

var] Ombytting av to siffer. Merkelige ting vi ikke først skjønte, hvorfor det var ombytting av 00 og 19. 

[Det var] Fordi de som var født i 1900, skulle ha oppgitt 00, men skrev 19 i stedet.295 
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Selmer oppdager fascinerende mange feilkilder. Det kan være klassiske punchefeil, som at et siffer 

byttes om med nabosifferet, slik at 6 blir 5 eller 7, eller at fingrene løper løpsk over tastaturet slik at 

for eksempel 121 blir 212 eller at 898 blir 989. Den som oppgir fødselsnummeret, kan fort bytte 

rekkefølgen på dag og måned eller måned og år, eller rett og slett huske noen av individualsifrene 

feil.  

På bakgrunn av analysen av tallene fra Oslo insisterer Selmer på at det trengs to kontrollsiffer. Ifølge 

Nordbotten er han helt urokkelig på dette punktet, og han gjør nærmest ap av svenskene, som 

bestemmer seg for at ett er nok. Hovedårsaken til at Selmer står så hardt på to, er at hvis man bruker 

bare ett, kan feil to steder utligne hverandre og sammen snike seg uoppdaget gjennom kontrollen. 

To kontrollsiffer vil fange opp så godt som hver eneste feil. Sin vane tro underbygger Selmer 

argumentene med omfattende tabeller basert på enda mer omfattende kalkyler.  

IBM har utviklet standardsiffer som kan tas i bruk i nummerkontroll, men Selmer er ikke helt fornøyd 

med disse. Han anbefaler – og utreder – en løsning med to spesialkonstruerte siffer. Mens han gjør 

ferdig dette arbeidet, bestemmer SSB seg for å gå for en mellomløsning med ett siffer 

spesialkonstruert av Selmer og ett standardsiffer fra IBM. Selmer virker en smule irritert over å ha 

gjort fånyttes arbeid,296 men konstruerer raskt et kontrollsiffer – det tiende sifferet i 

fødselsnummeret ditt.  

Algoritmen eller oppskriften Selmer bruker for å konstruere kontrollsifferet, er blant annet basert på 

den gjennomsnittlige differansen mellom sifferet som er oppgitt, og sifferet som skulle vært oppgitt i 

feilføringene fra Oslo. Her er de mange tusen i skuffen gull verdt for Selmer. Han har så vektet de 

enkelte sifrene, slik at de som oftest forbyttes, får størst vekt i beregningen av kontrollsifferet.  

IBMs standardsiffer blir det ellevte sifferet i fødselsnummeret. Det fanger opp de få feilene som 

sniker seg gjennom nettet spunnet av Selmer. Ombytting av dag og måned eller måned og år er den 

vanligste feilen, og i utredningen for SSB viser Selmer pedagogisk (og svært nøye) hvilke ombyttinger 

som kan slippe gjennom det første kontrollsifferet, men fanges opp av det andre. Det er ikke snakk 

om mange. (For et eksempel på hvordan kontrollsifrene brukes til å avgjøre gyldigheten av et 

personnummer, se appendiks 5.) 

Den 1. november 1964 innføres det nye systemet i Norge, og over natten blir hver eneste nordmann 

tildelt et permanent fødselsnummer. Systemet er fortsatt i bruk.  

Selmer understreker ved flere anledninger at det ligger «ganske enkel» matematikk bak 

fødselsnummeret, men han skriver likevel en artikkel om det til Nordisk Matematisk Tidsskrift:  

Det var ikke så vanskelig å få den inn, jeg var jo redaktør.297  

Artikkelen blir deretter oversatt og publisert i britiske Journal of the Royal Statistical Society,298 ifølge 

Selmer «verdens flotteste, viktigste statistikkjournal». Dette er han stolt av; i et intervju som 

pensjonist bedyrer han bredt smilende at artikkelen «er blitt nokså kjent over hele verden».299  

Etter at Selmer pensjonerer seg og flytter til Ski, oppdager Østlandets Blad – som har 

redaksjonslokale to kraftige steinkast fra Selmers nye leilighet – at de har en norsk keiser Augustus i 

nabolaget. Selmer blir førstesideoppslag og lever svært godt med det.  

Det hverken Selmer eller noen i SSB kan forutse i 1964, er at innvandring etter hvert skaper 

utfordringer for fødselsnummersystemet. I legitimasjonspapirene til mange innvandrere er det bare 

oppgitt fødselsår og ikke fødselsdato, samtidig som en del innvandrere ankommer uten noen form 

for ID. For begge disse gruppene har 1. januar rutinemessig blitt brukt som fødselsdato. Årlig 
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innvandrer et sted mellom 25 000 og 35 000 til Norge, og dermed er det bare noen få 

fødselsnummer igjen for datoen 1. januar for ganske mange fødselsår. Myndighetene er nå så 

restriktive med bruken av 1. januar som fødselsdato at enkelte innvandrere som beviselig er født 

første nyttårsdag, må finne seg i å bli tildelt en annen fødselsdato eller til og med et annet fødselsår i 

norske identitetspapirer. Noen blir rett og slett ett år yngre over natten etter å ha bosatt seg i Norge.  

Evigvarende er systemet fra 1964 uansett ikke, og myndighetene har for lengst nedsatt 

arbeidsgrupper som skal utrede nye identitetsnummer. Personnumrene – som altså er de siste fem 

sifrene i et fødselsnummer – er i ferd med å bli brukt opp, og Norge må belage seg på å bytte system 

før 2040.300 På sett og vis har Selmer fortsatt en finger med i spillet. I 2012 leverer Selmersenteret i 

Bergen en oppdragsrapport til myndighetene med vurderinger av ulike alternativer for nytt 

nummersystem.301 Bak rapporten står Selmers tidligere student Tor Helleseth og Øyvind Ytrehus.  

Ytrehus er en av Helleseths tidligere studenter, professor ved Selmersenteret og forskningsdirektør 

ved Simula UiB, som også representerer en viktig del av arven etter Selmer. Simula UiB er et statlig 

forskningsselskap som i hovedsak vokser ut av Selmersenteret og etableres som egen institusjon i 

2016. Selskapet er eid av Simula Research Lab i Oslo og Universitetet i Bergen og driver forskning og 

forskerutdanning innen kryptografi og informasjonsteoretisk sikkerhet. I 2020 er Kjell Jørgen Hole 

direktør og daglig leder for Simula UiB. I likhet med Ytrehus er Hole professor ved Selmersenteret og 

tidligere doktorgradsstudent av Helleseth. Selmer er med andre ord å betrakte som en «akademisk 

bestefar» for begge, og han begynner etter hvert å få mange akademiske etterkommere.  

Ifølge Ytrehus fremstår Selmers insistering på to kontrollsiffer i dag som et klokt og fremsynt valg. To 

kontrollsiffer gjør det mulig å innføre en ny versjon av fødselsnumrene der «gamle folk» kan beholde 

eksisterende numre, samtidig som det nye systemet har plass til å nummerere mange flere 

nordmenn, alt uten at evnen til å oppdage feil reduseres i særlig grad.  



82 
 

Aristokraten på Leninhøyden 

På 1960- og 1970-tallet går universitetsområdet i Bergen under kallenavnet «Leninhøyden». Det er 

en litt humørløs reaksjon fra folk som ser kaftaner og slengbukser som ukledelige endetidstegn. Til en 

viss grad tangerer navnet likevel virkeligheten. Det er studenter på høyden som dyrker Mao, Pol Pot 

og andre tvilsomme farsfigurer fra kommunismens skrekk-kabinett. De er ikke mange, men de gjør 

en del ut av seg. Dessuten har de overbevisning. De lar seg ikke forvirre av fakta og nyheter om 

massedrap, konsentrasjonsleirer og politisk sensur. 

De mest ihuga revolusjonære fanebærerne studerer samfunnsvitenskapelige fag. Blant 

realfagsstudentene er det få som har væpna revolusjon på timeplanen. Da gjør det heller ikke så mye 

at en av de mest populære foreleserne fremstår litt som en arv fra en svunnen tid.  

Professor Selmer har nemlig en fremtoning som best kan beskrives som aristokratisk. Han er atletisk, 

høy og mørk i både bokstavelig og overført betydning, og har en aura av naturlig, utvungen selvtillit. 

Han røker pipe, bruker dress og slips hver dag (selv om han slipper opp litt på kleskoden på 1980-

tallet) og utendørs selvsagt også hatt og frakk.  

Selmer er medlem av Bergen Selskaps- og Brukshundklubb og har hunder av raserent slag. Først 

samojeden Sonja, som er med på en rekke hundeutstillinger og ferdighetskonkurranser. Da Sonja får 

valper, beholder familien én av dem, Sam. Straks Sonja dør, skaffer de en norsk buhund – Varga – slik 

at Sam skal få selskap. På fritiden driver Selmer med hagearbeid som en annen britisk 

landadelsmann. Han hverken fekter eller skyter med pistol, men ser ut som om han kunne gjort 

begge deler med bravur. Så kommer han også fra en slekt med aristokratiske tilbøyeligheter. 

Ekte aristokrati finnes ikke i Norge. Her til lands gikk adelen dukken i høymiddelalderen. Et 

embetsaristokrati har vi derimot hatt. På 1600-, 1700- og 1800-tallet har prester og andre geistlige, 

offiserer og sivile tjenestemenn som fogder, sorenskrivere og amtmenn betydelig makt. I dette 

samfunnssjiktet gjør Selmer-slekten seg sterkt gjeldende. Det er et nesten ukristelig antall prester i 

familien, svært mange yrkesmilitære og ikke så rent få jurister, leger og andre samfunnsstøtter.  

Matematikkprofessor Selmer selv virker ikke nevneverdig opptatt av familienavnet og forgjengerne. 

Mange andre i slekten er det. I 1868, lenge før slektsgransking kommer på moten, gir ildsjeler i 

familien ut en slektsbok med stamtavle over «de danske og norske Forgreninger af Slægten 

Selmer».302  

Den norske slektslinjen ajourføres i 1923 og på nytt igjen i 1943 av en Erik Selmer, og gis ut som bok i 

150 eksemplarer. Hensikten er ikke bare å skaffe oversikt over nye og gamle skudd på slektstreet. 

1923-utgaven er også kommet i stand med håp om at  

[…] Bogen kunde bidrage til at forhindre de i den senere Tid hyppigere forekommende Misbrug av vort 

kjære Familienavn.303  

Det er nok en kamp i motvind, for i 1943 har navnetyveriet tydeligvis bredt om seg:  

Jeg kjenner flere tilfelle – en baker på Moss f. Andersen, en skredder, en sjåfør o.a. i Oslo «smykker» 

seg med vårt navn.304  

Dette vitner om en familie som ikke unødig dypper tærne i folkedypet. (En formulering fra 1923-

utgaven tyder ellers på at Selmer-navnets status i den tyske grenen av slekten allerede betraktes som 

en tapt sak: «I Tyskland er jo Navnet ret hyppigt og det i alle Samfundslag.»305) 



83 
 

Ifølge slektsboken kan Selmer-navnet spores til Holstein, et område som har vært periodevis dansk, 

tysk og eget hertugdømme. I dag er det en del av delstaten Schleswig-Holstein helt nord i Tyskland. 

På 1500-tallet er det dokumentert prester ved navn Selmer i en rekke prestegjeld i Holstein. I 

slektsboken nevnes også et «litt usikkert spor» knyttet til en tysk landsby – Selmersdorf eller 

Celmersdorf – som skal være omtalt i pålitelige kilder allerede på 1290-tallet. Ifølge slektsboken 

legges denne landsbyen senere inn under et større gods, slik at navnet forsvinner.  

Nå kan det hende at landsbyen har dukket opp igjen. På svært detaljerte tyske kart finnes en ørliten 

prikk ved navn Selmsdorf, en landsby på knapt 3000 innbyggere. Stedet er omtalt i pålitelige kilder 

fra 1292,306 og det kan absolutt være snakk om samme landsby som er omtalt i slektsboken. At 

«Selmersdorf» er forenklet til «Selmsdorf», er helt i tråd med hvordan andre tyske stedsnavn har 

krympet med tiden. 

Selmsdorf ligger rett øst for hansabyen Lübeck i et område som i perioder har vært del av nettopp 

hertugdømmet Holstein. (Historisk sett har grensene i denne delen av Europa vært omtrent like 

stabile som såpebobler.) Det er med andre ord ikke utenkelig at det er her vi finner den norske 

tallteoretikerens eldste aner.  

Selmer-slektens norske hovedlinje kan helt udiskutabelt trekkes tilbake til Christian Erasmus Selmer, 

«Over-Krigs- og Landkommisær» i Rendsborg i andre halvdel av 1600-tallet. Rendsborg er det danske 

navnet på den i dag tyske byen Rendsburg, som ligger ved Kiel-kanalen i delstaten Schleswig-

Holstein.  

Christian Erasmus gifter seg med 18 år gamle Vibeke Magdalene Rheder i 1665. Hun dør allerede som 

28-åring, etter det som må ha vært et slitsomt liv. Hun går bortimot konstant gravid, får seks barn på 

ni år og mister tre av dem kort tid etter fødselen.  

Christian Erasmus forblir ikke enkemann lenge. Han gifter seg på nytt, med Cæcilia Vogt, og blir far 

enda fire ganger. To av barna lever opp, og en av dem er Johan Henrik Selmer. Ifølge slektsboken blir 

han fenrik i det fynske regiment i Danmark i 1693, som 15-åring. Selv på 1600-tallet, der livet ofte er 

kort og brutalt, er dette å være tidlig ute. Johan Henrik tas også opp ved «Det ridderlige akademi» i 

København. Dette er en skole for «Videnskaber, Sprok og ridderlige exercitiis»,307 primært beregnet 

på adelen, men også åpen for prominente medlemmer av borgerskapet. En artig bivirkning av 

medlemskapet er at Selmer-slekten ender opp med eget våpenskjold:  

Den Borgerlige, som intet Vaaben havde, fik ved Indtrædelsen et saadant. Figurene i Selmers 

Vaabenskjold er et Speilbillede af hans Navn: Spaltes Ankeret, dannes 2 Bogstaver I, den høire 

omvendt. Disse sat ved Siden af hverandre danner H – Henrik. Og ser man Slangen i et Speil, 

fremkommer S – Selmer. Det er saaledes et Familiemerke, som Slægten kan bruke som Signet.308 

En dreven kryptolog som Ernst Sejersted Selmer snur seg trolig i graven over disse mystiske 

betraktningene om spalting og speiling av ankere og bokstaver, men våpenskjoldet er i alle fall 

gjengitt i slektsboken. 

Johan Henrik gjør militær karriere og blir etter hvert oberstløytnant. I 1718 flytter han til Norge og 

blir sjef for 1ste Akershusiske infanteriregiment.309 En kort periode er han også kommandant ved 

Fredrikstad festning.310  

Fire av Johan Henriks sju barn lever opp. Samtlige bosetter seg i Norge, og i god militær tradisjon 

sikrer de seg brohoder ulike steder, i Oslo, Nes i Hallingdal, i kjøpstaden Bragernes i det som i dag er 

Drammen, og på Strinda i Trondheim. Selmerne har kommet for å bli. 
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Det mest prominente innslaget i slekten er utvilsomt Christian August Selmer, fetter av Ernst 

Sejersted Selmers oldefar og statsminister i Norge fra 1880 til 1884. Samtidig er han på sett og vis 

familiens sorte får. I norsk historieskriving har han fått et lite ærerikt ettermæle som det siste 

hinderet som må passeres før Norge kan innføre parlamentarisme, et politisk system der regjeringen 

må springe ut av nasjonalforsamlingens vilje.  

I 1884 avskjediges Christian August nemlig som første og eneste norske statsminister etter en 

riksrettsdom. Bakteppet er den såkalte «statsrådssaken», uten sidestykke det viktigste stridstemaet i 

norsk politikk på 1870- og 1880-tallet. Kjernen i striden er maktkampen mellom Storting og regjering. 

Stortinget vedtar at statsrådene plikter å møte i Stortinget for å svare for sin politikk, men hverken 

statsministeren eller kong Oscar II har særlig sans for vedtaket. Kongen legger ned veto mot det tre 

ganger, men da får de folkevalgte nok. Christian August, som fortsatt nekter å føye seg for 

Stortingets vilje, ryker ut i mars 1884, etter en riksrettssak som varer i elleve måneder og tar 

skittkastingen i datidens norske medier til nye høyder. Etter hvert blir Johan Sverdrup statsminister 

med stortingsflertallet i ryggen og «All makt i denne sal» som motto.  

De som står bak stoffutvalget i Selmer-familiens slektsbok, sliter åpenbart med å håndtere denne 

begivenheten. På den ene siden er det gjevt med en regjeringssjef i familien, på den andre siden er 

det trist med forfedre som får så skammelig medfart i historiebøkene. I slektsboken gjengis utdrag 

fra en del avisartikler om saken, og samtlige tar statsministerens parti.  

Under tittelen «Et mørkt Minde» gjengis en pressenotis trykket i Ørebladet i 1909. Avisen er den 

svært konservative forgjengeren til enda mer høyrevridde Tidens Tegn, som i løpet av 

mellomkrigstiden utvikler seg til et kvasifascistisk propagandaorgan. Innledningsvis heter det:  

Det er idag 25 Aar siden Rigsretens Dom faldt over Statsminister Selmer. Det er et saa mørkt og 

uhyggeligt Minde i vor politiske Historie, at vi ikke finder Grund til at dvæle nærmere derved.311 

Litt dveler Ørebladet likevel ved saken, i alle fall nok til å få gitt uttrykk for hva de mener om 

venstresidens fremferd:  

[…] Betegnelsen en Folkesynd staar den dag idag lige urokket.  

En annen pressenotis som er med, legger vekt på den fabelaktige mottakelsen statsminister Selmer 

får utenfor stortingsbygningen etter domsavsigelsen:  

[…] da han overvældet av bevægelse gik op i sin vogn ved den historiske trappe, hyldet av en svær 

folkemasse, som derefter ganske rolig blev staaende og vente for at ta imot de lagtingsmedlemmer, 

som havde avsagt «folkedommen». Mottagelsen var rimeligvis for deres vedkommende ikke blit av saa 

behagelig natur. Men – der kom ingen, «folkedommerne» forlot stortinget bakveien, gjennem 

utgangen til Stortingsgaten.312 

(At «stortinget» er skrevet med liten «s» i sitatet over, mens Stortingsgaten har fått stor «S», kan 

selvsagt være en trykkfeil. Det kan også være et sublimt spark i siden til den småligheten som 

tillegges stortingsflertallet.) 

En og annen skjønnånd er det også i slekten. Ikke minst komponist Johan Peter Selmer, Ernst 

Sejersted Selmers grandonkel. Da Johan Peter i 1879 tildeles statens komponistgasje, en statlig 

kunstnerlønn, er det bare Edvard Grieg og Johan Svendsen som har fått den før ham. Johan Peter 

Selmer innfører såkalt programmusikk i Norge, inspirert av franske Hector Berlioz. Dette er musikk 

som skildrer en bestemt handling eller scene, ofte nærmere beskrevet i et trykt program.  

Johan Peter er ikke bare inspirert av fransk musikk, men også av fransk politikk, faktisk i en slik grad 

at han deltar aktivt i kampene under Pariserkommunen i 1871. Pariserkommunen er et 
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revolusjonært «folkestyre» – et tidlig forsøk på direkte demokrati – som har en slags kontroll over 

den franske hovedstaden i 72 dager før det blir nedkjempet av regjeringsstyrkene. Minst 20 000 blir 

drept, og Johan Peter Selmer blir tatt til fange. Han blir dømt til døden ved standrett, men unnslipper 

på dramatisk vis.313 Derfra og ut holder han seg klokelig til taktstokk og noteark.  

Bjørnstjerne Bjørnson, selvutnevnt landsfader og nobelprisvinner i litteratur i 1903, omtaler Johan 

Peter Selmer som et geni.314 (Den som vil, kan dømme selv. I 2006 spiller Oslo Filharmoniske orkester 

inn Selmers mest kjente orkesterverk, «Prometheus» og «Karneval i Flandern». Det norske mannskor 

har også med et av korverkene hans, «Norge, Norge», på sin hyllestutgivelse til norsk mannssang i 

1994. Begge innspillingene er tilgjengelig i strømmetjenester.) 

Også fra Sverige siger det interessant arvestoff over Kjølen og inn i Selmer-slekten. Ernst Sejersted 

Selmers far – Ernst Westerlund Selmer – har mellomnavn etter en mann som ble kalt 

«Enköpingsdoktorn» eller «Mirakeldoktorn från Enköping». Selv i dag er det mange godt voksne 

svensker som kjenner til Ernst Otto Theodor Westerlund. Han opererer som stadsfysikus – en slags 

kommunelege – i Enköping de siste 30 årene av 1800-tallet.  

Kallenavnet kan kanskje gi assosiasjoner i retning av en svensk Snåsakall, men det er feil. 

Enköpingsdoktorn utfører ikke mirakler, han er rett og slett en veldig dyktig lege, og han er spesielt 

god med psykisk syke pasienter. På en tid der særlig kvinner med psykiske lidelser avfeies som 

hysteriske eller frigide eller begge deler, foreskriver Westerlund metoder som er til forveksling lik det 

vi i dag kaller kognitiv atferdsterapi.315 Det er snakk om konkrete, praktiske metoder for å løse opp i 

selvforsterkende, onde sirkler av tanker, følelser og handlinger. Hos Westerlund er metodene 

riktignok pakket inn i et terapeutisk regime som er nokså diktatorisk etter dagens standard. De som 

ikke gjør som han sier, kan ta hatten sin og gå. Ellers er han et godt stykke forut for sin tid. 

Kollegene i legestanden avfeier ham lenge som en sjarlatan, men må etter hvert innse at pasientene 

hans forunderlig ofte blir friske. Han blir æresdoktor i medisin ved Lunds universitet i 1901. Han får 

oppkalt et allmennyttig selskap etter seg – og en blomst, Doktor Westerlunds hälsoblomma. Dette er 

en duftgeranium han alltid har på kontoret, og den står der ikke uten grunn. Når han gnir et blad 

mellom fingrene, overdøver rosearomaen stanken av sykdom og venterom.  

Enköpingsdoktorn får tre døtre. Den eldste, Nina Maria Matilda, kalt Pinda, blir gift med Ernst 

Sejersted Selmers farfar, Ludvig Marius Selmer. Han er en ridder av de skrå bredder i Kristiania, en litt 

bohemaktig type som omgås blant andre maleren Edvard Munch. Den mellomste datteren dør rett 

etter fødselen; henne klarer selv ikke Mirakeldoktorn å redde. Den yngste gifter seg med en av den 

verdensberømte russiske forfatteren Leo Tolstojs sønner og er årsaken til at vi har en rekke Tolstojer 

i både Norge og Sverige.  

Ernst Sejersted Selmer har litt av hvert å slekte på. Det tynger ham ikke det minste.  
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Nøye planlagt tilfeldighet 

Selmer gjennomfører det andre av sine tre store matematiske arbeider på 1960-tallet. Det handler 

om skiftregistre, som er et matematisk verktøy for å lage lange rekker av 0-er og 1-ere med bestemte 

egenskaper. Rekkene kalles binære sekvenser og har et utall bruksområder innen moderne 

kommunikasjonsteknologi, romfart, forskning og kryptologi.  

Et skiftregister består av to egentlig svært enkle ingredienser. Det ene er et visst antall «bit». En bit er 

den minste informasjonsenheten i et binært system, og kan ha verdien 0 eller 1. Det andre er en 

matematisk regel for hvordan eksisterende bit brukes for å lage nye. Hvis nye bit lages ved å addere 

bit, er skiftregisteret lineært. (For en litt mer detaljert presentasjon og et uhyre enkelt eksempel, se 

appendiks 6.) I et ikke-lineært skiftregister lages nye bit ved multiplikasjoner og addisjoner av 

eksisterende bit. 

Selmers arbeid skjer på direkte oppdrag fra Stordahl og Chifferavdelingen, men det er liten tvil om at 

han også finner temaet matematisk tiltrekkende. Det har røtter i klassisk tallteori av en type Selmer 

setter svært høyt. Den første spiren til skiftregistrene sås på 1200-tallet av den italienske 

matematikeren Leonardo Fibonacci. Han er opphavsmann til det som kalles Fibonacci-følgen. Det er 

en uendelig rekke av tall (0 og 1 er gitt som utgangspunkt), der neste ledd i rekken alltid dannes ved å 

summere de to foregående tallene. Rekken starter slik: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, og fortsetter i det 

uendelige. Tallene i rekken kalles Fibonacci-tall. 

Skiftregisterteori som moderne matematisk emne blir trolig født en eller annen gang i 

mellomkrigstiden. Det er ikke helt galt å si at den briljante norske tallteoretikeren Øystein Ore er 

jordmor. (Det er samme mann som finner Selmer kompetent til professoratet i Oslo i 1955.) På 1930-

tallet er han hovedveileder for en annen briljant matematiker, Marshall Hall, som tar doktorgrad med 

et skjellsettende arbeid om «tilbakevendende lineære sekvenser».316 En tredje type som trolig er like 

briljant, Howard Engstrom, er biveileder for Hall. Hall får senere arbeid i britenes kryptohovedkvarter 

Bletchley Park under 2. verdenskrig og som konsulent for NSA etter krigen. Engstrom er nestleder for 

NSA en periode på 1950-tallet.  

Pionerarbeidet til trekløveret Ore, Engstrom og Hall legger grunnlaget for voldsom matematisk 

aktivitet fra slutten av 1950-tallet, særlig i kryptologiske miljøer. To viktige arvtagere som sørger for å 

videreutvikle skiftregistermatematikken, er Golomb og Selmer. Det er høyst sannsynlig Golomb som 

introduserer Selmer for temaet.  

Selv støter Golomb borti det under en sommerjobb:  

Jeg ble først introdusert for problemet med skiftregistersekvenser i 1954, da jeg hadde sommerjobb 

hos Glenn L. Martin Company317 i Baltimore, og det var begynnelsen på et langt vennskap. Min første 

reaksjon var at matematikken involvert var ekstremt vakker, og at anvendelsen uheldigvis trolig var 

både kortlivet og uvesentlig. Lite visste jeg den gang hvor viktig skiftregisterteknikker var 

forutbestemte til å bli i vår teknologi.318 

Golomb publiserer en artikkel om skiftregistersekvenser319 i 1955, og reiser deretter til Norge med 

Fulbright-stipend. Høsten 1955 og våren 1956 er han på Universitetet i Oslo, der han gjør seg flere 

nyttige bekjentskaper: 

De to yngste stabsmedlemmene på Matematisk institutt var lektor Ernst S. Selmer og amanuensis Karl 

Egil Aubert, som jeg begge ble ganske godt kjent med. Selmer og jeg hadde mange felles matematiske 

interesser, i primtallsteori, sekvensgenerering, kombinatorikk etc.320 
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Der Selmer i 1951 sliter med å få sitt Rockefeller-stipend til å rekke i USA, har Golomb en helt annen 

opplevelse i Oslo fem år senere:  

Mitt månedlige stipend fra Fulbright-stiftelsen var 120 dollar, som i dag ikke ville vært nok til å betale 

én natt på et halvgodt Oslo-hotell […] men som lot meg leve som en aristokrat i Oslo anno 1955–56. 

[…] Oslo var en veldig provinsiell småby den gangen. For å spise på en kinesisk restaurant, eller for å 

besøke et førsteklasses matematikkbibliotek, måtte jeg reise 650 kilometer til København, noe jeg 

gjorde ofte, med bil, med båt, med tog, med fly, hver ved flere anledninger.321 

Golomb og Selmer innleder etter hvert et tett faglig samarbeid. Golomb besøker Oslo og Bergen 

jevnlig på 1960-, 1970- og 1980-tallet, og sender også en av sine postdoktor-studenter, Harold 

Marvin Fredricksen, til Bergen som gjesteforsker hos Selmer i 1969 og 1970.  

Golomb får stor innflytelse på en rekke norske matematikere, både innenfor kodeteori, kryptologi, 

sekvensdesign og kombinatorikk. Da Helleseth første gang møter Golomb i 1970, blir det starten på 

et livslangt vennskap og et fruktbart faglig samarbeid. Helleseth beskriver Golomb slik:  

Solomon Wolf Golomb, Sol blant venner, var en internasjonal gigant i å anvende matematikk på 

praktiske problemer på en måte som fikk enorm innvirkning på moderne kommunikasjonssystemer.322 

Selmer og Golomb strukturerer skiftregisterteori på en måte som gjør den tilgjengelig for andre 

matematikere, og utvikler hver for seg metoder for å konstruere binære sekvenser – altså rekker av 

0-er og 1-ere – med egenskaper tilpasset svært ulike formål. 

Golomb opplever nok hakket mer spektakulære anvendelser av sine sekvenser enn Selmer gjør. Det 

skyldes at amerikaneren i flere år jobber for NASAs Jet Propulsion Laboratory. Golombs sekvenser 

inngår blant annet i den nøyaktige fastsettelsen av banen til planeten Venus, kalkuleringen av banen 

til Explorer 1, USAs første satellitt, som blir skutt opp i 1957, og til å teste holdbarheten i Einsteins 

relativitetsteori. Det siste krever pinlig nøyaktige målinger av signaler sendt over ufattelige avstander 

i verdensrommet. 

Selmers bruk av skiftregisterteori er i hovedsak motivert av behovet for sikre kryptoalgoritmer i 

Forsvaret og i den norske kryptoindustrien han er en av fødselshjelperne for. På slutten av 1950-

tallet blir nemlig enhver Chifferavdeling med respekt for seg selv opptatt av skiftregistre. Det skyldes 

en fruktbar kobling mellom en ganske gammel og en ganske ny innsikt.  

Den gamle er en arv fra italienske kryptologer som Girolamo Cardano og Giovanni Porta, som viser at 

all informasjon kan gjengis ved hjelp av bare to symboler. Det betyr at ethvert budskap kan kodes 

med for eksempel utelukkende 0-er og 1-ere. (Cardanos spillegalskap fører forresten til at han 

utarbeider verdens første sannsynlighetsteoretiske analyse, som han bruker flittig ved 

terningbordet.) På 1870-tallet finner franske Émile Baudot opp en kode der alle bokstavene i 

alfabetet får en fast gjengivelse på 5 slike bit. Denne Baudot-koden er en primitiv forløper for ASCII-

systemet323, der hver bokstav (og en bråte andre tegn og symboler) har sin faste 7-bit-representasjon 

av 0-er og 1-ere. 

Den nye innsikten er den tidligere nevnte Claude Elwood Shannons324 bevis for at det faktisk finnes 

en ubrytelig kryptering. Forutsetningen er at chiffernøkkelen er helt tilfeldig valgt, like lang som 

meldingen som skal krypteres, og brukes bare én gang. (I tillegg må selvsagt utveksling av nøkler 

mellom sender og mottaker skje på en fullstendig sikker måte. Det siste er i utgangspunktet en 

praktisk problemstilling, men matematikken kommer etter hvert med en fabelaktig avansert løsning 

med helt åpenlys utveksling av nøkler, basert på bruk av enormt store primtall og noe som kalles 

matematiske enveisfunksjoner.) 
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Slår man den nye og den gamle innsikten sammen, åpner det seg praktfulle muligheter for sikker og 

effektiv kryptering. Hvis en hemmelig melding først kodes om til 0-er og 1-ere på «vanlig» vis og 

denne rekken av tall så mikses med en helt tilfeldig og nøyaktig like lang rekke av 0-er og 1-enere, vil 

iboende egenskaper i det binære tallsystemet ordne resten. I et slikt system er ikke 1 pluss 1 lik 2. 

Det er derimot 0. Det samme er 0 pluss 0. 1 + 0 blir 1, det samme blir 0 + 1.  

Hvis du snapper opp en hemmelig melding som er kryptert på denne måten, aner du med andre ord 

ikke om 0 i utgangspunktet var 0 som så ble lagt sammen med 0 eller 1 som ble lagt sammen med 1. 

Sifferet 1 i en oppsnappet melding er akkurat like vrient å tolke. Det kan være 0 som ble addert med 

1, eller helt omvendt, 1 som ble addert med 0. Sjakk matt! 

En slik miks av 0-er og 1-ere – kalt flytchiffer – blir svært populær i kryptosammenheng fordi den er 

lett å implementere i ulike typer hardware.325 

Før skiftregistrenes tid brukes de underligste og mest upraktiske metoder i jakten på lange og 

tilfeldige kryptonøkler. Én metode som brukes i både USA og Norge, er at ansatte ved 

chifferkontorene – som regel kontordamene – trekker lapper opp av en hatt. (Dersom det som skal 

krypteres ikke er binære strenger, men bokstaver, er det bokstaver som trekkes opp av hatten. De 

brukes i det som kalles engangsbokstavblokker, der helt tilfeldige rekker av bokstaver brukes til å 

kryptere en klartekst. Det ligger i navnet at en bokstavrekke bare brukes én gang før den destrueres.) 

En slik fremgangsmåte er hverken særlig praktisk eller effektiv, og den er i alle fall ikke egnet til å 

møte etterkrigstidens sterkt økende behov for mange og lange krypteringsnøkler. 

En bokstavelig talt strålende metode oppdages av den norske majoren Bjørn A. Rørholt tidlig på 

1950-tallet. Han tar i bruk radioaktivt kobolt, som sakte, men sikkert oppløser seg selv ved å avgi 

stråling i form av små pulser som utløses med ujevne mellomrom. Han finner opp en innretning der 

en geigerteller måler pulsene, som på grunn av sin uregelmessighet altså kan gjøres om til helt 

tilfeldige rekker av 0-er og 1-ere. Oppfinnelsen er grunnlaget for den første suksessen i norsk 

kryptoindustri, STKs maskin Key Tape Producer (KTP3). Den settes opp i all hemmelighet på Akershus 

festning i 1958, blir godkjent for produksjon av nøkkelteip til NATO og produserer milevis med 

nøkkelteip for Norge og NATO frem til 1984. 

Til tross for Rørholts oppfinnelse er det fortsatt behov for en mer praktisk og enklere metode for 

produksjon av lange, tilfeldige krypteringsnøkler. Ikke minst er det bruk for en metode som ikke 

innebærer bruk av radioaktivt materiale. Altså gyver militære sikkerhetstjenester verden over løs på 

matematiske studier av skiftregistre på slutten av 1950-tallet. De blir betraktet som 

«nøkkelkomponenter i fremtidens kryptoutrustning».326 

Samtidig som Selmer arbeider med å utvikle og få oversikt over skiftregisterteori, samarbeider han 

tett med STK på Økern i Oslo. Det lille, norske selskapet har i løpet av 1950-tallet vunnet tillit i NATO-

systemet og er i ferd med å etablere seg som produsent av kryptoutstyr til bruk i Norge og andre land 

i forsvarsalliansen. Selmer samarbeider særlig tett med STKs utviklingssjef Per R. Abrahamsen og er 

på 1950- og 1960-tallet det viktigste bindeleddet mellom den norske kryptoindustrien, 

Chifferavdelingen og NATOs godkjenningsorganer.  

Korrespondanse og møtereferater fra STKs arkiver viser at i alle fall fra 1962 jobber Selmer iherdig 

med å utvikle et matematisk grunnlag for norsk kryptoutstyr basert på skiftregistre. At Abrahamsen 

reiser til Bergen for å møte Selmer lille julaften 1962, tyder på at arbeidet har høy prioritet.327 

En stor del av Selmers arbeid med lineære skiftregistre skjer under et «forskningsfriår» i Cambridge 

høsten 1964 og våren 1965. Da foreleser han også om temaet på flere universiteter i England. En av 
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disse forelesningene er den direkte foranledningen til at en skarp ung matematiker som Robert 

McEliece begynner å arbeide med skiftregistre. Dette er bare et av flere eksempler på foreleseren 

Selmers smittsomme entusiasme. McEliece får senere både Shannon-prisen og Alexander Graham 

Bell-prisen, så han setter spor etter seg i både informasjons- og ingeniørvitenskapen. Den godt 

voksne Selmer snakker for øvrig gjerne om at både McEliece og en annen berømt kodeteoretiker, 

Florence Jessie MacWilliams, var «mine studenter i Cambridge».328 

Etter hjemkomsten fra England samler Selmer mye av forskningen han har gjort på skiftregistre og 

binære sekvenser, i rapporten «Linear Recurrence Relations over Finite Fields».329 Her viser han blant 

annet hvordan man kan lage binære sekvenser med det som kalles gode kryptologiske egenskaper 

(men uten å kalle det kryptologi). Det innebærer at rekkefølgen av 0-er og 1-ere er så tilfeldig som 

mulig, at fordelingen mellom 0-er og 1-ere er så jevn som mulig (altså at det er like mange av hver), 

og at sekvensene blir så lange som mulige før bitrekkefølgen begynner å gjenta seg. Er det noe de 

som konstruerer kryptosystemer, hater, så er det repetisjoner. 

Arbeidet blir bare utgitt som instituttrapport ved Matematisk institutt på Universitetet i Bergen, men 

får likevel legendestatus i kryptologikretser. Det skyldes nok at Selmer er den første som offentliggjør 

en solid faglig oversikt på et område der det meste av forskningen ellers skjer i stillhet. 

Det generelle hemmeligholdet er nok igjen grunnen til at Schneier omtaler Selmer som 

opphavsmannen til matematisk teori om skiftregistre. Schneier skriver nemlig nokså upresist:  

Ernst Selmer, den norske regjeringens sjefkryptograf, utarbeidet teorien om skiftregisterfrekvenser i 

1965. Solomon Golomb, en NSA-matematiker, skrev en bok med Selmers resultater og noen av sine 

egne. […] Mye av den teoretiske bakgrunnen for denne typen ting [chiffer fra lineære skiftregistre] ble 

etablert av Selmer og Neal Zierler.330 

At Golomb og Selmer er viktige aktører innen internasjonal kryptologi, er det uansett liten tvil om. 

Synstnes skriver at arbeidene deres er et viktig teoretisk grunnlag for utviklingen av militær 

kryptologi i Norge, USA og NATO-alliansen i en lang periode.331 

Lineære skiftregistre av den typen Selmer skriver om i 1966 – der addisjon brukes for å generere nye 

bit – har to store fordeler. Det ene er at de gir svært lange perioder – lange sekvenser av tall uten at 

mønsteret gjentar seg. Et lineært skiftregister som fores med 128 bit før det begynner å kverne og 

gå, genererer en binær sekvens på 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 455 siffer. Du 

får noen meter flytchiffer av det.  

Den andre fordelen er at det er lett å ha kontroll på hvor lang perioden er, slik at navlestrengen kan 

kuttes idet sekvensen begynner å gjenta seg. Gjentagelser er som sagt fy-fy i kryptologiske kretser. 

Svakheten med rene lineære skiftregistre er at de binære sekvensene de lager, ikke er så tilfeldige 

som de ser ut til. Et lineært skiftregister er i bunn og grunn et deterministisk system der det som 

kommer ut i form av binære sekvenser, er bestemt av det systemet ble foret med i utgangspunktet. 

Da holder det ikke at perioden er lang. Korte nøkler er per definisjon usikre, fordi de kan knekkes ved 

å teste én og én mulighet ved hjelp av datakraft, men lang nøkkel betyr likevel ikke nødvendigvis 

sikrere nøkkel. Det kan rett og slett være for «enkel» matematikk i nøkkelstrukturen. Det er tilfellet 

med binære sekvenser fra et lineært skiftregister.  

Den – i kryptologisk forstand – relativt enkle matematikken i et rent lineært skiftregister gjør det til 

en veritabel ulykke dersom uvedkommende kjenner både en bit av klarteksten og av den tilhørende 

chifferteksten. Det kan for eksempel skje ved slump eller fordi noen er skjødesløse og bruker en fast 

innledning eller avslutning – f.eks. «Heil Hitler», «Sov godt» eller «Make Sportsklubben Brann Great 
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Again» – i alle meldinger. Da kan man – siden det er snakk om lineære skiftregistre – ta i bruk lineære 

ligningssystemer for å bryte resten av krypteringen. Det er ligningssystemer matematikerne har gode 

redskaper for å løse.  

Kommer det ikke-lineære elementer inn i bildet, er det ikke nødvendigvis noen ulykke om 

uvedkommende klarer å snappe opp en bit av klarteksten og den tilhørende chifferteksten. Ikke-

lineære systemer er heller ikke tilfeldige, de produserer binære sekvenser vi litt forenklet kan kalle 

nøye planlagte tilsynelatende tilfeldigheter, men sammenlignet med lineære systemer er det 

vanskeligere å «regne baklengs» for å komme tilbake til utgangspunktet. Til det trengs det nemlig 

ikke-lineære ligningssystemer. Sammenlignet med lineære ligningssystemer er det en helt annen skål 

og gudsjammerlig mye verre å løse, noe Abrahamsen her gir klart uttrykk for: 

Ang. løsning av «binære» ligningssystemer mente Selmer at en regnemaskin i dag godt kunne 

programmeres til å løse 500 lineære ligninger, og at det ikke ville være umulig for en stor 

spesialmaskin å greie kanskje flere tusen slike lineære ligninger. Saken stiller seg imidlertid helt 

anderledes for ikke-lineære ligninger. For det første vil det bli uhyre vanskelig å løse slike ligninger. 

Selmer visste ikke om noe program som gikk ut på å løse ligninger av høy grad, og tvilte sterkt på om 

det finnes noe slikt program.332 

Selmers utsagn om at en regnemaskin kan programmeres til å løse et svært høyt antall lineære 

ligninger, vitner om god intuisjon. Noen år senere utvikler Elwyn Berlekamp og James Massey en 

svært effektiv algoritme for slike beregninger.333 

I 1962 diskuterer Selmer og Abrahamsen to prinsipielt forskjellige måter å gjøre lineære skiftregistre 

mer komplekse på:  

Ang. ikke-lineære skiftregister-systemer finnes det prinsipielt to typer, nemlig egentlig ikke-lineære 

skiftregistre og systemer hvor man kobler sammen lineære skiftregistre på utgangen til å gi et ikke-

lineært utgangssignal. Den første typen hadde heller ikke Selmer studert noe særlig ennå, men han 

skulle begynne å skaffe litteratur om den.334 

Selmer forteller at han i stor grad må finne ut av de ikke-lineære innslagene i «sine» kryptosystemer 

helt på egen hånd.335 Han utvikler flere krypteringsalgoritmer basert på bruk av lineære skiftregistre 

kombinert med ikke-lineære metoder for å øke sikkerheten. En av metodene, som innebærer å 

multiplisere binære sekvenser fra to ulike lineære registre, beskriver han i en analyse for 

Chifferavdelingen i 1963.336 Den inngår i et tilbud fra STK i en anbudskonkurranse i NATO, knyttet til 

kryptomaskinen «Troll», som blir omtalt i et senere kapittel. Selmer beskriver denne metoden også i 

instituttrapporten sin fra 1966, og det er trolig første gang den blir omtalt åpent i faglitteraturen 

(tilknytningen til kryptologisk anvendelse blir heller ikke i dette tilfellet nevnt). 

I tillegg til at Selmer selv jobber med å finne måter å koble lineære registre og ikke-lineære 

elementer på, setter han den såkalte Mandagsgruppen av sivile kryptokonsulenter i sving med å 

studere ikke-lineære ligninger.337 Det er uklart hva det resulterer i.  

Ikke-lineær kompleksitet kan tilføres på mange måter. Flere lineære skiftregistre kan knyttes 

sammen i nettverk. En timer kan avbryte matingen fra ett skiftregister i ujevne intervaller og hente 

bit fra et annet. To forskjellige sekvenser kan multipliseres med hverandre, slik Selmer foreslår i 

analysen fra 1963. Et system kan designes slik at det «stammer» og bare slipper gjennom ujevne 

porsjoner av den opprinnelige binære sekvensen. En slik miks av lineære og ikke-lineære elementer 

gir økt kompleksitet og dermed også økt sikkerhet i kryptologisk forstand.  

Utfordringen med å blande inn ikke-lineære elementer er at det er vanskeligere å ha styring på 

perioden, altså å vite når sekvensene begynner å gjenta seg. Teorien Selmer utarbeider for 
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Chifferavdelingen i 1963, viser at han har kontroll på denne utfordringen. Han er åpenbart fornøyd 

med egen innsats:  

Det jeg endte opp med, var et design som i dag ville blitt karakterisert som fullstendig konvensjonelt: 

En rekke av binære lineære registre med maksimale sekvenser garanterte en veldig lang periode. På 

utgangen av disse kom noen ikke-lineære komponenter, et system som i dag vanligvis kalles «feed 

forward». Du kan kanskje si at arbeidet mitt den gangen var med på å forme dagens konvensjoner.338 

Etter Selmer gjør yngre matematikere som allerede nevnte Kjell Røsvik Kjeldsen, Johannes 

Mykkeltveit, Olav Arnfinn Laudal og Ben Johnsen fremragende arbeider med ikke-lineære 

skiftregistre. Mykkeltveit tar doktorgrad på ikke-lineære skiftregistre med Selmer som veileder, 

Kjeldsen gjør det med Selmer som opponent.  

Skiftregistre brukes i dag ikke bare innen kryptologi, men også i blant annet kodeteori, der 

feilkorrigerende koder gjør mobilkommunikasjon, satellittkommunikasjon og alle andre former for 

elektronisk overføring av informasjon mer robust. Der elektronisk «støy» klusser til noen av bit-ene i 

en kommunikasjonsoverføring, kan algoritmene bak de feilkorrigerende kodene rekonstruere det 

opprinnelige innholdet med imponerende treffsikkerhet. Ved Universitetet i Bergen har både 

Helleseth, Ytrehus og Torleiv Kløve gjort viktig pionerarbeid innen kodeteori.  
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Engasjert og kravstor veileder 

«Selmer var kjent for å lage vanskelige oppgaver som de flinke studentene gledet seg over, men som 

kunne være en plage for de mindre begavete.»339 Denne presentasjonen av Selmer i 

radioprogrammet Verdt å vite treffer spikeren på hodet. Som foreleser er Selmer engasjert, men 

kravstor. Han er ikke alltid den fremste eksponenten for at «alle skal med», i alle fall ikke etter at 

universitetene på 1960-tallet åpnes for studenter med artiumskarakterer mange hakk under Selmers 

egne. 

Selmer legger bevisst opp undervisningen etter den skarpeste tredjedelen av kullet, og i 

forelesningene snakker han gjerne om at ting er «innlysende» og «åpenbare». Da sitter det 

naturligvis langt inne for en del studenter å be om en ny forklaring. På 1970- og 1980-tallet er det 

noen studenter som rett og slett er en smule engstelige for den dresskledde og skarpt veltalende 

matematikkprofessoren. Kanskje særlig blant de som tar matematikk fordi de må, som en 

obligatorisk, forberedende del til studier i for eksempel fysikk eller kjemi.  

Studenter med interesse og anlegg for matematikk omtaler Selmer som en strålende foreleser. 

Mange som er intervjuet til denne boken, og som selv har gjort akademisk karriere, omtaler Selmer 

som pedagogisk, strukturert, grundig og full av underholdende eksempler. Ikke så rent få oppgir 

Selmers forelesninger som den direkte årsaken til at de selv satser på et liv innen matematikken. 

Nils Agnar Eldholm, som senere blir lektor i matematikk, er student i det alle første kullet Selmer 

foreleser for på Universitetet i Bergen. Han beskriver Selmer som den beste foreleseren han noen 

gang har hatt – blid, hyggelig og svært god til å forklare. Han mener bestemt at Selmer blir oppfattet 

slik i resten av kullet også. Eldholm forteller også en historie som viser at 1957-utgaven av Selmer 

definitivt ikke er noe å engste seg for. Midt under en forelesning reiser Eldholm seg opp og tar bilde 

av Selmer, uten å ha spurt på forhånd. Selmer kvepper av blitsen, men er like blid. Han snur seg mot 

Eldholm, smiler og sier: «Jeg må få en kopi, da.»340 

På 1960-tallet er det uansett et fryktinngytende pensum Selmer og kollegene har skrudd sammen. 

Hatobjekt nummer én for studentene, Walter Rudins bok i matematisk analyse,341 har ikke Selmer 

noen skyld i. Boken oppdages i USA av Oddvar Bjørgum og blir brukt i forelesningene av Finn 

Oddmund Kolberg. Etter å ha blitt utsatt for Rudin konkluderer den ferske studenten Torleiv Kløve 

med at han aldri kan bli matematiker. Det går seg til. Kløve tar doktorgrad i matematikk som 27-åring 

og blir deretter en aktet professor i informatikk.  

Andre ligger blødende igjen i gresset. I 1963 tar 52 studenter eksamen i matematisk analyse ved 

Universitetet i Bergen. 48 stryker, noe som gir en aldeles brutal strykprosent. Hvis høsten 1960 er 

matematikernes katastrofesemester, slik Bergens Tidende skriver, må 1963 være selveste ragnarok i 

realistverdenen.  

At studenter stryker og tar de samme kursene om igjen, er en utfordring for Selmer. Han vil helst 

unngå å fortelle samme vits til samme student to ganger, så han innfører et fargesystem i notatene 

sine. Han kjører vitsene i tre skift og regner med at studenter som ikke har klart eksamen på tre 

forsøk, finner seg noe annet å gjøre. (Vitsene er forresten tørre som furukvister. Da Selmer mottar 

stafettpinnen i Dagbladets vitsestafett en gang på 1980-tallet, kvitterer han med noe bare 

matematikere kan more seg over. Det handler om to nuller som møter et åttetall på vei gjennom 

ørkenen og utbryter: At dere orker!) 

Helleseth, som også etter hvert pådrar seg et professorat, forteller at det er et sjokk for unge 

studenter med gymnasmatte i bagasjen å bli utsatt for matematikkpensumet ved universitetet. I 
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motsetning til en del av medstudentene kommer Helleseth gjennom det første året «med vettet i 

behold». 

Beskjedenhet er ingen dyd for Selmer, heller ikke som foreleser. Han tar sin eldre 

tallteoretikerkollega Hardys oppskrift på god professoral fremtreden helt bokstavelig:  

Godt arbeid gjøres ikke av «ydmyke» menn. Det er en av de fremste oppgavene til en professor, for 

eksempel, i ethvert fag, å overdrive litt både viktigheten av faget og av sin egen betydning i det. En 

mann som alltid spør «Er det verdt å gjøre det jeg gjør?» og «Er jeg den rette personen til å gjøre 

det?», vil alltid være ineffektiv selv og en skuffelse for andre. Han må lukke øynene litt og tenke litt 

bedre om faget og seg selv enn de fortjener.342 

Selmers manglende motforestilling mot å ta plass i sentrum av faget gjør at studentene begynner å 

føre «Selmer-statistikk» allerede på 1940-tallet. Hvor mange ganger henviser foreleseren til seg selv, 

til sine egne artikler og sin egen forskning?  

Han endrer ikke stil etter hvert som han blir eldre, snarere tvert imot, han får bare flere artikler å vise 

til. På 1980-tallet krysser Selmer-studentene fortsatt flittig og diskre av under pulten hver gang 

foreleseren henviser til egne bedrifter. Rekorden skal være over 30 selvreferanser i løpet av én 

forelesning. Da går det i snitt ett og et halvt minutt mellom hver gang Selmer bevilger seg litt 

selvpåført stjerneglans. Ifølge Christoph Kirfel, som begynner som hovedfagsstudent under Selmer i 

1980, gjør ikke dette at Selmers anseelse blant studentene synker: «Det var bare sånn han var.» 

Som hovedfagsveileder for studenter med matematisk forstand og vilje er Selmer som nevnt et funn. 

Krevende, ja, men med en involvering i studentenes faglige ve og vel som går langt utover det som 

kan forventes. Selmer gir hovedfagsstudentene problemstillinger og uavklarte teoremer fra 

matematiske emner han selv jobber iherdig med, og derfor er han også levende interessert i hva de 

finner ut.  

På 1960-tallet strør han om seg med utfordringer knyttet til lineær rekursjon og binære skiftregistre, 

på 1970- og 1980-tallet handler det om additiv tallteori, noe som heter Frobenius-tallet, og det som 

kalles mynt- og frimerkeproblemer (det kommer vi tilbake til). Han er alltid spent på hva studentene 

kommer frem til – og hvilke metoder og grep de benytter. Det fortelles mange historier om at Selmer 

nærmest tripper av forventning når det nærmer seg avtalt tid for innlevering. Han kan også finne på 

å ringe studentene på kveldstid for å høre hvordan det går med matematikken. Da handler det 

utelukkende om fag. Selmer er faglig inviterende, men personlig holder han stor avstand. 

Samtidig som Selmer har klare oppfatninger av hva studentene skal jobbe med, gir han dem også 

redskapene som kan hjelpe dem på riktig vei. Det gjelder både faglitteratur, kursopplegg og etter 

hvert også muligheter for datakjøring. Å bli tatt under Selmers vinger er i det hele tatt ingen dårlig 

start på en matematikerkarriere.  

Særlig på 1960-tallet befinner Selmer seg i forskningsfronten på sine fagfelt. Det betyr at det som 

regel ikke finnes ferdige fagbøker å ta av. Selmer kompenserer med å lage omfattende, godt 

strukturerte og virkelig gjennomarbeidete oppsummeringer av de aktuelle emnene til studentene 

sine. (Når hovedfagskursene til Selmer er ferdige, blir notatene gjerne strukturert av fru Strand og 

gitt ut som instituttrapporter.) 

I retur forventer Selmer skikkelig innsats. Høsten 1969 skal Helleseth begynne på hovedfag, og før 

sommeren bestemmer han seg for Selmer som veileder. Veilederen takker for tilliten ved å spolere 

Helleseths sommerjobb på Hansa bryggerier. Selmer har ordnet det så den amerikanske kryptologen 

Harold Marvin Fredricksen skal holde en forelesningsserie om ikke-lineære skiftregistre i Bergen 
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høsten 1969. Siden disse er flere hakk mer avanserte enn lineære skiftregistre, mener Selmer at 

Helleseth bør bruke sommeren til å få kontroll på de sistnevnte før han skal berike sitt sinn med de 

førstnevnte. Dermed må hovedfagsstudenten bytte ut gratis Coca-Cola i ubegrensede mengder med 

en sommerlektyre bestående av Selmers matematiske murstein «Linear Recurrence Relations over 

Finite Fields». Det er ikke en kioskvelter du leser på én kveld. Trøsten er at dette er starten på en flott 

karriere innen kryptologi og kodeteori for Helleseth. 

Deretter blir Helleseth underlagt et nokså spesielt veiledningsregime, noe som nok skyldes at han er 

en usedvanlig skarp, ung matematiker, og at Selmer på denne tiden er særlig interessert i spesifikke 

skiftregister-tema. Selmer ber rett og slett studenten om å holde ukentlige forelesninger for sin 

veileder. Buhundtispa Varga, som følger Selmer overalt, er med. Hun ligger under pulten, og fungerer 

på sitt vis som en slags sensor for Helleseth. Hver gang han føler at han er på tynn is med 

matematikken, begynner Varga nemlig å bjeffe. Ellers er hun stille. Helleseths teori er at Varga 

kjenner sin herre så godt at hun aner at han begynner å bli urolig for noe lenge før han gir uttrykk for 

det selv.  

Forholdet mellom Selmer og Varga er spesielt. Hun ligger trofast under pulten hans på kontoret, og 

hvis han har glemt seg bort i en eller annen utregning og er i ferd med å komme for sent til 

forelesning, gir hun beskjed. Det fortelles at Selmer ikke trenger armbåndsur, fordi Varga bjeffer hvis 

han er i ferd med å glemme en fast avtale. Flere som sitter på med Selmer hjem til Paradis, opplever 

at Varga gir lyd hvis matfar glemmer å stoppe på Fantoft for å kjøpe avisen til Lillemor. (Det fortelles 

at Selmer en gang spør om å få bruke en kryptert linje hos Stordahl for å be ambassaden i 

Washington om å kjøpe og sende ham amerikanske «tispetruser», som er både billigere og bedre enn 

de norske. Hvis historien er sann, forteller den både at Selmer gjør alt for hunden sin, og at han har 

liten forstand på hvilke tråder det sømmer seg å trekke i av hensyn til en hund.) 

Da Helleseth holder på med hovedfagsoppgaven sin, kommer han opp med en formodning knyttet til 

binære skiftregistre. Selmer lover Helleseth bedre karakter dersom han klarer å løse teoremet, men 

Helleseth må strekke våpen for sin egen nøtt. «Helleseths minus 1-formodning» er uløst den dag i 

dag. Historien er typisk for Selmer: Han bruker gulrot overfor hovedfagsstudentene, ikke pisk. De 

som har Kolberg som veileder, opplever et litt annet regime. Han sier visstnok til studentene at de 

gjerne må spørre, men da blir det trekk i karakteren. Dette kan selvsagt være på spøk.  

Det beste eksemplet på hvor langt Selmer strekker seg for studentene, er fjernveiledningen han gir 

tyske Ellen Berle. Hun kommer til Norge for et ettårig studieopphold høsten 1980. I 1981 drar hun 

tilbake til Tyskland, og da fortsetter Selmer veiledningen per brev. Formelt er det Hofmeister i Mainz 

som er veilederen hennes, men i realiteten er det Selmer. Berle tar hovedfagseksamen i Tyskland 

våren 1983 og har frist til midt på sommeren med å levere selve oppgaven. Etter å ha giftet seg med 

en nordmann i mars samme år og skaffet seg sommerjobb i Norge, kommer hun til Bergen med et 

håndskrevet utkast til hovedoppgave. Selmer skaffer henne – selvsagt via fru Strand – pult og 

skrivemaskin slik at hun får maskinskrevet oppgaven i tide. I dag underviser hun i matematikk på 

Sjøkrigsskolen i Bergen, der hun er førstelektor.  
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Fra «Strømdahls kryptograf» til norsk NATO-suksess 

Tiden fra unionsoppløsningen i 1905 og frem mot utbruddet av 2. verdenskrig er amatørenes aften i 

norsk militær sikkerhetstjeneste. Oppdrag knyttet til etterretning, sikring av samband og koding av 

sensitiv informasjon går på omgang mellom menige stabsmedlemmer på kveldstid. Noen sentral 

sikkerhetstjeneste finnes ikke. 

For å kryptere meldinger mellom general- og admiralstaben i Oslo og divisjonshovedkvarterer og 

marinestasjoner i resten av landet, brukes en innretning kalt «Strømdahls kryptograf». Bak denne 

står Georg Fredrik Nielsen Strømdal (underlig nok uten «h»), en kunstmaler med halvgod pensel og 

utsøkt nese for forretninger. Kryptografen hans er en skamløs kopi av tidligere nevnte Albertis skive 

fra 1400-tallet, men Strømdal får likevel norsk patent på «oppfinnelsen» i 1883.  

Ironisk nok utgis samme år en lærebok som viser i detalj hvordan denne typen krypteringer kan 

knekkes.343 Bak verket står nederlenderen Jean Guillaume Hubert Victor Francois Alexandre 

Kerckhoffs von Nieuwenhof. Ifølge kryptohistoriker Kahn er boken like feiende flott som forfatterens 

navn og inneholder det meste som er verdt å vite om kryptologi på tampen av 1800-tallet.344 

Dessverre virker det ikke som om den finner veien til norske bokhyller. Strømdahls kryptograf er 

hovedsystem for sikring av hemmelig kommunikasjon i både militæret og utenrikstjenesten helt frem 

til slutten av 1930-tallet. I mellomtiden bruker svenskene norske «hemmelige» meldinger som 

opptaksprøver til sin kryptotjeneste. De som ikke kan knekke de norske kodene kjapt, har ingen 

fremtid i faget.  

Først i 1935 sås de første små spirene til et mer profesjonelt miljø. Senere oberstløytnant Ragnvald 

Alfred Roscher Lund – kalt «Norges første virkelig hemmelige mann»345 – får nedsatt en komité som 

skal utrede egne kodesystemer for Norge. Han publiserer dessuten en kryptologisk premieoppgave i 

A-magasinet med 15 kroner i førstepremie.346 Det er starten på rekruttering av «smarte amatører» til 

en kryptoklubb. Mange av medlemmene er matematikkstudenter eller aktuarer – 

forsikringsmatematikere – som stiller seg til disposisjon for hjemmefronten under krigen. 

Høsten 1939 får Norge omsider sin egen kryptotjeneste eller «svartkammer» med det elegante 

dekknavnet «Forsvarsdepartementets opplysningskontor». Levetiden blir dessverre kort, for et 

halvår senere invaderer Hitler-Tyskland Norge, og staben må brenne arkivene og rømme Oslo.  

Hvor mangelfull norsk etterretning er, blir pinlig tydelig da britene skal bombe flyplasser i Sør-Norge 

for å unngå at tyskerne overtar dem intakt. Kart over militære installasjoner er rett og slett ikke å 

oppdrive, og britene må navigere etter en utdatert reisehåndbok fra 1912: Baedekers guide til 

Skandinavia.347 

Da alt er som mørkest, tar den norske øverstkommanderende, general Otto Ruge, en kryptologisk 

viktig beslutning. 9. juni 1940, dagen før de norske styrkene kapitulerer etter kampene ved Narvik, 

skriver Ruge til de norske legasjonene i Stockholm, Helsinki og London:  

Kaptein Roscher Lund med chiffrørene fenrik Quande og fenrik Sverdrup skal etter ordre fra Forsvarets 

overkommando søke å organisere den best mulige chiffertjeneste mellom Regjeringen, de norske 

land- og sjømilitære representanter i England og militærattacheene.348 

De tre som er omtalt i ordren, legger ut på en slitsom reise. De krysser Lyngenfjorden i en holk som 

er så råtten at de så vidt holder seg flytende når én ror og to øser. De kommer seg til Finland og etter 

hvert til den svenske grensebyen Karesuando etter en halsbrekkende ferd med elvekano. Der råker 

de ut for en lite imøtekommende grensevakt og må snu fordi de mangler gyldige passersedler. De 

går, sykler, haiker og padler seg til Helsinki, der Sverdrup blir igjen for å forberede et kryptert 
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samband. De to andre tar båt over Bottenhavet til Stockholm. Der anskaffer de krypteringsmaskiner 

av merket Hagelin, og både fraktekasser og nye sikkerhetsrutiner snekres på rekordtid.  

19. juli legger Quande ut på en ny og legendarisk rundtur for å distribuere maskinene til norske 

myndigheter og utenriksstasjoner. Han drar med båt tilbake til Helsinki, deretter via Petsamo til 

Liinahamari på Kolahalvøya, med båt nordom Bjørnøya helt opp til den arktiske iskanten, i land på 

Island, videre med båt til Greenock i Skottland og derfra strake veien sørover til London. 14. august 

1940 er eksilmyndighetene og det norske militæret i London oppsatt med nytt kryptosystem.349 

I London rekker Quande knapt å henge skjortene i skapet før han blir sendt på en ny rundtur. Via 

Lisboa kommer han seg til byen Vichy i den delen av Frankrike som ikke er okkupert av tyskerne, men 

styrt av Vichy-regimet, og avleverer utstyr til den norske utenrikstjenesten der. Deretter halser han 

tilbake til Portugal, tar båt over Atlanteren og melder seg i Washington den 20. september. I 

begynnelsen av oktober er en kryptert, norsk kommunikasjonslinje mellom hovedstedene i USA, 

Storbritannia og Sverige på plass. Norsk hemmelig kommunikasjon har gjort et Quande-sprang.  

Etter krigen ønsker Chifferavdelingen å bygge opp en slagkraftig kryptotjeneste på norsk jord, men 

ressursene de blir tildelt av forsvarsledelsen, står overhodet ikke i stil med ambisjonene. I 1946 er 

avdelingen redusert til tre stabsmedlemmer ledet av daværende fenrik Nils Berge Stordahl. Det er 

bakgrunnen for at Stordahl ser seg nødt til å knytte til seg ekstern kompetanse innen matematikk og 

statistikk. 

Selmer er som nevnt den første Stordahl hyrer inn. Han blir lederskikkelsen i en gruppe på seks til 

åtte vitenskapsmenn som gjennom flere tiår bidrar til at den militære sikkerhetstjenesten i Norge 

holder seg faglig på høyden innenfor kryptologi.350  

Norge blir medlem av NATO i 1949 og integrert i felles kommandostruktur og byråkrati i 

militæralliansen fra 1951. Med det kommer også krav om å etterleve strenge NATO-bestemmelser 

knyttet til kommunikasjonssikkerhet. Selmer bidrar med vitenskapelige analyser som viser USA og 

Storbritannia at Norge kan håndtere disse kravene. 

De første årene bruker Norge amerikansk eller britisk chifferutstyr, men snart oppstår en forståelse 

av at Norge bør utvikle egne systemer og egne chiffernøkler. Ellers blir det ikke mulig å ta vare på 

egne hemmeligheter og nasjonale interesser innenfor rammene av NATO-alliansen.351  

Chifferavdelingen beslutter på egen hånd at kun norskproduserte chiffernøkler kan brukes til 

utveksling av informasjon om norske hemmeligheter. Foranledningen er blant annet 

Chifferavdelingens bekymring for at USA overvåker Forsvarsdepartementets linjer til den norske 

NATO-delegasjonen i Paris og til den norske ambassaden i Washington. Norge har fått sine 

kryptonøkler fra NATOs organ for nøkkeldistribusjon i Europa, EUDAC352, og Stordahl og kollegene er 

nokså sikre på at det finnes et tredje nøkkelsett i allierte hender.353  

Skal Norge kunne opprettholde armlengdes avstand til egne allierte i saker av vital nasjonal interesse, 

trengs egenutviklede krypteringsløsninger. (I en del nyere norsk historieskriving får Forsvaret pepper 

for å opptre som «lakei» for amerikanske forsvars- og sikkerhetsinteresser. I denne saken er det 

verdt å merke seg at initiativet til skjerming av norske interesser fra alliert innsyn kommer fra 

Forsvaret selv, det ligger ingen politisk beslutning bak.) 

Som ledd i den nasjonale skjermingspolitikken støtter Chifferavdelingen oppbyggingen av en egen 

norsk kryptoindustri. Det betyr tett samarbeid mellom Stordahl, Selmer og de to selskapene Standard 

Telefon og Kabelfabrik (STK) i Oslo og Lehmkuhl Elektronikk i Bergen.  
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Den første suksessen blant norske kryptomaskiner er STKs Electronic Teleprinter Cryptographic 

Regenerative Repeater Machine (ETCRRM)354, basert på Rørholts radioaktive genistrek. Krypteringen 

skjer ved at klartekst gjøres om til Baudot-kode (nuller og enere), som løpende mikses til det 

ugjenkjennelige ved hjelp av tilfeldig nøkkelteip produsert i den hemmelige fabrikken på Akershus 

festning. Chifferteksten sendes ved hjelp av teleprinter, der identisk nøkkelteip i mottakerenden 

brukes til å trylle frem klarteksten igjen. 

I 1953 melder STK og Norges Eksportråd seg på en «åpen» anbudskonkurranse i NATO med ETCRRM. 

I konkurranse med 24 andre leverandører vinner det norske alternativet frem.355 Det går faktisk an å 

si at Norge utklasser resten av feltet. Norges forslag – patentert av Rørholt og STK og utviklet av 

Rørholt og ingeniør Ivar Mo i tett samarbeid med Chifferavdelingen – er nemlig det eneste som er 

basert på virkelig ny teknologi. ETCRRM er antagelig verdens første masseproduserte elektroniske 

kryptomaskin.  

Høsten 1953 bestiller NATO 150 maskiner, og Forsvaret legger også inn en stor kontrakt. Suksessen 

lærer STK mye om hvordan de skal forholde seg til NATO. Nøkkelen er tidlig involvering og jevnlig 

kontakt under utvikling. STK finner også ut at de må jobbe mer med produktnavnene sine. 

Amerikanerne finner forkortelsen ETCRRM så tung å uttale at de enkelt og greit kaller maskinen 

«Rectum».356 

Tidlig på 1960-tallet utvikler STK en ny og mer avansert modell av denne maskinen. Den er skrevet 

inn i norsk kryptohistorie med gullskrift. Etter Cubakrisen i 1962, da verden vakler på randen av 

atomkrig, bestemmer USA og Sovjetunionen seg for å opprette en direktelinje mellom Kreml og 

Washington. Den skal forhindre at en ren misforståelse utløser et verdensomspennende ragnarok. 

20. juni 1963, i nøytrale Sveits, undertegner president John F. Kennedy og førstesekretær Nikita 

Khrusjtsjov avtalen om en kryptert direktelinje mellom Washington og Moskva.  

Direktelinjen bruker norske ETCRRM II-maskiner koblet med kryptoteknologi fra østblokken.357 Det 

kjøres tester hver dag fra lanseringen i august 1963, slik at partene kan være sikre på at det oppnås 

kontakt når det virkelig trengs. Den første reelle meldingen som sendes, er fra Washington til Kreml i 

november 1963, med beskjed om at president Kennedy er skutt og drept. Sovjetunionen bruker 

linjen blant annet under seksdagerskrigen i Midtøsten i 1967, for å hindre at mangel på informasjon 

skal utløse sammenstøt mellom amerikanske og sovjetiske flåtestyrker i Middelhavet.  

Informasjon utviklerne av ETCRRM får fra USA i 1963, vitner ellers om at Norge har opparbeidet seg 

høy kryptostatus innad i NATO. Norge blir informert om det såkalte Tempest-problemet. Det handler 

om at alt elektronisk utstyr – også kryptomaskiner – gir fra seg både akustiske signaler og stråling. 

Med de rette instrumentene kan denne «støyen» fanges opp og gi informasjon om teksten som 

tastes inn før den har rukket å bli kryptert. Dersom Norge skal levere nytt utstyr til NATO, må utstyret 

sikres mot denne muligheten for signaltapping. 

Selmer er trolig med på å analysere ETCRRM – kanskje også på å presentere den for forsvarsledelsen 

her hjemme og for relevante godkjenningsorganer i NATO – men han er neppe direkte involvert i 

utviklingen av maskinen. Det ville han nok vært påpasselig med å nevne i sin egen memoarartikkel 

om kryptografi. 

Han er derimot med på utviklingen av flere andre kryptoalgoritmer og kryptosystemer. Hvor involvert 

han er i hvert enkelt tilfelle, er det litt vanskelig å få grep om. Dette er hemmelige prosjekter, og lite 

av Selmers innsats er dokumentert skriftlig. En annen ting som gjør det vanskelig å nøste opp 

trådene, er at Selmer har en tendens til å ta æren for ting som er lagarbeid, kanskje også for 

prosjekter der han har en mer perifer rolle. Dessuten er de gjenlevende kildene få, og de uttaler seg 
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til en viss grad motstridende. Det rokker likevel ikke ved hovedinntrykket av Selmer som viktig for 

norske kryptofremganger på 1960- og 1970-tallet. 

I den nevnte memoarartikkelen omtaler Selmer maskinen «Cryptel»: 

Siden Norge er et NATO-land, trengte chiffermaskinen min godkjennelse fra National Security Agency 

(NSA) i Washington. Heldigvis besto den prøven uten kommentarer eller korreksjoner. Den ble så 

produsert av Standard under navnet «Cryptel» og var i bruk i mange år. Ingeniørene som ledet 

prosjektet hos Standard [STK], var Kåre Meisingseth og Per Abrahamsen.358 

Fullt så enkel er ikke historien. Maskinen Selmer skriver om, er trolig Cryptel 240 eller forgjengeren 

TCE 180, som er litt to sider av samme sak. Begge modellene er nyvinninger som gjør nøkkelteip 

overflødig på grunn av en innebygd, elektronisk nøkkelgenerator. Dette er noe NATO har etterspurt i 

årevis,359 for nøkkelgeneratoren fjerner behovet for å sende væpnede kurerer i øst og vest med 

kofferter fulle av teipruller. 

Utviklingen av TCE 180 – med kallenavnet «Troll» – starter tidlig på 1960-tallet, og konseptet 

oversendes SECAN for godkjenning høsten 1963.360 Alle forslag til ny kryptoutrustning til bruk i NATO 

må gjennom den mølla, og det er ikke noe poeng i å sette i gang kostbart utviklingsarbeid uten først å 

ha fått tommelen opp fra amerikanerne.  

Dessverre vender onkel Sam tommelen ned i januar 1964. Ifølge én versjon av historien skyldes det 

for høye strålingsverdier (jf. Tempest-problematikken),361 ifølge en annen er maskinen for stor og 

tung.362 En tredje versjon går ut på at maskinen rett og slett er for sikker.363 Fra et amerikansk 

synspunkt skal kryptoutstyr visstnok være sikkert nok til at Sovjetunionen ikke klarer å bryte det, men 

ikke så sikkert at USA mister muligheten til å overvåke sine allierte.  

I februar 1964 er Selmer med på et møte i Washington for å diskutere maskinen med SECAN. Ifølge 

Selmers referat fra møtet blir ankepunktene om tekniske svakheter tilbakevist én etter én. Likevel 

blir ikke TCE 180 godkjent for NATO-bruk før 1970. Da har teknologien løpt fra maskinen, som aldri 

kommer i salg.364 

Historien om etterfølgeren Cryptel 240, som er basert på mye av den samme teknologien og de 

samme kryptologiske løsningene som TCE 180, finnes også i litt ulike versjoner. Cryptel 240 skal ha 

løst de påståtte vekt- og størrelsesproblemene TCE 180 hadde, med bravur. Dessuten bruker Cryptel 

240 ikke-lineære elementer som visstnok gjør den bortimot ubrytelig.  

STK har aldri planer om å få maskinen godkjent for NATO-bruk, men sikter seg inn mot salg på et sivilt 

marked. Det faller ikke i god jord i Washington og London. I jubileumsboken til STKs etterfølger 

Thales omtales dette vagt:  

Men hvorfor ble denne utmerkede maskinen aldri solgt på det åpne markedet? Vel, tro det eller ei, 

den var for god for å bli solgt til sivile formål. En stor bekymring var at utenfor militær kontroll kunne 

den falle i hendene på fiendtlige militære krefter.365 

En mer direkte fremstilling er at NSA og deres britiske motstykke General Communications 

Headquarters (GCHQ) setter foten ned svært så kontant og øver tungt press på Chifferavdelingen, 

Stordahl og også statssekretæren i Forsvarsdepartementet, Arne Gunnar Lund, for å få STK til å 

trekke maskinen fra markedet. I England blir selv statsministeren, Harold Wilson, holdt løpende 

orientert om «Cryptel-saken».366 

NSA og GCHQ mener spredning av Cryptel 240 utenfor NATO vil skade alliansens 

sikkerhetsinteresser. Den kraftige reaksjonen fra USA og Storbritannia skyldes også en mistanke om 
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at Cryptel 240 er basert på sensitiv informasjon fra NATOs godkjenningsprosess for TCE 180. Etter et 

møte mellom NSA og Forsvarsdepartementet blir markedsføringen av Cryptel 240 avsluttet og 

maskinen trukket. STK får sju millioner kroner fra amerikanerne for usolgt utstyr og tillatelse til å 

selge maskinen for bruk internt i det amerikanske konsernet ITT367, som nylig har kjøpt STK. Bruken 

forutsetter at det foretas modifiseringer etter anvisning fra NSA.  

Selmer kaller Cryptel «min maskin», men det er nok en overdrivelse. Mest sannsynlig er han involvert 

i analyse og presentasjon av maskinen, mens algoritmene er utviklet av andre.  

STK utvikler deretter maskinen Cryptel 245. Den har et enklere og derfor også mindre sikkert 

kryptosystem og blir ingen suksess. Den største ordren kommer fra Iran helt på slutten av sjahens 

regjeringstid. Sikkerhetstjenesten rekker å få selve maskinene inn i landet før regimet styrtes i den 

islamske revolusjonen i 1979, men tilleggsutstyret som trengs for å håndtere det persiske alfabetet, 

kommer aldri frem. Dermed ender Cryptel-sagaen med en haug ubrukelige norske kryptomaskiner i 

en eller annen kjeller hos presteskapet i Teheran.368 

En norsk kryptomaskin som definitivt ikke hadde sett dagens lys uten Selmer, er Omnicoder Mark II, 

som produseres av Lehmkuhl Elektronikk på 1970-tallet. Selmer forteller følgende om opprinnelsen:  

En offiser på marinebasen i Bergen, Cato [Sedberg]369, hadde sendt et forslag til et maskinchiffer til 

Stordahls kontor. Kryptologene hans vendte tommelen ned, men som et plaster på såret ba de ham 

kontakte meg, siden jeg arbeidet i Bergen. Jeg skjønte at konseptet var nytt og originalt, og at det 

kanskje kunne utvikles til et kraftig chiffer.370  

Sedberg, som er overingeniør ved Haakonsvern orlogsstasjon, foreslår et chiffer basert på såkalte 

«flip-flops» – brytere eller vendere som har to utganger. Når en elektrisk puls trigger venderen, 

sender den pulsen videre til høyre eller venstre avhengig av sin opprinnelige tilstand, og skifter så 

posisjon til motsatt tilstand. Sedbergs ide er å samle flere slike «flip-flops» i det som kalles en rettet 

graf. Grafen har flere «utgangsdører» som er gruppert i to grupper. Stikker pulsen hodet ut av en dør 

i den første gruppen, registreres en 0. Brukes en utgangsdør i den andre gruppen, blir verdien 1.  

Sedberg har gode kontakter i Lehmkuhl, som opprinnelig driver med skipselektronikk, og legger frem 

ideen for sjefene der. De liker åpenbart det de hører, kontakter Stordahl og vedtar å satse på 

utvikling av en kryptomaskin basert på Sedbergs forslag. Sedberg lar deretter Marinen seile sin egen 

sjø, sier opp jobben på Haakonsvern og blir ansatt som ingeniør i Lehmkuhl. De flytter 

utviklingsarbeidet til Oslo, blant annet for å lette samarbeidet med Stordahls menn.371 

Fra et kryptologisk perspektiv mangler Sedbergs konsept den kompleksiteten som kjennetegner et 

sikkert kryptosystem. Stordahl setter Kjeldsen og en annen matematiker, senere Tromsø-professor 

Ben Johnsen, på saken. Selmers rolle i utviklingsprosjektet er hovedsakelig å være sparringpartner for 

Kjeldsen og Johnsen. De tre har jevnlige møter der de diskuterer ulike forslag til forbedringer av 

krypteringen, basert på Kjeldsens og Johnsens matematikk. 

Kjeldsen forteller:  

Ben Johnsen og jeg fikk i oppdrag å vurdere og videreutvikle prinsippet. Målet var en praktisk løsning 

som element i en sikker algoritme. Vi utviklet en matematisk modell, hvor Sedbergs flippflopper til 

slutt ble erstattet av binære sekvenser, trukket fra en bank med sekvenser. Vi kunne konstruere 

rettede grafer med de egenskaper vi trengte. Dette ga et ikke-lineært resultat. Utgangene fra grafen 

organiserte vi i overlappende grupper hvor utgangsverdiene ble brukt til å blandes med og påvirke en 

annen prosess, en «støyhvitner». Samspillet mellom grafen, basert på Sedbergs prinsipp, og 

støyhvitneren var nødvendige elementer for å oppnå et sikkert kryptosystem.372 
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Selmer er svært imponert over arbeidet:  

Etter min positive reaksjon begynte Stordahls kryptologer Kjell Kjeldsen og Ben Johnsen å arbeide på 

Sedbergs konsept. Det var klart at perioden var for kort […] og den ble forlenget på følgende måte: 

Hver enkelt flip-flop ble erstattet av en sirkulerende binær sekvens, som beveger seg ett steg for hver 

innkommende puls. […] Johnsen og særlig Kjeldsen gjorde en ekstremt sofistikert analyse av 

utgangssignalet fra en modifisert Sedberg-graf.373 

En annen svakhet med den opprinnelige grafløsningen til Sedberg er at den gir en ujevn fordeling av 

0-er og 1-ere. Som nevnt vil kryptografer helst ha denne fordelingen så jevn som mulig; det er derfor 

Kjeldsen og Johnsen modifiserer grafen ved hjelp av sirkulerende, binære sekvenser. 

På begynnelsen av 1970-tallet er Kjeldsen, Johnsen og Selmer to ganger i Washington for å 

presentere Omnicoder Mark II for SECAN. Den første gangen for å presentere selve konseptet, den 

matematiske strukturen og kryptoalgoritmene, den andre gangen for å overlevere to kryptomaskiner 

for endelig sikkerhetsevaluering.374 Under det første besøket har de tre, ifølge Selmer, fortsatt ikke 

funnet en optimal løsning som gir fullstendig jevn fordeling mellom 0-er og 1-ere. Det løser seg 

visstnok på hotellrommet:  

Den viktigste forutsetningen for dette [jevn fordeling av 0-er og 1-ere] er at utgangssignalet fra det 

binære «skjelettet» (Sedbergs opprinnelige design, med bare flip-flops) har en fullstendig jevn 

distribusjon. Vi hadde ikke oppnådd dette da Kjeldsen, Johnsen og jeg dro til Washington i 1971 for å 

få godkjenning for NATO-bruk fra NSA. En kveld dro de andre to på kino (Marx Brothers), men jeg ble 

igjen på hotellrommet for å se mer på fordelingen. Og plutselig slo det meg at inkludering av bare én 

flip-flop til i vår foreslåtte graf ga jevn fordeling. Det var en av disse aha-opplevelsene du aldri 

glemmer.375 

Omnicoder Mark II blir en fleksibel innretning som kan håndtere chiffrering via både hånd- og 

maskinmorse, teleprintere, faks og data. Maskinen blir godkjent av amerikanerne, men likevel ikke 

kjøpt inn av NATO, som i stedet går for konkurrerende systemer fra Tyskland og Storbritannia. Men 

både det norske forsvaret, utenrikstjenesten, Teledirektoratet og Politiets overvåkingstjeneste (POT) 

tar den i bruk. Noen eksemplarer blir også solgt til militær bruk i Danmark og Tyrkia.376 

På slutten av 1960-tallet spiller Selmer en helt sentral rolle i utviklingen av en nøkkelgenerator for 

kryptering av telefonsamtaler. NATO mangler robuste og fleksible løsninger for talekryptering og 

lyser ut en konkurranse for utvikling av slikt utstyr for alliansen. Stordahl sørger for at Norge blir 

påmeldt.  

Selmer utvikler selve kryptoalgoritmen og den matematiske strukturen i systemet, der STK står for 

kryptoteknikken og svenske L.M. Ericsson377 for teleteknikken. Systemet blir forelagt SECAN for 

godkjenning, trolig av Selmer selv og en representant for Chifferavdelingen, og blir godkjent for bruk i 

NATO. Dessverre viser det seg at teknikken L.M. Ericsson utvikler, ikke er stabil nok. 

Samarbeidsprosjektet strander, og Norge trekker seg fra NATO-konkurransen.378 

En annen versjon av denne historien vektlegger en gigantisk budsjettsprekk som forklaring på at 

talekrypteringssystemet blir skrinlagt. NATO skal uansett ha foretrukket et tysk alternativ, som 

vurderes som både billigere og bedre.379 

Fra midten av 1970-tallet blir Selmers rolle i det norske kryptomiljøet mindre sentral. Det har 

sammenheng med at Forsvaret selv blir bedre forspent med matematisk ekspertise, blant annet 

gjennom Kjeldsen, som er fast ansatt, og Helleseth, som først avtjener verneplikten hos Stordahl og 

deretter blir ansatt i full stilling. I andre halvdel av 1970-tallet blir dessuten planlegging og innføring 
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av et digitalt nett i Forsvaret en viktig oppgave for Stordahls avdeling. Det er et arbeid som krever en 

annen kompetanse enn Selmer har.  

Det er også et par andre forhold som gjør at Selmer blir en mindre synlig bidragsyter til Forsvaret på 

slutten av 1970-tallet. Det ene er at kryptoalgoritmen fra Omnicoder-prosjektet blir gjenbrukt i 

Forsvarets store kryptoprosjekt for sikring av bredbånd. Det andre er at ny kryptoutrustning utviklet i 

norsk industri – maskiner som RACE380 og PACE381 – er basert på interoperabilitet med utstyr fra 

andre NATO-land. Norge velger nå å bruke algoritmer allierte har utviklet og stilt til rådighet.382  

Mottakelsen av RACE og PACE i NATO-systemet sier ellers mye om at Norge har opparbeidet seg en 

sterk posisjon i alliansen. RACE, som produseres av STK, blir godkjent for bruk i NATO i 1977 og vinner 

senere en konkurranse om krypteringsutstyr for alliansens handelsflåte. Maskinen er verdens første 

softwarebaserte kryptomaskin og selges i over 5000 eksemplarer. En av Stordahls ansatte i Forsvaret, 

Kjell Werner Bergan, er helt essensiell i utviklingen av denne maskinen. Som så mange andre innen 

sitt felt er han helt ukjent for folk flest i dag.  

PACE, som lages av Lehmkuhl Elektronikk, er en enda større suksess. Helleseth er sentral i 

utviklingen. Han legger ned minst et par årsverk i maskinen tidlig på 1980-tallet og utvikler den 

feilkorrigerende koden som brukes i systemet for å motvirke effekten av «elektronisk støy». Denne 

setter nærmest en ny standard på området. 

RACE og PACE har en modus der de er interoperable, spesielt utviklet for NATO-alliansens 

handelsflåte. RACE er beregnet for kryptering av meldingstrafikk på landbaserte stasjoner, PACE for 

bruk om bord på fartøyene. Utstyret er forhåndslagret på utvalgte steder under alliert kontroll, og 

ved mobilisering skal skipene søke inn til nærmeste forhåndslager for utlevering. Ellers har de kun 

PACE om bord under øvelser.383 

I 1985 blir PACE godkjent av NATO for bruk på alle nivåer av hemmelighold. Den har innebygd egen 

nøkkelgenerator og blir derfor svært populær i hæren, både i Norge og i flere allierte land. Ingen 

trenger lenger å drasse med seg nøkkelmateriell i felten. PACE selger i over 20 000 eksemplarer.  

I dag utvikler arvtagerne etter STK og Lehmkuhl fortsatt kryptoutstyr. STK er nå en del av det franske 

elektronikk- og forsvarsteknologikonsernet Thales og spesialiserer seg på IP-kryptoutstyr og løsninger 

for nøkkeladministrasjon. Arven fra Lehmkuhl Elektronikk lever videre i Kongsberg Gruppen, som 

blant annet satser på våpen- og forsvarsteknologi. På kryptofeltet spesialiserer konsernet seg på 

radiokryptologi. 

Synstnes omtaler koblingene mellom Chifferavdelingen384 og kryptoindustrien som en 

militærindustriell symbiose.385 Forsvaret støtter etableringen av norske kryptobedrifter økonomisk og 

praktisk, ikke minst gjennom støtte til å få norske kryptoløsninger helskinnet gjennom NATOs 

godkjenningsorganer. Det siste er avhengig både av solid oppbakking fra offisielt militært hold og av 

at chiffermiljøet knyttet til det norske forsvaret nyter tillit innad i NATO. Samtidig bidrar en 

levedyktig nasjonal kryptoindustri til å oppfylle sikkerhetsinteresser som oppleves som viktige i 

Chifferavdelingen. Disse interessene handler både om deltakelse i utformingen av NATOs 

kryptoutrustning – fordi deltakelse gir innblikk og innsikt – og om å skaffe seg mulighet for å skjerme 

norske hemmeligheter fra alliert innsyn. 

Trolig er det gode grunner for å inkludere akademia i denne samspillsbeskrivelsen. I realiteten 

snakker vi om en militærindustriell-akademisk symbiose. Selv har Forsvaret svært begrensede 

ressurser til kryptoforskning de første tiårene etter 2. verdenskrig, og bidrag fra akademia er en 

nødvendig forutsetning for den norske kryptoindustriens suksess. Akademikernes innmarsj i det 
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kryptologiske arbeidet fra 1945 bryter klart med tradisjonen fra før 2. verdenskrig, da det hemmelige 

sambandet i Forsvaret drives av ildsjeler i helt ulike forsvarsenheter nærmest på amatørbasis.386 

Eminente forskere som Selmer, Egil Alfsen, Nico Norman, Erling Sverdrup, Arnljot Høyland, Ben 

Johnsen, Johannes Mykkeltveit, Knut Midgaard, Olav Arnfinn Laudal, Tor Helleseth, Kjell Røsvik 

Kjeldsen og andre bidrar til at utviklingen av kryptoalgoritmer og kryptomaskiner i Norge hviler på et 

solid vitenskapelig fundament og er a jour med den internasjonale forskningsfronten.  

Dette skjer naturlig nok i hemmelighet og uten at samarbeidet er formalisert eller institusjonelt 

forankret i de akademiske institusjonenes styrende organer. Samspillet hviler i stor grad på 

personlige initiativ og springer ut fra vennskap og kontakter etablert dels i London under krigen og 

dels på Blindern rett før, under og rett etter krigen. 
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Distriktshøgskolenes mann 

På slutten av 1960-tallet opprettes i ekspressfart en ny arena for høyere utdanning i Norge. 

Distriktshøgskoler skyter i været som paddehatter, i Kristiansand, Stavanger, Molde og Volda høsten 

1969, og i Bodø, Bø i Telemark og Lillehammer våren 1970. Tempoet fra politisk vedtak til drift er så 

halsbrekkende at det kuttes hjørner både her og der for å få på plass lærere som i tilstrekkelig grad 

vet hva de driver med. Selmer melder seg frivillig til å skille klinten fra hveten og får stor innvirkning 

på ansettelsene de første årene. Faktisk så stor at hans personlige innflytelse blir tatt opp som 

problematisk i en rapport fra Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd (NAVF) i 1976.387 

Det er to hovedårsaker til at vedtaket om å opprette distriktshøgskoler glir så glatt igjennom i 

Stortinget. For det første er det tverrpolitisk enighet om formålet. Høgskolene skal avlaste 

universitetene, gi korte og yrkesrettede alternativer til lange universitetsutdannelser og gjøre høyere 

utdanning tilgjengelig i hele landet. For det andre ser politikerne mulighet til å høste distriktspolitisk 

gevinst. Stortingsdebatten handler ikke om det skal opprettes distriktshøgskoler eller ikke, men om 

hvor de skal ligge. Utsagnet fra Høyres Rolf Schjerven på tampen av debatten er klassisk:  

Etter de tallrike ønsker som er fremkommet her, forlanger jeg ordet for å forsikre meg om at 

tausheten fra Vestfolds side ikke skal bli misforstått der hen at vi ikke ønsker distriktshøgskole.388 

De første undervisningsstillingene lyses ut før skolene formelt er etablert, og studieplanene blir til 

omtrent mens studentene er på vei inn i klasserommene. Den enkelte høgskole får frihet til å 

utforme undervisningsopplegg, faglig innhold, arbeidsbetingelser for lærerne, samarbeid med andre 

institusjoner og former for elevvurdering.  

I mengden av uavklarte spørsmål er det særlig ett som skal skape debatt. Skal distriktshøgskolene 

undervise i universitetsfag? Stortingsvedtaket gir ikke noe tydelig svar. Det åpner for «en viss» 

undervisning i universitetsfag, men tar ikke stilling til i hvilke fag og i hvilket omfang.389 Høgskolene 

selv griper muligheten med begge hender. Siden ingen har sagt uttrykkelig at de ikke kan, tilbyr de 

studier i en rekke universitetsfag på elementært nivå allerede fra starten. Det viser seg raskt at disse 

fagene blir de mest populære blant studentene. 

Ikke alle i Universitets-Norge liker denne utviklingen. Det er dessuten uklart hvilken kompetanse 

universitetsfag fra distriktshøgskole skal gi for dem som går videre til å studere på et universitet. 

Høsten 1970 nedsetter det 22. rektormøtet for universiteter og vitenskapelige høyskoler390 en komité 

som skal vurdere spørsmålet om undervisning i humanistiske og matematisk-naturvitenskapelige fag 

ved distriktshøgskolene. Selmer blir formann. 

Selmerkomitéen har forståelse for at distriktshøgskolene kopierer elementære universitetsemner: 

I de første år har distriktshøyskolen til en viss grad vært på leting etter sin egen identitet. Det gjelder 

særlig spørsmålet om den kompetansen en utdannelse skal gi, altså hvilke yrker utdannelsen tar sikte 

på. I en slik situasjon er det lett å ty til forslag om universitetskvalifiserende opplegg hvor i hvert fall 

kompetansen er vel definert.391 

Det komitéen ikke liker, er at distriktshøgskolene har etablert universitetsfag uten å konsultere 

universitetene. Det uthuler et viktig formål med de regionale høgskolene – nemlig å avlaste 

universitetene der universitetene faktisk har behov for avlastning. Ellers bærer komitéens uttalelse 

preg av en slags stille resignasjon – utviklingen har kommet så langt at det er for sent å snu: 

Distriktshøgskolene har allerede rukket å bygge ut en ganske omfattende undervisning i realfag og 

historisk-filosofiske fag. Etter de opplysninger komitéen har innhentet, later det til at listen over det 

samlede tilbud av universitetsfag vil vokse betydelig i årene fremover.392 
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Selmerkomitéens flertall – som omfatter formannen – ser ikke noe poeng i å prøve å bremse et tog 

som allerede har kommet i god marsjfart. De støtter universitetsfag på distriktshøgskolene, forutsatt 

at disse samordnes bedre med universitetene. Flertallet i komitéen består av representanter for 

realfagene, mens et skeptisk mindretall i hovedsak representerer humaniora.  

Våren 1971 arrangerer Selmer og Kløve, som på dette tidspunktet er universitetslektor på 

Distriktshøgskolen i Stavanger, et matematikerseminar på Utstein kloster. Temaet for 

tredagersarrangementet er distriktshøgskolenes plass i fremtidens matematikkutdanning. Selmers 

målsetting med seansen er nok å overbevise eventuelle tvilere om at lavere universitetsmatematikk 

er i trygge hender hos Kløve og kollegene på distriktshøgskolene.  

Kløve er en ypperlig alliert for Selmer og en god gallionsfigur for distriktshøgskolene. Han har avlagt 

en av tidenes beste hovedfagseksamener i matematikk i Bergen og tar doktorgrad i uforskammet ung 

alder et par uker etter seminaret på Utstein. 

Selmer holder ikke mindre enn tre foredrag på Utstein, og det er nær sagt selvfølgelig han som åpner 

seminaret. Der kommer han med et lite stikk til humanistene:  

Særlig filologene later til å ha problemer med å godta delegering av sine fag. Realistene har færre 

betenkeligheter i denne forbindelse, og blant matematikerne ser det ut til å være nesten 

samstemmighet om at delegering av elementære matematikkemner ikke reiser alvorlige problemer.393 

Selmer er utelukkende positiv til at distriktshøgskolene tilbyr årskurs i elementære matematiske 

emner. Han liker dessuten svært godt det han ser av «pedagogisk fokuserte opplegg» for kommende 

ungdomsskolelærere. Han har innsett at ikke alle som skal jobbe med matematikk, trenger å dykke 

ned i de meste avanserte teoriene og teknikkene. Han er også åpen for at mer avanserte tilbud kan 

komme til etter hvert som tekniske fagskoler blir en del av distriktshøgskolesystemet:  

[Da] må spesielle kursopplegg for disse faghøgskoler utarbeides. Allerede nå ser vi hvorledes 

distriktshøgskolene bevisst arbeider for å skaffe seg sin egen «plattform» i undervisningen. Så lenge 

kvaliteten av kursene er garantert, er dette bare en ønskelig utvikling, og en eventuell senere 

godkjenning av slike nye kurs som «ekvivalenter» til universitetsemner skulle være kurant. For 

godkjenning som en emnegruppe, med tilhørende undervisningsgruppe i gymnaset, må man selvsagt 

kreve noe mer enn helt elementære kurs med tilstrekkelig stor poengsum.  

Når jeg er relativt optimistisk m.h.t. godkjenningsproblemene for matematikk fra distriktshøgskolene, 

skyldes det den høye standard hos disse skolers lærere. Vi får sikkert ikke slike «obskure» forslag som 

enkelte lærerskoler har presentert i forbindelse med videreutdanning av folkeskolelærere.394 

En særlig viktig årsak til at Selmer er tilhenger av universitetsfag i distriktene, er hensynet til 

matematikernes fremtidige arbeidsmuligheter. En del universitetsfolk tror distriktshøgskolene 

kommer til å slite voldsomt med å tiltrekke seg kompetente matematikklektorer. Selmer er derimot 

overbevist om at dette vil bli helt uproblematisk fordi det finnes altfor få stillinger på universitetene. 

Allerede på Utstein, knappe to år etter at de første distriktshøgskolene ble etablert, synes han tiden 

er moden for å fremheve sine profetiske evner:  

Jeg spådde en øket søkning av matematikere til distriktshøgskolene om noen år, når våre gode folk 

oppdaget hvor hard konkurransen om universitetsstillinger ville bli. Jeg var i hvert fall profetisk hva 

konkurransen angår, og etterspørselen etter distriktshøgskolelektorater har også øket, om enn 

langsomt hittil.395 

Han har statistikken på sin side. Etter utdanningseksplosjonen på 1960-tallet begynner det å bli et 

solid overskudd av velkvalifiserte realister som ikke får jobb i universitetssystemet. På Universitetet i 
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Bergen har Selmer selv avvist søkere med uomtvistelig matematisk talent og absolutte 

toppkarakterer.  

I 1967 søker for eksempel både Olaf Reidar Erevik og Kjell Røsvik Kjeldsen stillingen som 

universitetslektor i ren matematikk. Begge har eksepsjonelt gode karakterer, men Ereviks er hakket 

mer eksepsjonelle enn Kjeldsens. Erevik får jobben. To år senere blir Kjeldsen som nevnt ansatt som 

forsker i Forsvaret, der han etter hvert overtar de fleste av Selmers oppgaver og blir en drivende kraft 

innen forskningsbasert kryptologi. Kjeldsen blir en av NATO-alliansens fremste innen utvikling av det 

matematiske grunnlaget for sikker kommunikasjon.396 Et sånt talent har universitetene ikke kapasitet 

til å absorbere i 1967. 

Desentralisering av undervisning i universitetsfag på elementært nivå gjør at universitetene kan 

konsentrere seg om forskning og undervisning på høyere nivå. Det er også en av grunnene til at 

Selmer er tilhenger av den nye høgskoletypen.  

At representantene for de historisk-filosofiske fagene er skeptiske til å slippe distriktshøgskolene inn 

på universitetenes enemerker, er allerede nevnt. Samme skepsis gjelder i enda større grad 

samfunnsviterne, som oppretter sin egen komité, Kjellbergkomitéen, for å utrede hvordan de skal 

møte utfordringen fra distriktene. Universitetsrepresentantene i komitéen til Francesco Kjellberg er 

særlig bekymret for at undervisning i universitetsfag på distriktshøgskolene vil føre til faglig 

nivåsenkning. 

På seminaret på Utstein diskuterer matematikerne også et forslag fra en regjeringsoppnevnt 

komité397 om større satsing på etterutdanning av lektorer. Der er Selmer nokså kontant. Hvorfor i all 

verden spare kunnskapen til etterpå? Hvorfor ikke bruke alle ressursene på å gjøre lektorene så gode 

som mulig før de skal ut og undervise?  

Han avviser like kontant et forslag om at lektorene skal ta etterutdanning på fritiden. Det synes han 

er fullstendig urealistisk. Siden Kirke- og undervisningsdepartementet likevel har spurt universitetene 

om å foreslå stillinger knyttet til etterutdanning, benytter han anledningen til å vise seg litt:  

Under henvisning til […] min utredning sendte jeg da inn forslag om det første lektorat for 

etterutdanning i matematikk. Meg bekjent er dette hittil det eneste forslag om en 

universitetslektorstilling for etterutdanning som overhodet er fremmet her i landet. Norsk Lektorlag 

var meget interessert i forslaget og sørget for å gjøre spesielt oppmerksom på dette i 

Kirkedepartementet.398 

Til tross for den entusiastiske presentasjonen har ikke Selmer tro på at forslaget hans skal gå 

igjennom. Det gjør det heller ikke. 

På ett punkt blir Kirke- og undervisningsdepartementet rammet av et øyeblikks bestemthet idet de 

lager rammene for distriktshøgskolene. De stiller krav om universitetslektorkompetanse for lærerne. 

De innfører også sakkyndigkomitéer for vurdering av søkere, etter modell fra universitetene.  

Etter denne kraftanstrengelsen ser viljen ut til å forvitre, og de første årene skjer ansettelsene litt 

hals over hode og komitéarbeidet litt etter innfallsmetoden. I den nevnte NAVF-rapporten fra 1976 

skriver Ole Johan Sandvand: 

Det generelle krav var universitetslektorkompetanse, samtidig som det av hensyn til 

distriktshøgskolenes egenart forelå ønsker om at dette skulle tolkes på en noe annen måte enn ved 

universitetet, men uten at det var presisert hvordan. Til undervisningslederne skulle det dessuten 

stilles tilleggskrav, uten at det var helt klart hva disse besto i. Videre var beskrivelsen av hvilke 
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oppgaver lærerne skulle ha, av en slik art at den gav liten informasjon om hva de sakkyndige burde ta 

hensyn til i vurderingene.399 

Slike vagheter er en lissepasning til Selmer. Der andre går i stå når rammene blir uklare, trives han 

aller best med fritt spillerom og uklare kriterier. Så blir han også uforsvarlig sentral i bedømmelsen av 

søkere til lektorstillinger i distriktshøgskolenes spedbarnsperiode. Sandvand skriver:  

Fra universitets- og høgskolesektoren har det vært stor personkontinuitet i bedømmelseskomiteene – 

særlig i de første årene. De fleste kommisjonene innen realfagene har bestått av professorene Ernst S. 

Selmer, Universitetet i Bergen, Jens Lothe, Universitetet i Oslo, og Hans Holtan, Norges Tekniske 

Høgskole. Den førstnevnte har dessuten deltatt i vurderingen av søkere til stillinger i andre fag, og må i 

det hele tatt sies å ha en fremskutt posisjon ved rekruttering av lærere til distriktshøgskolen.400 

Faktisk er Selmer eneste realist i de første sakkyndigkomitéene i 1969. Selv mener han dette er faglig 

forsvarlig. Det er jo «bare» snakk om stillinger i matematikk og EDB, fag der Selmer definitivt er på 

hjemmebane. Dessuten drøfter han kinkige saker med andre:  

Ansvaret på mine skuldre føltes imidlertid tungt, og jeg benyttet en «eksamensturné» til Oslo og 

Trondheim til å drøfte bedømmelsesproblematikken med en rekke norske matematikere, før jeg skrev 

innstillingen. De prinsipper jeg der fulgte, er faktisk blitt retningsgivende ved senere bedømmelser (og 

ikke bare av realister).401 

Selmer ser det heller ikke som noe stort problem at han bedømmer kandidater på fagområder langt 

unna matematikken. Han forstår likevel hvorfor spørsmålet kommer opp:  

Komiteen for realfag består foruten meg av en fysiker og en kjemiker, og i begynnelsen dekket vi 

ganske bra de nyopprettede stillinger. Senere har vi fått problemer med havforskere og marinbiologer 

til Bodø, for ikke å snakke om biologer og landbrukskandidater til naturvernlinjen i Bø i Telemark. I 

slike tilfeller bruker vi «under-sakkyndige» i stor utstrekning.402 

Mangelen på entydige kriterier gjør at alle sakkyndige kan bruke stort, personlig skjønn og velge fritt 

fra gang til gang hvilke faktorer de vektlegger når de vurderer søkere. Det gjør at innstillingene i 

ansettelsessakene blir uforutsigbare og lite gjennomsiktige. Noen ganger er vurderingene av søkerne 

på noen få linjer, andre ganger på flere sider. Enkelte ganger legges det stor vekt på at en kandidat 

ikke har publisert vitenskapelige arbeider, andre ganger spiller det tilsynelatende ingen rolle.  

Det er flere eksempler på at Selmer rangerer kandidater lavt fordi de ikke har pedagogisk seminar. 

Andre ganger ser han «suverent vekk» fra om kandidatene har tatt pedagogisk seminar. Han sier 

også at han «aldri innstilte noen til ansettelse uten visse underhåndens opplysninger om søkerens 

pedagogiske og rent menneskelige kvalifikasjoner».403 Selmer tilpasser med andre ord kriteriene slik 

at de kandidatene han liker best, til enhver tid kommer gjennom nåløyet.  

Kritikken mot denne lemfeldige omgangen med formalia blir naturlig nok massiv etter hvert. 

Sandvand oppsummerer hovedinnvendingene slik:  

For det første har noen få personer vært dominerende og vurdert søkere til en lang rekke stillinger. 

Dermed er den interne evaluererkontroll redusert. For det andre har i de fleste tilfeller bare en av de 

sakkyndige representert det fag […] kommisjonen gav kompetanseerklæringer til stillinger innenfor, 

mens de øvrige har hatt sakkunnskap på andre aktuelle felter. Og i flere tilfeller har de sakkyndige 

vurdert søkere i fag som i det hele tatt ikke har vært representert i kommisjonen, og som av og til har 

ligget langt utenfor de sakkyndiges kompetanseområde. Ekspertisen er på denne måten blitt svært 

generell og lite spesifikk. En tredje begrensning ved vurdererkvaliteten er at evaluererne stort sett 

bare har bestått av eksperter på en akademisk vurdering av kompetanse ved læreransettelser, selv om 

bedømmelsene skulle inkludere forhold som lå utenfor denne typen av evaluering.404 
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Fra 1972 blir mulighetene til å ta i bruk personlig skjønn i sakkyndigkomitéene strammet inn. 

Kandidatene skal i større grad vurderes etter en felles mal. I 1973 overtar distriktshøgskolene 

dessuten selv ansvaret for å sette sammen komitéene. Resultatet er flere komitéer med større faglig 

bredde. Enkeltpersoner får langt mindre innflytelse, og Selmer slipper å vurdere flere marinbiologer 

og landbrukskandidater. 

I dag er det lett å bebreide Selmer for å gi trynefaktoren fritt spillerom, men det er viktig å huske at 

han neppe tar seg større friheter enn andre i samme posisjon. Det er også viktig å legge merke til at 

han stiller seg umiddelbart til disposisjon da det plutselig oppstår et behov for å evaluere en skokk 

lektorkandidater på kort tid. Det vitner om at Selmer ikke bare er opptatt av Matematisk institutt og 

Universitetet i Bergen. Han er opptatt av matematikkundervisningen i Norge generelt og av 

matematikkens plass i samfunnet.  

Det er også derfor han i 1971 tar initiativ til å opprette en organisasjon for profesjonelle 

matematikere som jobber med forskning og undervisning på universiteter og høgskoler.405 Samtlige 

matematiske institutter i Norge stiller seg positive, og de utpeker representanter til et styre.406 

27. mai 1972 konstitueres Norsk matematikkråd på Bårdshaug herregård sør for Trondheim. Selmer 

fungerer uvanlig nok bare som fødselshjelper og blir ikke medlem av styret selv. Professor Tverberg 

og dosent Kristian Dysthe representerer Universitetet i Bergen på stiftelsesmøtet, der fremtredende 

matematikkprofessorer som Høyland og Sverdrup også deltar. 

Norsk matematikkråd eksisterer fortsatt som et frittstående, rådgivende organ. Det gir råd i saker 

som angår matematikkfaget på ulike nivå i Norge, etter anmodning fra departementer, Norges 

forskningsråd, Universitets- og høgskolerådet, medlemsinstitusjonene og Det nasjonale 

fakultetsmøte i realfagene.407 

  



108 
 

«Mellom småkonger og sentralister» 

Midten av 1960-tallet er brytningstid i universitetsverdenen. På Universitetet i Bergen ansettes ny 

oldfrue samtidig som det etableres en avdeling for elektronisk databehandling.408 Det er litt som å 

leve i to århundrer på én gang.  

Selmer blir medlem av styret for EDB-avdelingen ved opprettelsen i 1966.409 Carl Ludvig Godske blir 

første formann. Han er professor i teoretisk meteorologi, kronisk begeistret i møtet med ny teknologi 

og allment ansett som den første virkelige «datamann» på Vestlandet. Allerede i 1952 klarer han – 

med budsjettkrumspring Selmer nok ville applaudert – å omdisponere forskningsmidler til 

anskaffelse av IBMs legendariske hullkortkalkulator 602A. Denne elektromekaniske åpenbaringen er 

den første IBM-maskinen som kan dividere i tillegg til å legge sammen, trekke fra og gange.  

Da Godske dør uventet i 1970, 64 år gammel, overtar Selmer som styreformann. Han blir sittende til 

1982 og skjøtter vervet på klassisk Selmer-vis. Fremoverlent, bestemt og med betydelig interesse for 

detaljer. Formannen i EDB-rådet,410 Kolbjørn Heggstad, skriver følgende da Selmer gir seg:  

Med det sluttar ein 12 års formannsperiode som få vil ha krefter til å kopiere. Det var neppe mange 

dagar som gjekk i desse åra utan at Selmer var opptatt med EDB-politikk eller hadde omtanke for 

universitetets sentrale EDB-tenester.411 

Selmers manøvreringsdyktighet i «EDB-politikk» kommer godt med for en avdeling som lenge har 

levd litt på siden av vanlige budsjettprosedyrer. Helt siden anskaffelsen av EMMA i 1958 har 

Universitetet i Bergen hatt tradisjon for kreative krumspring for å få råd til «elektroniske 

matematikkmaskiner» det egentlig ikke er råd til. EMMA, som er en IBM 650, er et vidunder ved 

anskaffelse og kan utføre 1000 addisjoner eller 60 multiplikasjoner per sekund. Morgenavisen skriver 

begeistret: 

Regnemaskinens kapasitet er enorm, og det vil være helt utenkelig at den noensinne skulle utnyttes 

bare av de firma og institusjoner som i dag er tilknyttet.412  

Mindre treffsikker profeti skal man lete lenge etter, men EMMA gjør god nytte for seg i flere år. 

Maskinen står blant annet for skatteberegningene for rundt én million nordmenn til et godt stykke ut 

på 1960-tallet. 

EMMA er viktig for utviklingen av et datamiljø i Bergen, og Selmer mener maskinen gir Universitetet i 

Bergen et forsprang på Universitetet i Oslo når det gjelder databehandling. Han beskriver EMMA som 

«den første ordentlige universitetsmaskin» i Norge. Oslo-gjengens maskin NUSSE omtaler han 

nedlatende som «et lite, selvlaget leketøy ved Universitetet i Oslo».413 

I 1962 blir det opprettet fire egne stillinger til «maskinkjøring» på Universitetet i Bergen. I 1964 får 

«regneanlegget» status som EDB-avdeling, og et styre kommer altså på plass i 1966. Da har også 

«elektronisk databehandling» kjempet seg vei inn i universitetsbudsjettet. For første gang bevilges 

det EDB-midler over posten for «vitenskapelig utstyr». Det investeres i en «3.-generasjonsmaskin», 

en IBM 360/50H. Ifølge Selmer setter den «verdensrekord i produktiv utnyttelse» i 1971, med en 

kjøretid på 6700 timer.414 Det er mer enn 18 timer i døgnet og svært imponerende etter tidlig 70-

tallsstandard. 

At avdelingen får eget budsjett, betyr ikke at det slutt på å søke finansiering hos eksterne 

samarbeidspartnere. Særlig Forsvaret er en velkommen gjest, med Selmer som aktiv mellommann.  

I november 1966 holder universitetet en «enkel middag» på Hotel Bristol i Bergen for en liten 

armada av offiserer fra Sjøforsvaret. Med på middagen er kommandør Eriksen, kommandør 
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Pettersen, kommandør Monstad, kommandørkaptein Hansen og orlogskaptein Berg. Også 

universitetet stiller mannsterkt: Selmer, Godske, avdelingsleder Kåre Fløisand, universitetsdirektør 

Arne Halvorsen og konsulent Verner Andreassen. Utgangspunktet for møtet er «det årelange 

samarbeid som har funnet sted mellom Sjøforsvaret, Forsvarets Datasentral og Universitetet i Bergen 

om elektronisk databehandling».415 

Hovedtemaet for middagen er inngåelse av en ny kontrakt. Universitetet i Bergen skal utvikle et EDB-

system for materiellforsyning for Sjøforsvarets Forsyningskommando, mot at Forsvaret finansierer 

nye dataceller og «diskdrives» fra IBM. Middagen er nok vellykket, for det pågår forhandlinger utover 

i 1967. Selmer er så til de grader «hands-on» og gir beskjed om at han skal holdes orientert også om 

det skulle skje noe i sommerferien.  

12. august 1967 sender EDB-avdelingen et brev til Selmer, som er på hytta i Hvitsten. I brevet, som 

trolig er forfattet av Fløisand eller Andreassen, står det:  

Kjære Selmer! Takk for sist. […] Om utviklingskontrakter med Sjøforsvarets Forsyningskommando (SFK) 

og Forsvarets Datasentral (FD) er det ikke noe annet nytt enn at de har bekreftet sin interesse. Saken 

er muntlig klarert med Forsvarsdepartementet og størrelsen vil bli kr. 350 000–400 000. Datacellen 

kan leveres ved årsskiftet. Vår forpliktelse vil være å utvikle et driftssystem (som spesifiseres 

nærmere) for FD som skal være operativt pr. 1.1.69. Forsvaret holder personale gjennom vår avtale 

om utskrevne mannskaper. […] 

Jeg tror det er riktig å orientere EDB-rådet [Rådet for EDB i staten] på det nåværende tidspunkt, men 

det er viktig å presisere at når avtale inngås mellom to statsinstitusjoner, er det den utgiftsførende 

part som må få den godkjent, indirekte gjennom budsjettbehandlingen eller direkte gjennom vedk. 

departement. På gjensyn.416 

Utviklingsavtalen går igjennom, selv om styrenotater fra EDB-avdelingen viser at «Departementet har 

uttalt at en konkret avtale med Forsvaret ikke er ønskelig».417 Det er uklart om «Departementet» 

viser til Forsvarsdepartementet eller til Kirke- og undervisningsdepartementet, som har ansvaret for 

universitetene. Uansett er dette et samarbeid som etter «noens» skjønn gjerne kan holdes på et 

uformelt plan. Det kan godt også være årsaken til at Selmer ikke informerer Skare og det statlige 

EDB-rådet om samarbeidet før han må. Som nevnt i et tidligere kapittel, er det med på å forsure 

forholdet mellom Selmer og Skare. 

For universitetet er avtalen viktig, ikke bare fordi den finansierer nytt utstyr, men også fordi den 

innebærer utfordrende utviklingsoppgaver:  

Det utviklede system for materiellforsyning, som uten sammenligning er det mest pretensiøse og 

omfattende administrative data-opplegg som har vært utviklet her i landet, skal i henhold til 

kontrakten da settes i prøvedrift våren 1969.418 

Noen år senere skal denne avtalen vise seg å kreve en solid dose brannslukking fra Selmers side. 

En av utfordringene Selmer raskt må ta fatt på som ny styreformann, er å finne en slitesterk sjef for 

EDB-avdelingen. Omtrent samtidig med Godskes bortgang får Fløisand en fremskutt stilling i 

Rasjonaliseringsdirektoratet og flytter til Oslo. Andreassen blir konstituert som ny avdelingsleder, 

men sier opp etter få måneder for å bli EDB-sjef i Bergen kommune. Joan Veim – senere Nordbotten 

– overtar, men går snart til en stilling som universitetslektor ved Institutt for informasjonsvitenskap.  

Etter flere runder med utlysninger blir to søkere vurdert. Et samlet styre betrakter den ene som ikke 

kvalifisert. Den andre, Carl Erik Ellingsen, oppfyller både kravene til relevant praksis og 

forskningsarbeid. Han har mange års erfaring fra Norsk Regnesentral og fra EMMA, der han som 

soussjef har hatt ansvar for drift og utvikling med rundt 30 underordnede. «Noen» – kanskje ansatte 
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eller tidligere ansatte i EMMA – stiller likevel spørsmål ved lederegenskapene til Ellingsen. De hvisker 

sine betenkeligheter til kolleger ved universitetet, som ikke har noen betenkeligheter med å hviske 

videre oppover i systemet. 

Høsten 1972 sender Fløisand, Nordbotten og Karl Georg Schjetne419 en vurdering av Ellingsen til Det 

akademiske kollegium. Alle tre er sentrale i et norsk datamiljø som på denne tiden ikke er større enn 

at folk i ledende posisjoner kjenner alle andre i ledende posisjoner. De skriver at «Carl Erik Ellingsen 

på grunnlag av de fremlagte dokumenter må erklæres å tilfredsstille de krav som det er rimelig å 

stille for den som skal tilsettes i stillingen».420 

Samtidig kommer de med noe som vanskelig kan leses som annet enn en advarsel:  

En vellykket drift og utvikling av en organisasjon som Universitetets EDB-avdeling som forvalter et av 

Skandinavias største maskinanlegg og som har et stort og mangfoldig ansvarsområde, krever en rekke 

spesielle egenskaper hos avdelingens leder, blant annet egenskaper av personlig karakter som ikke kan 

bedømmes ut fra søknadsdokumenter alene. Vi vil derfor sterkt tilrå at Universitetet i tillegg til vår 

uttalelse, også innhenter uttalelser om de aktuelle søkeres evner til å inspirere medarbeidere, til å vise 

smidighet og bestemthet i konfliktsituasjoner, til å innse sin og organisasjonens rolle i en videre 

sammenheng etc.421 

Styret får i oppdrag av universitetsrektor Arne-Johan Henrichsen og universitetsdirektør Arne 

Halvorsen å undersøke nærmere,422 men finner ingen som vil stå frem med konkrete innvendinger 

mot Ellingsen. En mulig forklaring på at noen har forsøkt å så tvil om Ellingsens kandidatur, er at han 

både har administrativ og vitenskapelig kompetanse (noe Selmer både vektlegger og ønsker). Ved 

siden av driftsavdelingen har EDB-avdelingen et forskningsmiljø som har vært mer eller mindre 

selvdrevet. Det er ikke utenkelig at noen ser en sjef med vitenskapelig kompetanse som en trussel 

mot denne frie stillingen.  

I starten av 1973 skriver Selmer til kollegiet:  

Styret vil fortsatt foreslå fornyet avertering som den beste løsning i den situasjon som har oppstått, 

selv om Carl Erik Ellingsen må ansees som faglig kompetent. Det har ikke vært mulig for Styret å få 

dokumentert de innvendinger som fra flere hold har vært reist mot Ellingsens personlige egenskaper 

for stillingen. Med de krav til samarbeid mellom ledelse og funksjonærer som må stilles for 

tilfredsstillende virksomhet ved EDB-avdelingen, finner Styret det meget betenkelig å tilsette en leder 

som ikke synes å ha sine medarbeideres fulle tillit.423 

Selv er ikke styreformannen på langt nær like betenkt som brevet gir uttrykk for. I det stille jobber 

han nemlig for å få Ellingsen ansatt. Ellingsen skarrer på r-ene og vil være en tydelig bergensstemme 

overfor et Oslo-miljø som ikke alltid er like begeistret over å måtte dele knappe statlige ressurser 

med oppkomlingene vestpå. Ellingsen har dessuten lang erfaring med maskinene til UNIVAC, som 

skal levere ny stormaskin til Universitetet i Bergen i 1973. Og kanskje aller viktigst – personkjemien 

mellom ham og Selmer stemmer. 

Styret i avdelingen er delt i sin endelige innstilling: «Et mindretall på [tallet er fjernet] er under ingen 

omstendigheter villig til å fravike Styrets forslag om fornyet avertering og kan ikke innstille Ellingsen 

til stillingen.»424 Flertallet legger vekt på at det ikke har vært mulig å «dokumentere de innvendinger 

som er fremkommet mot hans personlige egenskaper som leder».425 

Selmer er del av flertallet. Gjennom to jobbintervjuer får Ellingsen klart inntrykk av at Selmer har 

bestemt seg for at han er rette mann for stillingen. Selmer er ikke redd for å ta opp vanskelige tema 

og forteller Ellingsen svært åpent hvilke rykter han har hørt. Noen har blant annet nevnt at Ellingsen 

er en mann som er kjent for å ha vel mange jern i ilden, slik at noen av dem rett som det er faller ned 
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og blir kalde. Ellingsen parerer de anonyme huggene godt, for våren 1973 blir han ny avdelingsleder, 

og han blir sittende i stillingen i nesten 20 år. Selmer får ro i rekkene, akkurat slik han har håpet på. 

Nordbotten, som overtar som styreformann for EDB-avdelingen etter Selmer, omtaler også Ellingsen 

som en «utmerket leder for avdelingen».426 

Det vil være synd å si at Ellingsen kommer til duk og dekket bord. IBM har en høy stjerne i Bergen, 

men på grunn av EDB-gigantens konflikt med det statlige EDB-rådet blir Universitetet i Bergen nødt 

til å velge UNIVAC som leverandør for sin nye stormaskin. Fordelen er mye datakraft og lagringsplass 

for pengene. Ulempen er at maskinen ikke er like gjennomprøvd som IBMs modeller. 

Serieproduksjon ligger fortsatt et stykke frem i tid. Hver maskin bygges fra grunnen av, og mange av 

delene er håndlagde. Maskinen som settes opp i Bergen, er verdens første UNIVAC 1110. Først etter 

at bergenserne har fått sitt, rykker universiteter i Paris, København, Zagreb og Roma fremover i køen. 

Maskinen er så stor at EDB-avdelingen må leie nye lokaler, og systemet skrus opp i rykk og napp 

vinteren 1972/73. Deretter blir det bratt utforbakke noen måneder. 

Styreformann Selmer forteller:  

Anlegget skulle etter kontrakten ha gjennomgått godkjennelsesprøven før 1. februar 1973. Maskinen 

var imidlertid en ny konstruksjon og led som de fleste slike av en rekke barnesykdommer.427 

Dette er mer enn en mild omskriving av virkeligheten. Ifølge Ellingsen kan maskinen beskrives som 

«omtrent halvferdig ved installasjon». I ukene og månedene etter levering løper et 30-talls ingeniører 

fra UNIVAC rundt med kabler og loddebolter for å få ting til å virke. (En lokal ingeniør som er 

involvert, mener hun har vært med på å strekke kabler nok til å dekke hele strekningen fra Bergen til 

Os, fire mil lenger sør.)  

At leveransen i det hele tatt finner sted, skyldes trolig dagbøtene Rådet for EDB i staten har trumfet 

igjennom som standard for leverandører som ikke overholder leveringsfristene. 

Selmer er mest innstilt på å se gjennom fingrene med oppstartsproblemene. Han kan være en pedant 

og et petimeter til tider, men i store, viktige saker fremstår han som raus og ikke minst 

løsningsorientert. For ham er det viktigere å slukke brannen enn å fordele skylden for at den oppstår. 

Han forsvarer UNIVAC i møter med fakultetet, EDB-styret, Rådet for EDB i staten og en rekke stadig 

mer frustrerte instituttledere. 

Avisene i Bergen værer skandale, men Selmer beroliger så godt han kan. 13. mars 1973 skriver 

Morgenavisen at «EDB-anlegget streiker fortsatt». Selmer vedgår at «en rekke viktige 

forskningsoppgaver må stilles i bero», men tror ellers at maskinen snart leverer som den skal.  

«Snart» er et relativt begrep, og 11. april melder Bergens Tidende om «fortsatt problemer med nytt 

EDB-anlegg». 5. juni skriver Morgenbladet at EDB-anlegget er i drift, men stadig ikke godkjent. 

Selmer uttaler at maskinen har kommet over de verste barnesykdommene. (Her overser han med 

vilje røde hunder, meslinger, vannkopper, tredagersfeber og kusma, for det tar fortsatt flere 

måneder før UNIVAC går som smurt.) 

Først i september melder Aftenposten at det nærmer seg innvielse av «det hittil største datamaskin-

anlegg i Skandinavia», og i oktober er det endelig klart for fest i Bergen. Universitetet slår på 

stortrommen. Ordfører, kommunestyre, bedriftsledere og andre notabiliteter inviteres til innvielse av 

anlegget med påfølgende bespisning i Grand selskapslokaler og gjesteforelesninger på 

Studentsenteret.428 Selmer går stort sett rundt og smiler.  
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Når motoren først starter, er UNIVAC 1110 en racerbil (så koster den også nesten 30 millioner 

kroner). Den har en hukommelse på 1,5 millioner tegn og en masselagringskapasitet på mer enn 800 

millioner karakterer. (20 år senere er masselagringskapasiteten ved Universitetet i Bergen én billion – 

1 000 000 000 000 – tegn.) Journalisten som dekker innvielsen for Morgenbladet, er panegyrisk:  

En ny tid er innvarslet for Universitetet.429  

Morgenavisen prøver å formidle maskinens grensesprengende intelligens med humor: 

Maskinen var matet med et program som skulle ha til hensikt å teste trafikkunnskaper i forbindelse 

med fornyelse av førerkortet, og i testen forekom blant annet dette spørsmål:  

- Er det lov å parkere på forkjørsvei i tettbygd strøk? 

Og vi tenkte som så: Her må det da være en mulighet til å lure teknikken litt og skape forvirring i 

systemet. Altså tikket vi med vår aller mest uskyldige mine følgende svar ned på tastaturet:  

- Både ja og nei. 

Men maskinen var ikke tapt bak en vogn, den. Etter en liten «tenkepause» begynte hjulene å surre 

igjen. Vi fulgte med på skjermen for å se hvordan vidunderet ville takle denne situasjonen, og vi må 

innrømme at vi følte oss temmelig slått da svaret kom. Det lød kort og godt:  

- Ikke prøv deg! Det riktige svaret er nei.430 

Om ikke annet viser artikkelen hvor nytt databehandling fortsatt er for de fleste på starten av 1970-

tallet.  

Selmer, som aldri har noe imot å være størst, først og best, omtaler anlegget med stolthet:  

Vår UNIVAC 1110 er i dag det største universitetsanlegg i Norge, og selv utenfor universitetene finnes 

det neppe noe større anlegg i landet. Også tidligere har vårt universitet vært i ledelsen på landsbasis, 

da den legendariske EMMA ble innviet for nokså nær 15 år siden.431 

Selv om barnesykdommene er et tilbakelagt stadium, får UNIVAC-en nye og tilbakevendende lidelser 

på de merkeligste steder. Den setter definitivt ikke ny «verdensrekord i produktiv utnyttelsestid» de 

første årene. Ellingsen, som blir installert på EDB-avdelingen omtrent samtidig med den nye 

maskinen, kunne fort endt opp som hoggestabbe for misfornøyde brukere. Selmer sørger for at det 

ikke skjer. Han holder sin hånd over Ellingsen; den nye avdelingslederen har tross alt hverken bestilt 

eller bygget maskinen. 

Da UNIVAC 1110 har fått orden på immunforsvaret, er etterspørselen etter kjøretid så stor at 

universitetet vil innføre døgndrift sju dager i uken. Det lar seg ikke uten videre gjøre i et Norge som 

stenger dørene på slaget fem hver ettermiddag. Omfattende forhandlinger med Forbruker- og 

administrasjonsdepartementet, Kirke- og undervisningsdepartementet, Norsk Tjenestemannslag og 

Statstjenestemannsforbundet må til før det gis dispensasjon for en skiftordning som tillater 

kontinuerlig drift. Avtalen inngås i 1976, omtrent samtidig som EDB-avdelingen begynner å planlegge 

for en ny og kraftigere maskin. 

Ellingsen beskriver Selmer som en stødig og støttende styreformann. Han opplever at Selmer forstår 

når han skal involvere seg, og når han skal holde seg unna. Stort sett, i alle fall. På ett område er 

Selmer plagsomt pirkete. Ellingsen omtaler seg selv som «ikke verdens stødigste i rettskrivning», og 

Selmer kan ikke se en skrivefeil uten å få vondt i sjelen. Han tar ofte en siste runde med 

dokumentene til Ellingsen før de går videre til resten av styret. «Noen ganger må du se på meg som 

en redaktør», sier Selmer.432 Til tross for rødpennen utvikler de to et nært og godt samarbeid. 
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Rett før jul i 1973 får Bergens-avisene mer EDB-stoff å skrive om. En polsk spion er arrestert i Bergen 

og har tilstått spionasje mot norske interesser. Bergens-pressen er i ekstase. En vaskeekte hemmelig 

agent fra østblokken har vandret over Bryggen og Fisketorget i fullt dagslys, og det i lengre tid. Bedre 

julegave kan ikke en avisdesk oppdrive. 

Det kommer raskt for en dag at polakken, som heter Wojciech Gulgowski, er ansatt ved EDB-

avdelingen ved universitetet og har vært det i flere år. Først som menig programmerer, deretter som 

sjefprogrammerer med ansvaret for driftssystemet til regneanlegget. Bergens Tidende er raskt på 

sporet. Var det ikke så at universitetet hadde et EDB-samarbeid med Sjøforsvaret? 

Selmer tar støyten. (Han har neppe noe imot å gjøre det i en høyprofilert spionsak. Dessuten tar han 

aldri kritikk personlig.) Det er i hovedsak han som uttaler seg til avisene, ikke direktør Halvorsen, 

rektor Henrichsen eller EDB-sjef Ellingsen. Selmer gjør sitt beste for å bagatellisere samarbeidet med 

Sjøforsvaret. Det som i interne dokumenter er omtalt som «det mest pretensiøse og omfattende 

data-opplegg her i landet», presenteres nå nærmest som en ubetydelighet:  

Oppdraget var et rent pilot-prosjekt og gikk ut på å klarlegge hvorvidt det var mulig å føre 

Sjøforsvarets materiellregnskap på EDB. Det dreiet seg om et begrenset materiellutvalg i forbindelse 

med dette prosjektet, sier professor Selmer, og det var langt fra noe fullstendig materiellregnskap.  

Prosjektet hadde da også meget lav sikkerhetsgradering. Ingen utlendinger var imidlertid med på det, 

følgelig heller ikke Gulgowski, og det man nå vil kontrollere, er om han kan ha skaffet seg 

opplysninger, som etter hva man forstår ved Universitetet, neppe kan ha hatt større verdi. Det er 

Forsvarets egen datasentral som fører de fullstendige materiell-regnskapene. Universitetet utførte 

bare et forarbeide, og prosjektet ble avsluttet for et par år siden.433 

Det Selmer ikke forteller avisene, er at Gulgowski i praksis har hatt tilgang til all informasjon lagret på 

EDB-anlegget. Om noe har vært av interesse for en spion, er en helt annen sak. Selmer gjør i alle fall 

sitt beste for å avblåse debatten og forteller journalistene at prosjektet gikk ut på å «kode skruer og 

ubåter».  

Min rent personlige refleksjon er at jeg heller ikke kan skjønne verdien av å kjenne kodenummer til en 

skrue, eller en hel ubåt for den saks skyld. Det må jo være mengden av skruer og ubåter som er 

avgjørende.434 

Spionsaken koker etter hvert bort i kål. Gulgowski blir dømt for å ha forberedt spionasje, og søker 

etter hvert faktisk politisk asyl i Norge. (Det utløser en av de heftigste stormene av leserbrev Bergens 

Tidende noen gang har opplevd. Holdningen er at den mannen aldri må få vandre over Fisketorget 

igjen!) Ingenting tyder på at polakken har fått tak i informasjon av betydning. Den mest påfallende 

effekten av spionsaken er at universitetsledelsen heretter vegrer seg for å inngå nye avtaler med 

Sjøforsvaret.  

Skal man tro EDB-folk selv, står enhver EDB-avdeling til enhver tid i en smertefull seigmann-strekk 

der budsjettansvarlige drar hardt i én retning og stadig mer kravstore brukere like hardt i en annen. 

Denne virkelighetsbeskrivelsen er ikke mindre passende for EDB-avdelingen på Universitetet i Bergen 

på 1970-tallet enn for andre EDB-avdelinger i andre tiår. Etter flere år med relativt rause 

universitetsbudsjetter holder staten merkbart hardere på kronene fra midten av 1970-tallet. I tillegg 

vokser distriktshøgskolesystemet frem og vil ha midler fra den samme potten som universitetene.  

Datamaskiner er fortsatt grassat kostbare midt på 1970-tallet. Du får ikke lenger en jumbojet for 

prisen av en ny regnesentral, men et småfly lar seg nok fortsatt lande. Slikt ser ikke brukerne. De ser 

bare hva databehandling kan gi av fordeler innenfor administrasjon, forskning og undervisning, og 

mye vil helt naturlig ha mer. Universitetet i Bergen tilbyr tidlig databehandling som del av 
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undervisningen i mange studieretninger, og forskerne tar tidlig i bruk dataanlegget til mer enn 

matematikk, meteorologi og geofysikk. På slutten av 1960-tallet er samfunnsviterne i Bergen ivrige 

databrukere, og Nordisk institutt legger beslag på mye kjøretid. De puncher for harde livet for å 

samle alle ord og uttrykk på nynorsk og bokmål på magnetbånd – datidens foretrukne 

lagringsmedium. 

I 1966 bruker drøyt hundre vitenskapelig ansatte og hovedfagsstudenter dataanlegget på 

Universitetet i Bergen. Brukerne er hovedsakelig fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ti 

år senere er det mange tusen brukere, fordelt på alle fakulteter. Formannen for EDB-rådet, Kolbjørn 

Heggstad, mener Selmer fortjener sin del av æren for denne utviklingen:  

[…] Karakteristisk for professor Selmer var at han i sitt arbeid som styreformann alltid hevda at vårt 

sentrale EDB-anlegg var ein fellesressurs for forskarar frå alle fag ved Universitetet, ikkje berre frå dei 

etablerte EDB-orienterte faga. Dette førte til at Universitetet i Bergen tidleg hadde ein svært variert 

EDB-bruk.435 

Baksiden av denne brukermedaljen er selvsagt at budsjettet aldri strekker til, og kanskje er det 

nettopp i budsjettforhandlinger Selmer gjør sin viktigste innsats for EDB-avdelingen. Han er alltid 

godt forberedt når en sak skal behandles, enten det er i EDB-avdelingens styre, fakultetsmøter eller i 

kollegiet. Noen ganger har han gode poenger som overbeviser, andre ganger virker det som om han 

kverner meningsmotstandere i stykker med en effektiv blanding av selektiv hørsel, spiss tunge og 

seig stå-på-vilje. Han har definitivt ikke autoritetsangst og tar ikke fem flate øre for å motsi folk som 

står over ham i rang, enten det er universitetsdirektør eller rektor.  

I motsetning til mange andre som deltar i opphetede debatter, har Selmer én stor fordel. Han holder 

seg alltid til sak og går aldri løs på person. Det skussmålet får han fra folk som har vært uenige med 

ham om mangt, blant annet fra Sigve Tjøtta. 

Et brev Selmer skriver til kollegiet høsten 1972, er illustrerende for den evige budsjettkampen han 

fører på vegne av EDB-avdelingen: 

Jeg var innkalt til det kollegiemøtet 26. november 1971 hvor fordelingen av annuum for 1972 ble 

diskutert («diktert» er kanskje et mer dekkende uttrykk). I direktør Halvorsens fravær representerte 

assisterende direktør Lerheim administrasjonens synspunkter. Til min påpekning av at EDB-

avdelingens annuum var satt alt for lavt, svarte han at Avdelingen måtte innstille seg på en 

nedtrapping av virksomheten i 1972, i form av nedsatt kjøretid. Det kom ingen reaksjoner på denne 

uttalelse fra de øvrige medlemmer av Kollegiet.436 

Han får ingen respons på henvendelsen og følger opp med et nytt brev: 

Styret vil sterkt fremheve at en slik konstant pengemangel kan gå utover arbeidsgleden og innsatsen 

blant Avdelingens ansatte, og at det fra 1973 må bevilges vesentlig mer til annuum. I motsatt fall må 

Avdelingen redusere sine driftsomkostninger, med de følger dette har for dens service overfor 

brukerne. Dette vil utvilsomt vekke sterke reaksjoner innenfor universitetet, og sannsynligvis også 

vekke lite smigrende oppmerksomhet utad. Det virker ikke rimelig at en effektiv utnyttelse av 

maskinelt utstyr til kr. 4,3 mill. årlig skal hindres gjennom en annuumssvikt av vesentlig lavere 

størrelsesorden.437 

Denne gangen når budskapet igjennom, og et budsjettkutt som allerede er vedtatt, blir i alle fall 

delvis reversert. 

Assisterende universitetsdirektør Magne Lerheim, som er nevnt i det første brevet, er en profilert 

Venstre-politiker med erfaring som statssekretær i både Lyng- og Borten-regjeringene. Han er slett 

ikke noe persilleblad, men er visstnok likevel en av flere i universitetsledelsen som kvier seg for å gå i 
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direkte debatt med Selmer. Det går også en historie om at dekanen ved Det medisinske fakultet får 

passet sitt påskrevet av Selmer under et budsjettmøte i kollegiet, etter å ha dristet seg til å foreslå at 

nye tannlegestoler på Odontologen haster mer enn økte bevilgninger til EDB-avdelingen. (Det kan 

hende Selmer ikke har hull i tennene.) 

I 1976 er det rundt 30 ansatte ved EDB-avdelingen. En del av disse sitter i vitenskapelige stillinger, for 

avdelingen driver også med forskning og undervisning. Det er slett ikke alle på universitetet som 

synes det er en fornuftig bruk av stillingshjemler. Blant annet foreslår Tjøtta at en amanuensis-stilling 

ved EDB-avdelingen omgjøres til et professorat i numerisk analyse ved hans avdeling for anvendt 

matematikk. Ellingsen og Selmer motsetter seg forslaget kraftig:  

Forslaget kan […] føre til en forringelse av datamiljøet et sted i forsøk på å bygge det opp et annet 

sted, og vi beklager sterkt at forslaget ikke synes å tillegge miljøet som naturlig samles rundt et større 

EDB-senter, særlig vekt.438 

Denne saken er del av en mer omfattende diskusjon som pågår på Universitetet i Bergen det meste 

av Selmers formannsperiode, og som tidvis er forholdsvis høylytt. Spørsmål er om databehandling 

skal sentraliseres i én avdeling, eller om det skal bygges opp kompetanse og kapasitet på de enkelte 

institutter. (Folk i styre og stell på Universitetet i Bergen i dag mener dette er en debatt som fortsatt 

pågår, og som trolig aldri vil gå i graven.) 

Selmer tar opp temaet i en nokså underholdende tekst han skriver da han går av som styreformann. 

Det er stil over både tittel – «Betraktninger på fallrepet» – og innledning:  

Fra 1970, da professor Godske døde, har jeg vært styreformann inntil jeg gikk av nå i høst. Mange vil si 

at det var på tide.439  

I teksten oppsummerer han utviklingen fra 1970 til 1982 svært presist:  

Flere terminaler, mer interaktiv kjøring og stadig flere små og middelstore anlegg, plassert i de enkelte 

miljøer. 

Selmer ser positivt på mer distribuert databehandling, der brukerne får tilgang til sentralanlegget via 

lokale terminaler, men advarer mot å satse for mye på «lokale anlegg». 

[…] det er nok igjen av diskusjoner mellom «småkonger» og «sentralister». Mine betraktninger på 

fallrepet er ment som et innlegg i en slik debatt. Jeg uttaler meg da ikke bare som mangeårig 

styreformann, men også som en forholdsvis stor bruker. Jeg har videre sett problemene med et lokalt 

anlegg (ved Matematisk institutt) på nokså nært hold. 

Han stiller opp to alternativer: 1) et lokalt anlegg på institutt- eller fakultetsplan, eller 2) 

tilfredsstillende forbindelse til et slagkraftig sentralanlegg med gode programsystemer.  

Personlig er jeg ikke i tvil om valget: Alternativ 2. Og jeg tror at «småkongene» bør være klar over at 

det sikkert er mange brukere som deler mitt syn, særlig hvis de som jeg er store brukere ved et fattig 

institutt (og det er nok de fleste institutter i dag). […] 

En […] ting har i alle fall mitt mangeårige arbeid med EDB-budsjetter overbevist meg om: For 

universitetet som helhet vil utvilsomt investeringene i et sentralt anlegg falle billigere enn å spre 

bevilgningene på flere lokale, middelstore maskiner. Det gjelder kostnadene både ved anskaffelse og 

til vedlikehold. Dette forhold glemmes nok ofte når de enkelte dekaner kjemper i Kollegiet for 

bevilgninger til sine fakulteter.  

Nå er mannen på fallrepet i siget. Han kommer med ganske direkte kritikk av kollegiet:  



116 
 

[…] et annet hovedproblem har Universitetet selv kontrollen med, nemlig antall stillinger til EDB-

senteret. Pga. avgangen til private firmaer, og fordi behovet for operatører er blitt redusert, har vi nå 

en del ledige stillinger ved EDB-senteret. Styret har foreslått averteringer, og konverteringer til andre 

viktige oppgaver når det gjelder operatør-stillingene. 

Men Universitetet har lagt nesten alle ledige stillinger (ikke bare våre) på is i lengre tid, for vurdering 

ved høstens budsjettbehandling. Og denne er lite lovende for EDB-senteret. Når dette skrives, ser det 

ut som om flere av våre stillingshjemler står i fare for å «knabbes» av Kollegiet. 

En slik reduksjon kan gjøre det umulig for EDB-senteret å opprettholde sin kompetanse på en rekke 

viktige og fremtidsrettede felter. I nasjonal sammenheng vil vi bli lillebror. Vi kan kanskje fortsatt drive 

tilfredsstillende med det anlegget vi har i dag, men på mange viktige utviklingsområder kan vi i høyden 

ta i bruk nye systemer som andre nasjonale og internasjonale EDB-sentre har utviklet. 

En og annen budsjettansvarlig i ledelsen er helt sikkert enig med Selmer i at det er på høy tid at han 

gir seg som styreformann.  
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Et matematisk kjøkkengulv 

Et trekk ved Selmer det er umulig å overse, er hans fenomenale arbeidskapasitet. Et annet hans 

voldsomme engasjement – for matematikk, undervisning, elektronisk databehandling – og tendensen 

til å gravitere mot verv og lederposisjoner. På 1960-tallet er Selmer blant annet prodekanus og 

dekanus i ni år, redaktør for Nordisk Matematisk Tidsskrift, foreleser, særdeles aktiv 

hovedfagsveileder, medlem av Rådet for EDB i staten, involvert i utviklingsprosjekter i 

kryptoindustrien, i full sving med å lage matematisk teori for skiftregistre og engasjert i en rekke 

andre verv både på og utenfor Universitetet i Bergen. 

Et sånt aktivitetsnivå er ikke mulig uten en solid støttespiller på hjemmebane. Selmer har det. Som så 

mange andre kvinner av sin generasjon er Lillemor hjemmeværende. Det er nok ektemannens valg 

mer enn hennes. Som ung går hun husmorskolen og har planer om å ta lærerutdanning. Så får hun 

en meniskskade, som den gangen behandles med seks måneder i gips og absolutt stillesitting. 

Deretter kommer krigen i veien for videre utdanning. Så blir hun gift. 

Ifølge datteren Johanne-Sophie gir Lillemor flere ganger uttrykk for at hun gjerne vil ha en jobb 

utenfor huset. Hun snakker varmt om oppholdet i Princeton i 1951/52, der hun måtte jobbe fordi 

Rockefeller-stipendet ikke strakk til for to i USA. På 1970-tallet tar hun flere ganger opp ønsket om å 

skaffe seg jobb, men hver gang svarer Selmer at det ikke vil lønne seg. Hvis hun skal jobbe, må han 

skifte skatteklasse, og da vil de i sum komme dårligere ut. Det er et regnestykke det absolutt går an å 

diskutere.  

Egen karriere er et savn for Lillemor, men hun fremstår aldri som bitter. Hun går med hud og hår inn i 

rollen som fru professor Selmer og gir alltid uttrykk for at hun er svært stolt av sin mann. 

I hjemmet er Lillemor den udiskutable sjefen. Flere av Selmers tidligere hovedfagsstudenter har 

fortalt om veiledningstimer som plutselig blir avbrutt fordi Selmer må rekke en avtale med sin kone. 

Det fortelles også at hvis Lillemor ringer Selmer på kontoret, reiser han seg opp når han snakker med 

henne. Ellers sitter han helst når han prater i telefonen. 

En gang på 1980-tallet blir Christoph Kirfel og Arne Stray, som da er nyansatt på Matematisk institutt, 

invitert hjem til Selmer på middag. Både Kirfel og Stray sitter på med verten, og de havner i 

stillestående kø over Birkelundstoppen. Trafikken snegler seg av gårde, og Selmer blir mer og mer 

stresset etter hvert som klokken nærmer seg fem. Midt i Birkelundsbakken hiver han bilen inn til 

siden ved en liten stikkvei som er sperret av en «Hitlerjeksel», en av Vegvesenets betongblokker. Der 

mobiliserer han alt han har av krefter, og før de to passasjerene får summet seg, har han flyttet 

betongen ut av veien helt på egen hånd. Så er det full gass ned stikkveien, slik at de rekker hjem 

akkurat i tide. Har Lillemor sagt at middagen står på bordet klokken fem, da innfinner man seg i 

Håkon Sæthres veg klokken fem. Flertallet av fartsbøtene Selmer pådrar seg gjennom livet, skyldes 

trolig skrekken for å komme for sent til bords.  

Middagsselskaper av ganske formell art er en hovedingrediens i Selmers sosiale liv. Som regel er det 

kolleger fra akademia eller forsvarskretser som er på besøk. Selmer har mange bekjente, men få 

nære venner. Han er høflig, hyggelig, munter og lett å prate med, men sjelden personlig i valg av 

samtaleemne. Han slipper ikke lett mennesker innpå seg. Derimot passer han på at gjestene har det 

bra, at de har noe i glasset og noen å snakke med. Og han utfører alltid en personlig skål med hver og 

en av damene som er til stede.  
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I 1968 selger Selmer huset på Eidsvåg og bygger enebolig på Tveiterås i bydelen Paradis. Han bryter 

for øvrig en gyllen regel om ikke å selge til kjente, for den som overtar tomannsboligen på Eidsvåg for 

134 000 kroner, er Selmers kollega fra Matematisk institutt, Hans Fredrik Aas. 

Huset på Tveiterås koster atskillig mer og har en planløsning tilpasset de gamle møblene ekteparet 

Selmer har arvet etter foreldrene. Selmer tegner faktisk møblene i samme skala som plantegningene 

av huset og gir arkitekten beskjed om at huset skal «bygges rundt dem». Eneboligen får en stor 

spisestue som bare brukes til selskap, og så mange utganger at Selmer kaller huset «Revehiet». 

Kanskje er det bare for spøk, kanskje er det et element av alvor i spøken. Opplevelser under 2. 

verdenskrig kan ha lært Selmer at det alltid er godt å ha mer enn én exit-mulighet.  

Til revehi å være er Håkon Sæthres veg 16 usedvanlig rent og ryddig. Det fortelles at enkelte andre 

akademikerfruer er redde for ikke å leve opp til fru professor Selmers standard når det er deres tur til 

å invitere. Lillemor er medlem av den eksklusive «professorfrueforeningen» i Bergen, som 

regelmessig arrangerer lunsj på Lyststedet Bellevue. Det er en av Bergens flotteste restauranter, hvor 

maten serveres på sølvfat og inntas med sølvbestikk. Lillemor er alt annet enn fornøyd da Bellevue 

stenger og professorfruene må ta til takke med restauranten på Hotel Norge. Der har de ikke 

sølvbestikk. 

Johanne-Sophie beskriver faren som arbeidsnarkoman. En annen måte å si det på er at han er så 

glødende engasjert i faget sitt at han ikke skiller mellom jobb og fritid. Han sitter ofte bøyd over 

papirene på kveldstid, og papirene handler ofte om matematiske problemstillinger, saksbehandling 

på instituttet eller artikler til Nordisk Matematisk Tidsskrift. Veldig ofte om det siste, slik datteren 

husker det.  

I perioder snakket han jo ikke om annet ved middagsbordet, og jeg ble så uendelig lei av det. Jeg tror 

ikke det enset ham at andre kanskje ikke var like interessert i matematikk som han var.440 

Hun slutter tidlig å spørre om hjelp med matematikkleksene, for selv et enkelt spørsmål har en 

tendens til å avføde en hel forelesning. På hjemmebane har Selmers iver dermed stikk motsatt effekt 

av det han ønsker. Han tar effektivt knekken på datterens interesse for matematikk. Johanne-Sophie 

blir biolog. 

Også vordende biologer må gjennom en del matematikk i starten av universitetsstudiene, og 

Johanne-Sophie tar to emner ved farens institutt i Bergen. Hun kommer seg som hun sier «gjennom 

på et vis» uten farens hjelp, men karakterene blir ikke all verdens. Eksamensresultatene blir som 

vanlig på denne tiden slått opp på en oppslagstavle med kandidatenes fulle navn, og en nysgjerrig 

Selmer blir nokså skuffet da han får se dommen over datterens matematikkferdigheter. Ifølge en 

ubekreftet historie tar Selmer ned oppslaget. Helleseth er ganske sikker på at dette ikke stemmer. Da 

ville det blitt snakket om det på instituttet. Johanne-Sophie selv har aldri hørt om noen slik episode, 

men hennes reaksjon er «det skulle ikke forundre meg». 

Hvis Selmer er skuffet over at datteren ikke følger i hans matematiske fotspor, skjuler han det i så fall 

godt for henne. Han gir aldri uttrykk for at hun ikke har levd opp til hans forventninger. Hun 

disputerer for doktorgraden i marin mikrobiologi på Göteborgs universitet i mai 1988, med stolte 

foreldre til stede.  

Professor Tverberg er trolig den av kollegene ved Matematisk institutt som kjenner Selmer best. I sin 

minnetale over Selmer i 2007 sier han følgende:  
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Selmer prioriterte hjemmet og familien høyt; som ung mann gjorde det et sterkt inntrykk på meg da 

han ikke ville bryte en avtale med datteren til fordel for et møte med Fieldsmedalje-vinneren Alan 

Baker.441 

Selmer reiser mye i forbindelse med alle sine verv og oppdrag, og så fremt det er mulig, er Lillemor 

med. Hun er med til USA i 1951–1952, og Johanne-Sophie, som er født i 1955, er også med under 

Selmers forskningsfriår i Cambridge i 1964–65. Hun begynner på offentlig skole i England, men etter 

noen få dager bestemmer Lillemor seg for å gi datteren hjemmeundervisning. Johanne-Sophie har en 

fornemmelse av at moren ikke liker å se datteren i skoleuniform, men ellers får hun ingen forklaring. 

Kanskje er det så enkelt som at Lillemor, som plutselig befinner seg på et nytt sted uten noe sosialt 

nettverk, trenger noe å fylle dagene med. 

På 1970- og 1980-tallet er Lillemor svært ofte med når Selmer reiser på matematikk-konferanser og 

andre faglige arrangementer i blant annet Italia, Tyskland og Østerrike.  

Matematikken er til stede i Selmer-familiens liv i en sånn grad at den til og med får innvirkning på 

interiøret. Da de bygger på Tveiterås, vil Selmer ha et bestemt matematisk mønster med kvadratiske 

ruter på kjøkkengulvet. Den dagen gulvleggeren kommer, holder matematikkprofessoren seg 

hjemme for å forsikre seg om at alt går riktig for seg.  

Kvadratene er i tre farger, og hver rekke og hver rad er et syklisk skift av det samme mønsteret. 

Selmers hovedfagsstudenter fra 1960-tallet omtaler fenomenet som «Selmer-kvadrater», og for en 

matematiker er det sikkert en glede å tråkke rundt på disse rutene. Andre kan finne på å si at de 

roter til linoleumen. 

Nest etter matematikken kommer hagen som en god nummer to blant Selmers interesser. På Eidsvåg 

murer han, dyrker poteter og planter busker. Han er forresten god på finsnekring også. I et skap ved 

toppen av trappen i tomannsboligen bygger han dukkehus til Johanne-Sophie. Han klarer nesten å 

skjule skuffelsen over at hun ikke bryr seg noe større. Hun leker ikke med dukker. Maskinpistolen i 

plast som han har med hjem fra en av de mange reisene sine, et naturtro vidunder med flotte 

lydeffekter, gjør derimot suksess. (Ifølge naboer på Eidsvåg, Johanne-Sophie har selv ingen erindring 

om denne gaven.) 

I Tveiteråsen får Selmer mer plass å boltre seg på, og han opparbeider seg en hage som er så 

forseggjort at botanikkprofessor Knut Fægri rett som det er tar med seg gjester på omvisning. Hagen 

har et rikt utvalg av rododendron og andre prydbusker, som Selmer regisserer like stramt som 

kvadratene på kjøkkengulvet.  

Hvis han ikke holder på med matematikk eller friserer skuddene på prydfuruene med neglesaks, ser 

Selmer gjerne film. En av fordelene med å ha flyttet til Paradis er at det er kort vei til «reprisekinoen 

Fanahallen». I januar 1970 gleder ekteparet Selmer seg til et gjensyn med Kongen og jeg, en svulstig 

og romantisk musikal fra 1956 med skallede Yul Brynner i Oscar-vinnende hovedrolle. Dessverre 

svarer ikke opplevelsen til forventningene, noe Selmer umiddelbart gir uttrykk for i et leserinnlegg i 

Bergens Tidende. Tittelen på innlegget er «Svindel på Fanahallen».  

Da vi i ettermiddag så i avisen at Fanahallen satte opp «Kongen og jeg», etter Rodgers og 

Hammersteins musical, styrtet vi av gårde med en gang. Nå sitter jeg skuffet om kvelden og skriver 

dette mens platene med sangene fra filmen svirrer på platespilleren. La gå at kopien var slitt enkelte 

steder, det skjer ofte med gamle filmer. Det skjer også at det pga. slitasje må kuttes helt ut visse 

passasjer fra filmen. Men når man går for å nyte en musical, venter man ihvertfall at de fleste sangene 

er i behold. I dette tilfellet fikk vi imidlertid bare 4 av filmens 11 sanger […].442 
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Deretter ramser Selmer opp hvilke sanger som var med, og hvilke sanger han føler seg snytt for. 

Innlegget utløser en føljetong i avisen, der kinosjef Arvid Meyer forklarer seg så godt han kan og 

forteller at det ikke er kinoen som klipper filmen. Selmer følger opp med et nytt innlegg.443 Det har 

tittelen «Fortsatt svindel» og inneholder svært detaljert informasjon om grammofonplaten fra den 

opprinnelige filmen – blant annet produksjonsnummeret. I tillegg benytter han anledningen til å 

påpeke at en annen av hans favorittfilmer – Klokkene ringer for deg – var «ganske beklippet» sist den 

ble vist i Fanahallen. Denne kassasuksessen fra 1943 er Hollywood-patos på sitt mest intense, en to 

timer lang eksess i idealisme, romantikk og sentimental musikk mot et bakteppe av krig og 

elendighet. Den er trolig også et stjerneeksempel på hva slags filmer Selmer – og svært mange andre 

av hans generasjon – foretrekker. 

Å forfatte leserinnlegg er Selmer god på. Han lar seg lett engasjere og er aldri redd for å gi uttrykk for 

hva han mener. Han har flere innlegg i Bergens Tidende om fartsbøter, studenter og 

eksamensresultater. I 1965 kommer han med forslag til hvordan man kan fjerne råttent bunnvann fra 

Nordåsvannet, og dermed også få bukt med den gufne lukten av råttent egg.444 Han går imot et 

forslag kommuneingeniøren har fremmet, og anbefaler i stedet en pumpestasjon på Kråkenes i Fana. 

Han har til og med regnet ut hvilke dimensjoner anlegget bør ha. 

Selv om Selmer har sterke meninger om mye og mangt, fremstår han ikke som politisk engasjert. 

Johanne-Sophie tar det for gitt at faren var trofast Høyre-velger, men kan ikke si det sikkert. Det 

diskuteres sjelden politikk over middagsbordet. Selmer undertegner et opprop fra norske forskere til 

støtte for norsk medlemskap i EF – forløperen til EU – før folkeavstemningen i 1972,445 men ellers er 

det sjelden han flagger politisk ståsted. 

En av Selmers kolleger, kanskje Tverberg, skal ha sagt at Selmer nok ser ut som en aristokrat, men at 

han innerst inne er en god sosialdemokrat.446 Om utsagnet skal tolkes som at Selmer stemmer 

Arbeiderpartiet, er ikke godt å vite.  

Etter at familien Selmer flytter til Bergen, opphører nærmest kontakten med resten av slekten. 

Hovedårsaken er ikke avstanden, men et noe anstrengt forhold mellom familiemedlemmene. Ifølge 

Johanne-Sophie skyldes det først og fremst Lillemor, som skal «ha en egen evne til å legge seg ut med 

folk i familien». Forholdet mellom Lillemor og Selmers mor Ella er et klassisk, anstrengt 

svigerdatter/svigermor-forhold. Lillemor går heller ikke særlig godt overens med sin svigerinne, 

justisminister og høyesterettsdommer Elisabeth Schweigaard Selmer. Konsekvensen av det er at 

brødrene Ernst og Knut Sejersted Selmer i voksen alder stort sett bare treffes i begravelser, og at 

Johanne-Sophie aldri blir kjent med sine søskenbarn. Knut og Elisabeth arver en hytte på Ustaoset og 

ferierer der; Johanne-Sophies foreldre overtar «Skogstua» i Hvitsten og tilbringer feriene der.  

To episoder fra 1970-tallet bekrefter at forholdet mellom brødrene Selmer ikke er det beste. Om det 

skyldes at Lillemors holdning har smittet over på ektemannen, eller om det ligger noe annet bak, er 

vanskelig å vite. I september 1971 inviterer Rådet for EDB i staten Knut Sejersted Selmer til et 

rådsmøte for å redegjøre om jus og offentlige databanker. Det liker storebror Ernst dårlig. Enda 

dårligere liker han at EDB-sjef Ellingsen ved Universitetet i Bergen innleder et samarbeid med 

yngstebror Selmer i andre halvdel av 1970-tallet. Knut Sejersted Selmer er da etablert som en av 

landets fremste eksperter på personvernspørsmål knyttet til data. 
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Mynter, frimerker og en matematisk Mainz-ekspress 

Fra andre halvdel av 1970-tallet tar ikke Selmer på seg oppgaver utenfor Matematisk institutt i 

samme omfang som før. Nå vil han bruke mer tid på sin store faglige kjærlighet – tallteorien. Han gir 

seg i kast med det som heter additiv tallteori, og blir i all hovedsak værende i denne grenen av 

matematikken til han går av med pensjon. Summen av Selmers innsats på dette området kan 

karakteriseres som hans tredje store matematiske arbeid. Selv sier han spøkefullt at han avlegger «to 

nye doktorgrader» etter fylte 60.447 

Som navnet peker på, handler additiv tallteori om mengder av heltall og om hvordan disse oppfører 

seg under addisjon. Selmer er særlig opptatt av to klassiske problemstillinger på feltet, 

myntproblemet og frimerkeproblemet. Enkelt fortalt dreier det seg om veksling av mynter og 

frankering av brev. I en artikkel publisert i NORMAT i 1981 presenterer han problemene slik:  

I et land har myndighetene mer sans for primtall enn for praktisk tallteori. Både mynter og frimerker 

har nemlig pålydende 1 peng, 5 peng, 7 peng og 13 peng. En innbygger har sluppet opp for 1 peng-

mynter, men har nok av de øvrige. Hva er det største beløp han da ikke kan legge på bordet? (Svar: 16 

peng.) 

Den samme innbygger har nok av alle frimerke-typer, men på hans konvolutter er det utenom navn og 

adresse bare plass til 4 frimerker. Hva er det minste beløp han da ikke kan frankere? (Svar: 29 peng.) 

Selv om situasjonen er svært hypotetisk, danner den utgangspunktet for de kjente mynt- og frimerke-

problemer i tallteorien.448 

I samme artikkel forteller han følgende om opprinnelsen til denne matematikken:  

Mynt- og frimerkeproblemet har lenge hørt til «underholdningsmatematikken», men ble først tatt opp 

i mer seriøse former i 1930-årene. Etter en langsom start kom det for alvor fart i sakene etter 1960, og 

da særlig pga. professor Hofmeister i Mainz og hans elever. Hofmeister arbeidet et par år i Norge,449 og 

tok en norsk doktorgrad hos oss i Bergen. På den måten ble vårt miljø interessert i problemstillingen, 

og vi har arbeidet aktivt med den de siste årene.450 

Hofmeister kommer til Norge for å studere på 1960-tallet, og husker godt sitt første møte med 

Selmer: 

Da var jeg omtrent 25 år gammel […] Det må ha vært i 1963. Jeg husker ham som en veldig vennlig, 

hjelpsom og sjarmerende person som snakket tysk veldig godt.451 

Selmer blir veileder for Hofmeister, som altså tar doktorgrad i matematikk ved Universitetet i Bergen 

i 1966. På denne tiden har Selmer svært mange gjøremål, men han møter Hofmeister igjen på 1970-

tallet, og da infiserer tyskeren ham effektivt med additiv tallteori. Selmer mangler immunforsvar mot 

matematikk som er både underholdende og faglig utfordrende, og mynt- og frimerke-viruset forblir 

virksomt i kroppen hans resten av yrkeskarrieren. 

Doktoravhandlingen til Hofmeister handler om det som kalles «Frobenius-tallet»,452 oppkalt etter 

den tyske matematikeren Ferdinand Georg Frobenius. Frobenius-tallet betegner den største 

kombinasjonen som ikke kan dannes av elementene (altså de naturlige tallene453) i en definert 

mengde. Hvis vi for eksempel bare har 3-kroner og 5-kroner, er Frobenius-tallet 7. Vi klarer ikke å 

legge sammen myntene våre slik at vi får 7 kroner. Alle høyere verdier klarer vi å lage. 3 + 5 = 8, 3 + 3 

+ 3 = 9, 5 + 5 = 10, 3 + 3 + 5 = 11, osv. (Se appendiks 7 for en av Selmers litt mer detaljerte 

forklaringer på dette.) 

Når antallet elementer i mengden øker – altså når det kommer flere myntverdier inn i bildet – blir 

det etter hvert mye vanskeligere å bestemme Frobenius-tallet:  
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Allerede Frobenius var klar over at en bestemmelse av [Frobenius-tallet] kunne være meget vanskelig i 

det alminnelige tilfellet. Han oppfordret derfor sine tilhørere til i hvert fall å finne så gode skranker […] 

som mulig. Bestemmelse av slike skranker er etter hvert blitt en ren «folkesport».454 

I mange matematiske problemer er det vanskelig å finne et eksakt svar eller en eksakt formel. Da 

leter matematikerne gjerne etter en formel som gir en omtrentlig løsning. I forbindelse med 

Frobenius-tallet leter man da gjerne etter det som kalles en øvre skranke. Det er en formel som gir et 

omtrentlig svar, og som man på forhånd vet er litt for stort, men som gir en brukbar ide om hvor i 

terrenget det eksakte svaret ligger. (Om bestemmelsen av slike skranker er «folkesport», kommer 

veldig an på hva slags folk du omgås.) 

Den andre klassiske problemstillingen Selmer er opptatt av innen additiv tallteori, handler om 

frimerker og frankering av konvolutter. Her er utfordringen å finne rekkevidden for et gitt antall 

frimerker med bestemte pålydende beløp, en sammenhengende rekke av portotakster fra den lavest 

mulig og så høyt som mulig. (Se appendiks 7 for et av Selmers egne eksempler.)  

Selmer og andre som er hektet på additiv tallteori, oppdager raskt at det er grenser for hvor 

avanserte problemer av denne typen som kan løses ved god, gammeldags prøving og feiling. Derfor 

er de ute etter å finne formler med høy grad av generaliserbarhet – altså metoder som kan brukes 

for å løse disse problemene i sin alminnelighet. Det er vanskelig. Og for matematikere som Selmer er 

det vakkert å finne generelle løsninger på noe som er vanskelig. 

Vanskelighetsgraden kan skrus opp mange knepp ved å øke antallet mynter, frimerker og pålydende 

verdier, ved å legge inn forutsetninger knyttet til konvoluttstørrelse og så videre. Da kan dette bli 

fryktelig vrien matematikk og gi opphav til problemstillinger som egner seg svært godt for computer-

knaing. Det er en av grunnene til at samarbeidet med dataekspert Svein Mossige er så viktig for 

Selmer gjennom 1970- og 1980-tallet.  

Beregninger til bestemmelsen av [rekkevidden] blir fort meget store, og EDB-eksperter har boltret seg. 

Inntil nylig var de mest omfattende tabeller laget av Lunnon455, men i det siste har Mossige i Bergen 

utvidet tabellene vesentlig, ved hjelp av vårt store Univac regneanlegg.456 

På spørsmål om hva denne mynt- og frimerke-eksersisen er godt for, svarer Selmer kort og kontant: 

Absolutt ingenting. Det jeg driver med – frimerker og mynter – er bare interessant som tallteori og har 

ingen praktisk betydning.457 

Det er nok mange matematikere – kanskje særlig blant dem som ikke jobber med tallteori – som 

deler oppfatningen av additiv tallteori som unyttig underholdningsmatematikk. Også Hofmeister er 

overraskende beskjeden på vegne av sitt eget fagfelt. Han svarer følgende på spørsmålet om 

Frobenius- og rekkeviddeproblematikken har brakt ny innsikt av relevans for andre deler av 

matematikken:  

Konstruksjonen av uendelige 2. ordensbaser spilte en rolle i konstruksjonen av tynne, uendelige 

mengder. Også brukt i kombinatorikk og sannsynlighetsteori.458 

(Teorien om tynne, uendelige mengder eller Serre-mengder utvikles av den franske matematikeren 

Jean-Pierre Serre og hører hjemme i algebraisk geometri. Det skal ikke vi begi oss inn på.)  

Det hverken Selmer eller Hofmeister tar opp, er tallteoriens betydning som matematisk 

grunnforskning. Å vite hvor langt du kommer med myntene du har i lomma, eller om du har porto 

nok til å sende brev til USA (hvis noen i det hele tatt gjør det lenger?), driver selvsagt ikke 

matematikken fremover. Den additive tallteorien kan likevel være viktig fordi den handler om å 

avdekke mønstre, skjulte sammenhenger og territorialgrenser i heltallenes verden.  
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En av Hofmeisters egne studenter, Gregor Meures, avdekker for eksempel en intrikat sammenheng 

mellom Frobenius-tallet i myntbasematematikken og rekkevidden i frankeringsproblematikken. Har 

du funnet det første, sitter du på informasjon som kan hjelpe deg med å finne det andre. Eller 

omvendt. (Se appendiks 7 for en kort beskrivelse av denne sammenhengen.) 

Den unge Meures har for øvrig uttalte kommunistiske sympatier som truer med å stikke kjepper i 

hjulene for hans matematiske karriere. Etter tysk grunnlov er det forbudt å motarbeide de 

demokratiske prinsippene i den tyske statsforfatningen, og derfor får Meures yrkesforbud i delstaten 

Rheinland-Pfalz, der Mainz ligger. Heldigvis for Meures – og for den additive tallteorien – praktiserer 

de tyske delstatene loven nokså ulikt. Meures søker bare jobb i Hessen på den andre siden av Rhinen 

og får undervise der. 

Selmer er svært fascinert av Meures’ oppdagelse og bidrar i flere omganger til å forenkle og forkorte 

tyskerens opprinnelige bevis:  

Det er i grunnen overraskende at denne enkle og fundamentale sammenheng mellom mynt- og 

frimerke-problemene klarte å holde seg skjult så lenge som den gjorde. Meures’ opprinnelige bevis var 

ikke komplisert, men tok noen sider. Et meget kort og enkelt bevis finnes i mine artikler.459 

Dette er typisk Selmer. Han er generelt opptatt av å forenkle og finne pedagogisk gode fremstillinger 

av hvordan matematiske problemer løses og formodninger bevises. Det ser man også i kompendiene 

han skriver; de er spekket med kommentarer til andres arbeid, videreutviklinger og generaliseringer. 

Han er en kløpper til å sammenfatte et forskningsfelt slik at hovedfagsstudentene hans kan gå løs på 

problemstillinger som fortsatt står åpne.  

Med bakgrunn i Meures’ funn er det kanskje mulig å tenke seg at den additive tallteorien kan by på 

andre overraskelser også? Kanskje til og med et eller annet som skjener over i en helt annen del av 

matematikken og bidrar til å kaste lys over en viktig problemstilling der? Dessuten er den additive 

tallteorien en effektiv PR-agent for å lokke unge, lettpåvirkelige sinn ut på den matematiske galeien. 

Selv om den additive tallteorien aldri har blitt oppfattet som en særlig sentral del av matematikken, 

har den likevel fascinert – og fortsetter å fascinere – mange briljante matematikere.460 

På en måte har de additive tallteoretikerne gjort seg selv en bjørnetjeneste ved å snakke om mynter 

og frimerker. Det er effektivt som lokkemiddel overfor unge matematikere, men det gir unektelig 

denne matematikken et hobbypreg den kanskje ikke fortjener. Myntene og frimerkene og 

konvoluttene er nemlig bare representasjoner av heltall, mengder, grupper og andre helt sentrale 

størrelser i den matematiske virkeligheten. 

Selmer publiserer et 20-talls arbeider om additiv tallteori fra 1975 til 1990. De fleste publiseres som 

instituttrapporter på Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen, men han har også artikler i 

Mathematica Scandinavica461 og svært anerkjente Journal für die reine und angewandte 

Mathematik.462 Kirfel beskriver artikkelen i Mathematica Scandinavica – som handler om 

rekkeviddeproblemet med frimerker som har tre ulike verdier – som en svært grundig, pedagogisk og 

oversiktlig gjennomgang som viser kjente løsninger, anerkjente metoder og uløste påstander det 

bare er å kaste seg over. Artikkelen er blant Selmers ti mest siterte. 

Hofmeister er særlig begeistret for Selmers arbeid med en spesifikk versjon av rekkeviddeproblemet 

for fire frimerker som heter det ekstremale rekkeviddeproblemet. Det handler om å designe det beste 

settet av frimerker som lar deg danne den lengste uavbrutte rekken av portotakster fra 1 krone og så 

høyt som mulig. Forutsetningen er at du bare kan bruke frimerker med fire forskjellige pålydende 

verdier (og en av dem må nødvendigvis være 1 for å dekke den laveste taksten), men både antallet 

frimerker og størrelsen på konvolutten kan økes. 
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Selmers foreslåtte løsning på rekkeviddeproblemet for 4 elementer i samarbeid med Svein Mossige er 

en av de mest sofistikerte innen rekkeviddeproblematikken.463 

Det er utfordrende å finne en formel som gir et eksakt svar på denne problemstillingen, men det lar 

seg gjøre å finne gode tilnærminger. En slik tilnærmelsesfunksjon kalles den asymptotiske ekstremale 

rekkevidden. Slike funksjoner finner Mossige og Selmer, og Mossige er først ute. Det går an å se for 

seg at Selmer både er stolt over hva en tidligere student av ham har oppnådd, og litt irritert over at 

han ikke selv knekker nøtten først. (Se appendiks 7 for en kort presentasjon.) 

Selv om Mossige er en sentral samarbeidspartner for Selmer og gir viktige bidrag til flere arbeider 

som publiseres, står Selmer nesten alltid som eneforfatter. Han kunne nok vært rausere med å oppgi 

medforfattere.  

I andre halvdel av 1980-tallet jobber Selmer også med noe som heter Shell-sortering, oppkalt etter 

den amerikanske dataforskeren Donald L. Shell. Shell-sortering kan være effektivt for å håndtere 

svært store mengder eller datasett. Hvis du har enormt mange tall å få styr på, kan vanlig sortering 

der du går direkte løs på å finne endelig posisjon i rekken for hvert enkelt tall, ta lang tid selv med en 

rask computer. I stedet kan det lønne seg å gjøre «mellomsorteringer» der du først sorterer for 

eksempel hvert tredje eller hvert fjerde tall.  

I algoritmene som er utviklet for å foreta Shell-sorteringer, brukes Frobenius-tall for å avgjøre når det 

lønner seg å bruke Shell-sortering, og når det lønner seg å hoppe over til vanlig sortering. Selmer 

utvikler det som kalles en god Frobenius-base med et lavt Frobenius-tall.464 Det indikerer at 

hoveddelen av sorteringsarbeidet kan gjøres raskt med Shell-sortering, slik at det er lite arbeid igjen 

til den «vanlige» restsorteringen. Med åpenbar selvironi omtaler Selmer sitt eget resultat slik:  

Det er selvfølgelig hyggelig for en tallteoretiker å se at denne «ubrukelige» matematikken virkelig kan 

brukes til noe.465 

Shell-sortering er fortsatt i bruk i Linux-maskiner, men Frobenius-basen Selmer står bak, benyttes 

ikke lenger. 

Selmer samarbeider i mange år tett med Hofmeister, først om Frobenius-forskning og deretter også 

om rekkeviddeproblemet. På 1980-tallet utvides samarbeidet fra forskningsutveksling til også å 

omfatte studentutveksling. Selmer holder gjesteforelesninger i Mainz i 1979 og spør om det ikke er 

noen av studentene som kan tenke seg å ta deler av hovedfagsstudiet i Norge. Fire studenter slår til, 

deriblant Berle og Kirfel. 

I 1980, utstyrt med utvekslingsstipend og to små folkevogner i klassisk bobleform, setter de fire 

nesen nordover. De har gått på språkkurs i Frankfurt, en halvtimes kjøring fra Mainz, og synes selv de 

er blitt riktig så gode i norsk. Den forestillingen får seg en knekk i Setesdal. Først senere finner de ut 

at ekte setesdalsk, med gammelnorske bøyninger og endinger og ord som gikk ut av bruk i resten av 

landet på 1600-tallet, er uforståelig også for de fleste nordmenn oppvokst utenfor dalen. 

Berle forteller at hun kommer til Bergen med en viss ærefrykt: 

Vi forsto at Selmer hadde en sterk posisjon i faget, og i Tyskland var vi jo vant til avstand mellom 

professorene og studentene. Også Selmer holdt personlig avstand, men faglig var han svært 

inviterende, og han hjalp oss til å føle oss komfortable i Bergen. I 1980 foreleste han for to nordmenn 

og oss fire fra Mainz, og han tok hensyn til at vi ikke kunne språket så godt. Han foreleste på engelsk i 

starten, mens vi gikk på kurs i norsk for utlendinger.466 

I hovedfagskursene foreleser Selmer om de siste forskningsresultatene knyttet til mynt- og 

frimerkeproblemene. Det finnes ingen lærebok på området, så Selmer bruker – som så mange ganger 
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før – sine egne notater som grunnlag for undervisningen. Notatene blir igjen grunnlag for 

pedagogiske fremstillinger utgitt som kompendier på Matematisk institutt. Disse kompendiene er 

svært gjennomarbeidete og fremstår nærmest som lærebøker som oppsummerer det som er verdt å 

vite om forskningsfeltet på det aktuelle tidspunktet.  

I starten får studentene fra Mainz levere arbeidene sine på tysk. Kirfel forteller at responsen sjelden 

lar vente på seg: 

Han var fantastisk som veileder. Han var genuint interessert, for dette var jo ting han jobbet med selv 

og var glødende opptatt av. Når jeg kom og leverte ting jeg hadde funnet ut, fikk jeg ofte momentan 

respons. Han kunne ringe meg opp om kvelden fordi han ble så ivrig og gjerne ville diskutere noe. Og 

når jeg fikk tilbake korrektur på det jeg hadde levert på tysk, hadde han til og med rettet kommafeil. 

Selmer kunne sin tysk.467   

Alle Selmers hovedfagsstudenter på denne tiden arbeider med tema han selv legger frem for dem. 

Berle jobber med frimerkeproblemet og Kirfel med myntproblemet, men i praksis – etter Meures’ 

oppdagelse – jobber de med samme problemstilling. Det er helt bevisst fra Selmers side, han vil at 

hovedfagsstudentene skal utforske ulike metoder for å knytte opp samme knute. Det er ikke gitt at 

noen av dem skal lykkes, men både Berle og Kirfel finner gode – og ulike – løsninger omtrent 

samtidig. 

I utgangspunktet har tyskerne ettårige utvekslingsstipender. Kirfel skaffer seg nytt stipend og blir 

værende. Han har fått seg norsk kjæreste, tar hovedfagseksamen i både Norge og Tyskland og får i 

1984 en assistentstilling hos Selmer. Han tar doktorgrad med Selmer som veileder i 1990, og er i dag 

førsteamanuensis på Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen. Berle flytter som nevnt også til 

Norge, der hun i dag underviser i matematikk på Sjøkrigsskolen. 

Utvekslingsordningen mellom Mainz og Bergen fortsetter gjennom hele 1980-tallet. Strømmen av 

studenter går én vei; Hofmeister sørger for råmaterialet, og Selmer er mottaksapparat. Det er ingen 

mangel på kandidater fra Mainz; oppfølgingen hovedfagsstudentene får i Bergen, er i alle fall på ett 

område luksus sammenlignet med Mainz. Hofmeister har til enhver tid mer enn tjue 

hovedfagsstudenter, mens Selmer har seks til åtte. 

Da Selmer går av med pensjon i 1990, opphører også den matematiske Mainz-ekspressen.  

Selmer er en skarp matematiker. Så hvorfor bruker han nesten 20 år av karrieren på en del av 

matematikken mange av hans fagfeller betrakter som «unyttig underholdning»?  

Etter at det blir kjent at Selmer har vært en viktig – og svært hemmelig – ressurs for kryptomiljøet i 

Forsvaret, spekulerer enkelte tidligere kolleger på om mynt- og frimerkeproblematikken bare har 

vært et skalkeskjul for viktigere ting. Hofmeister kan få æren av å avblåse den debatten:  

Selmer kunne ha jobbet med mer prestisjetunge områder av matematikken, men for ham sto ønsket 

om skjønnheten i matematiske problemstillinger i forgrunnen.468 

De fleste som arbeider sammen med eller veiledes av Selmer på 1980-tallet, forstår hva Hofmeister 

sikter til. Selmer dyrker den additive tallteorien i ordets rette forstand. Det er ingen metafor å si at 

han skriver så blekket spruter når han jobber med myntene og frimerkene sine. Han kan bli så ivrig at 

han glemmer tid og sted, og når han har funnet ut noe han synes er interessant, må han umiddelbart 

finne noen å dele de gode nyhetene med.  

Da 79 år gamle Selmer blir intervjuet om høydepunktene i karrieren, virker han nærmest rørt da han 

snakker om problemene Hofmeister «hadde trukket frem fra popularitetens gjemmer og begynte å 
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lage veldig god matematikk av».469 Selmer omtaler tematikken som «fascinerende» og «vakker» og 

begynner å ramse opp:  

[Øystein] Rødseth har noen nydelige ting på dette. [Torleiv] Kløve et par fine artikler. Og Kirfel […].470 

Så kremter han én gang, retter seg opp i stolen og tar tilbake hovedrollen i sin egen matematikk: 

Jeg var seniorstipendiat fra 1987 til 1990. Det viktigste jeg skrev om frimerker, ble til i akkurat disse 

årene.471 
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En rojal rotutdragning 

De fleste forskere synes det er stas å bli valgt inn i vitenskapsakademier der opptak er basert på 

anerkjennelse blant likemenn. Selmer tas opp i to slike, Det Norske Videnskaps-Akademi – Akademiet 

blant innsidere – og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS).  

Akademiet opprettes i 1857 og har som mål å fremme vitenskapens plass i samfunnet og den 

grunnleggende og langsiktige forskningen. I tillegg arrangeres det hyggelige årsmøter der nye 

medlemmer får diplom under en høytidelig seremoni. I våre dager er det rundt 26 000 forskere på 

norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, og drøyt 900 medlemmer – norske og 

utenlandske – i Akademiet. Det betyr at nåløyet til Akademiet er smalt nok til at medlemskapet er 

eksklusivt, men samtidig vidt nok til at det er irriterende ikke å slippe inn i varmen. 

Nye plasser i Akademiet blir bare tilgjengelig når eksisterende medlemmer passerer 70 eller legger ut 

på sin siste reise. Formelt er opptakskriteriene rent vitenskapelige, men som ellers i livet skader det 

ikke å kjenne noen som kjenner noen. Bare eksisterende medlemmer kan foreslå nye medlemmer. 

Selmer blir foreslått av Thoralf Albert Skolem og tas opp som medlem i 1961. Han forblir en del av 

Akademiet livet ut.  

I 1980 blir Selmer også innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, stiftet i Trondheim 

allerede i 1760. Han stiller på sitt første møte i 1981 og forblir medlem til han dør i november 2006. 

DKNVS kan bare ha 453 medlemmer av gangen, og man må ha gjort en anerkjent vitenskapelig 

innsats for å bli valgt. Medlemmene voterer årlig over forslag til nye medlemmer. Den høyeste 

utmerkelsen fra DKNVS er Gunnerusmedaljen, oppkalt etter stifteren, biskop Johan Ernst Gunnerus. 

Flere matematikere får medaljen, deriblant Skolem, Atle Selberg og Viggo Brun, men ikke Selmer.  

I 1983 bli Selmer utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Det er en utmerkelse han er svært 

stolt av, og ordensmedaljen blir overlevert under en seremoni på Universitetet i Bergen. Avisene i 

byen er invitert. Utmerkelsen er begrunnet med Selmers vitenskapelige fortjeneste og «hans innsats 

for utviklingen av elektronisk databehandling i Norge».472  

Under seremonien holder universitetsdirektør Svein Arne Skreden tale før fylkesmann Lars Leiro 

fester ridderkorset på Selmer. På bildet som er trykt i universitetets internavis, kan man se at dette 

er et stort øyeblikk for den 63 år gamle matematikeren. Leiro holder også tale, og den inneholder en 

ganske presis observasjon av det som kanskje er Selmers fremste styrke, evnen til å koble teori og 

praksis: 

Du har lagt til rette for menneskene et instrument som kan gjøre tilværelsen lettere. Etter å ha skodd 

deg ved studier i USA gikk du til upløyd mark her i landet i begynnelsen av 1950-årene. Her har du vist 

en evne til teoretisk utvikling og innsikt og til å omsette dette i praktiske redskap. Ditt arbeid har vel på 

mange måter ført til at Norge nå står i fremste rekke innen elektronisk databehandling.473 

Selmer trekker frem et godt arbeidsmiljø og mange gode kolleger da han takker for utmerkelsen:  

Professor Selmer sa seg meget glad og lykkelig for St. Olavs-påskjønnelsen. Han framholdt at 

Universitetet i Bergen er en god arbeidsplass, og viet omtale av og takk til en rekke medarbeidere på 

ulike felter opp gjennom årene: således C.K. Godske, Fløisand, Svein Nordbotten, Arne Grammeltvedt, 

Kolbjørn Heggstad, Sigurd Humerfelt, Carl Erik Ellingsen, Knut Fægri, Svein Arne Skreden, Sverre Spildo, 

Ludvig Holm-Olsen, Håkon Mosby, Arne Halvorsen og Inga Strand.474 

Året etter får Selmer audiens på Slottet. Sammen med salgssekretær Harald Hagen fra Oslo og 

trygdesjef Julius Helvik fra Farsund får han foretrede for Kongen. Det er et stort øyeblikk for Selmer. 
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Kong Olav stikker visstnok til Selmer en papirlapp før de skilles. Monarken er glad i matematikk selv 

og gikk på skolen på en tid da teknikker for å beregne kvadratrøtter uten andre hjelpemidler enn 

papir og blyant var en obligatorisk del av undervisningen. Som del av sin daglige hjernetrim beregner 

kongen kvadratroten av den åttesifrede versjonen av datoen. Selmer har foretrede på Slottet 24. 

januar 1984, som i åttesifret versjon blir 24011984. Historien sier ingenting om hvor mange 

desimaler kong Olav bruker, men hvis han har regnet noenlunde riktig, står det 4900 komma et eller 

annet på lappen.  

Selmer får lappen med seg mot en lovnad om ikke å offentliggjøre den. Å vise den frem forbys 

derimot ikke, og Selmer går rundt på Matematisk institutt med den rojale rotutdragningen i 

brystlommen i dagevis etter besøket på Slottet. Alle som vil, får høre historien bak, og sikkert noen 

andre også.  

Hvor lappen tar veien til slutt, er ikke godt å vite. Den finnes ikke blant Selmers etterlatte papirer, 

men så har han heller ikke etterlatt seg så mange private papirer.  
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Spionblomstring i Hardanger 

I mai 1993 melder Haugesunds Avis om «CIA og KGB-møte på Lofthus».475 Bergens Tidende følger 

opp med tittelen «Spionene blomstrer i Hardanger».476 Realitetene bak avisoppslagene er ikke fullt så 

dramatiske, men spennende nok. Idylliske Lofthus i Ullensvang er åsted for den store 

kryptologikonferansen EUROCRYPT ‘93, med Universitetet i Bergen og den internasjonale 

organisasjonen for kryptologisk forskning477 som arrangører. Herr og fru professor Selmer er hjertelig 

til stede.  

Tøværet etter Berlinmurens fall har nådd kryptoverdenen, og dette er første gang russiske forskere 

deltar åpent på et arrangement om kryptologi i et vestlig land. (Selv om den kalde krigen er over, må 

russerne visstnok omtale kryptokonferansen som «matematikkonferanse» på reiseregningene sine.) 

At det er deltakere med tilknytning til CIA, NSA eller KGB, er svært trolig. Den som har befunnet seg i 

forskningsfronten i kryptologi på andre halvdel av 1900-tallet, har garantert vært på radaren hos de 

store etterretningsorganisasjonene, og mange – som Selmer, Cassels, Helleseth og Golomb – har 

også jobbet med kryptologi for sine lands myndigheter. 

Konferansens leder, Kåre Presttun fra teknologiselskapet Alcatels kontor i Paris, sier det slik:  

Blant 270 deltakere fra til sammen 29 land finnes også militære sikkerhetseksperter. Men konferansen 

er vidåpen og behandler ikke-gradert materiale […].478 

For mange eldre kryptologer er det på denne tiden fortsatt uvant å snakke åpent om kryptologi. De 

har vært utøvere av et fag som i flere tiår har gjort sitt beste for å late som om det ikke finnes, og 

særlig amerikanske myndigheter har lagt seg i selen for å begrense offentlighetens kjennskap til 

viktige nyvinninger på området. (Golomb forteller en gang Helleseth at han har fått en pris fra NSA 

for et av sine kryptobidrag, men at de ikke kunne fortelle ham hvilket bidrag det gjaldt!)  

Også i Norge dyrker kryptologene diskresjonens kunst iherdig helt frem til 1980-tallet. De driver 

uomtvistelig med kryptologisk forskning, men de kaller det matematikk, statistikk og informatikk.  

På overgangen mellom 1970- og 1980-tallet gjør en klimaendring seg gjeldende innen kryptologien 

som forskningsfelt. Holdningsendringen kan i hovedsak spores til USA, der krypteringsbehov som 

oppstår i sivil sektor, ikke minst for å sikre banktransaksjoner, gjør at man begynner å undervise i 

kryptologi på universitetene. Matematikkprofessor Ben Johnsen, som i likhet med Selmer er sivil 

konsulent for Stordahl og kryptomiljøet i Forsvaret, beskriver det som en aha-opplevelse å komme til 

Berkeley på slutten av 1970-tallet og se at kryptologi er en del av studietilbudet. Johnsen får 

kryptologi inn på timeplanen på Universitetet i Tromsø på 1980-tallet, og Kløve gjør det samme ved 

Universitetet i Bergen med et studieemne på fem vekttall i kryptologi. Kløves kurs er trolig det første 

regulære studietilbudet i kryptologi i Norge som faktisk heter «kryptologi». 

En kryptolog som virkelig slår ut i full blomst blant frukttrærne i Ullensvang, er Selmer. Han har vært 

pensjonist i tre år, men takker umiddelbart ja til Helleseths forespørsel om å holde foredrag på 

konferansen. Helleseth leder programkomitéen og vil gjerne ha sin gamle veileder tilbake i manesjen.  

Etter å ha vært diskresjonen selv i 50 år, bundet av lojalitet til Stordahl, Chifferavdelingen, Norge og 

NATO, kan en 73 år gammel kryptolog for alvor komme ut av skapet. Frem til slutten av 1980-tallet 

har ikke Selmer snakket med noen utenforstående om det arbeidet han har gjort for det norske 

forsvaret og deres samarbeidspartnere. I 1993 er de fleste av hans tidligere kolleger ved 

Universitetet i Bergen fortsatt intetanende om Selmers betydning for det militære kryptomiljøet og 

kryptoindustrien i Norge.  
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Foredraget – som beskrives som glimrende av flere tilstedeværende – resulterer i en memoarartikkel 

i konferanserapporten.479 Der kommer Selmer med mange og til da ukjente historier fra sitt lange liv 

som kryptolog. Han forteller om flukten til Sverige under 2. verdenskrig, om hvordan han knekket 

Hagelins kryptomaskiner, om raidet på Telegrafverket i spissen for 20 tyske krigsfanger, om historien 

bak Forsvarets datamaskin Frederic og om chiffersystemer som ble konstruert for NATO på 1960-

tallet. Dette er en av svært få skriftlige kilder til Selmers hemmelige arbeid for Forsvaret. Artikkelen 

er, som mye annet fra Selmers hånd, velskrevet, underholdende og ubeskjeden. Den er som et ekko 

av Hardy: Skal du komme noen vei her i verden, må du overdrive litt både betydningen av faget ditt 

og av din egen posisjon i det.480 

Det er ingen æresgjester på konferansen, men Selmer glir naturlig inn i rollen som en slags «grand 

old man» og ser ut til å stortrives med det. Det er ham mange av de yngre deltakerne vil snakke med, 

og på grunn av den nye åpenheten om kryptologien trenger han ikke lenger holde like tett om sin 

egen innsats på feltet.  

Arrangørene sørger for å få fraktet hele restopplaget av Selmers publikasjon om lineær rekursjon og 

binære skiftregistre481 til Ullensvang. Ifølge Selmer har dette arbeidet hatt status som en slags 

«bransjebibel».482 At verket på 1960-tallet blir grundig studert av ethvert chifferkontor med respekt 

for seg selv, er svært sannsynlig. Til tross for at denne «bibelen» bare er utgitt som stensilert 

kompendium ved Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen, er den også en av Selmers aller 

mest siterte publikasjoner.  

Under foredraget sitt gjør Selmer oppmerksom på at han har kopier til salgs. Han passer også på å 

nevne at det bare er én kopi til hver, selv om den amerikanske kryptologen Whitfield Diffie har fått 

kjøpe flere. 

Dette er et fabelaktig salgsargument. Langhårede, hippieaktige Diffie, som altså er til stede på 

konferansen, er noe av en legende og kultfigur i kryptomiljøet. Han er en av mennene bak teorien om 

såkalt åpen nøkkeldistribusjon, en genial løsning for å omgå det evinnelige problemet med å få 

distribuert identiske nøkler til både sender og mottaker. Det er illustrerende for Selmers posisjon i 

dette miljøet at legenden Diffie selv oppfatter Selmer som en legende. Første gang Helleseth prøver å 

invitere Diffie til en konferanse i Norge, er den umiddelbare responsen ikke «ja» eller «nei», men «får 

jeg møte Selmer?». (Da Diffie fikk vite at denne boken skulle skrives, var responsen for øvrig noe a la: 

«Det var jaggu på tide!»483) 

Etter Selmers foredrag stiller konferansedeltakerne mannsterkt utenfor konferansekontoret på Hotel 

Ullensvang og lurer på hvorfor i all verden døren er stengt. Kontoret åpnes i hui og hast, og samtlige 

kopier – rundt 200 – av Selmers kompendium blir solgt på et blunk. Deretter vil hver eneste kjøper ha 

en personlig dedikasjon fra forfatteren selv, og Selmer lar seg ikke be to ganger. Det hele tar så lang 

tid at neste foredrag må utsettes mer enn en halv time.  

På Lofthus får Selmer også vite at Diffie og den tyske matematikkprofessoren Thomas Beth gjerne vil 

publisere «Linear Recurrence Relations over Finite Fields» – «bibelen» – på ordentlig. Selmer er 

tydelig stolt over at to internasjonale størrelser tar et slikt initiativ. Diffie og ekteparet Selmer går for 

øvrig så godt overens at de møtes igjen til middag i Oslo noen dager etter konferansen. 

Dessverre stopper bokprosessen opp før den er kommet ordentlig i gang, så et av de mest sentrale 

verkene innen kryptologifaget fra 1960-tallet er fortsatt ikke gitt ut på skikkelig vis. Helleseth forteller 

at Selmersenteret nå har tenkt å gjøre noe med den saken.   
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Fermats siste sats 

Høsten 1993 blir Selmer uforvarende en slags kjendis i det internasjonale matematiske samfunnet. 

Det vil si: Matematiske grupper som bærer Selmers navn, havner plutselig i søkelyset. Hvor mange 

som vet at en lys levende norsk professor er opphav til disse matematiske strukturene, er ikke godt å 

si.  

Foranledningen til at Selmer-grupper får omtale i matematiske kretser i England, Tyskland, USA, 

Japan, Frankrike, Russland og andre store matematikknasjoner, er et stormannsverk utført av 

engelskmannen Andrew Wiles. I juni 1993 holder han tre forelesninger i sin hjemby Cambridge, og i 

den siste avslører han at han har ført endelig bevis for påstanden som går under navnet Fermats siste 

sats:  

Det finnes ingen heltallsløsning484 for ligningen xn + yn = zn der n er høyere enn 2. 

En av matematikkens eldste og mest seiglivede nøtter ser ut til å være knekket for godt, og 

applausen bryter løs i det tettpakkede auditoriet på Isaac Newton-instituttet. Deretter bryter helvete 

løs – i alle fall må Wiles selv ha følt det slik. 

Han sender beviset sitt til Inventiones Mathematicae, et av verdens desidert mest prestisjetunge 

tidsskrifter. Arbeidet er på godt over hundre sider, og før det kan publiseres, må det selvsagt 

vurderes. Wiles har benyttet seg av avanserte teknikker fra så godt som alle matematiske disipliner, 

og ikke mindre enn seks eksperter, alle verdensledende på sine felt, må til for å finne ut om beviset 

holder vann.  

De finner små logiske brister her og der, som Wiles tetter uten problemer, men på senhøsten dukker 

det opp en tilsynelatende uoverstigelig kløft. Den handler om måten Wiles har brukt Selmer-

gruppene på, og selv om Wiles traver opp og ned langs den matematiske ravinen i flere uker, får han 

ikke anlagt brofeste noe sted. 

Den 4. desember 1993, midt på natten, sender Wiles ut denne e-posten (bare så det er sagt, det er 

heller ikke mange matematikere som fullt ut forstår detaljene i disse linjene):  

[…] Nøkkelreduksjonen av de (de fleste) tilfeller av Taniyama–Shimura-formodningen til beregninger 

av Selmer-gruppen er korrekt. Imidlertid er den avsluttende beregningen av en nøyaktig øvre grense 

for Selmer-gruppen i det semistabile tilfellet (av den symmetrisk-kvadratiske representasjonen knyttet 

til en modulær form) ennå ikke fullstendig.485 

Oversatt til norsk betyr dette at det endelige beviset ikke holder mål som endelig bevis.  

På dette tidspunktet har 40 år gamle Wiles hatt Fermats siste sats som livsoppgave i 30 år. I likhet 

med Selmer blir han hektet på tallteori i ung alder, men der Hardy har ansvaret for å ha dratt Selmer 

inn i avhengighet, er det en annen brite som er skyldig i å ha lokket Wiles i ulykken.  

I 1963, ti år gammel, oppdager Wiles boken The Last Problem på sitt lokale bibliotek.486 Den er 

skrevet av skotske Eric Temple Bell, matematiker og science fiction-forfatter med forføreriske evner. 

Wiles er ikke det eneste vidunderbarnet Bell får på kroken, også ungarske Erdős blir hektet av en av 

skottens bøker, Men of Mathematics fra 1937. Erdős forteller senere:  

Når du leste Bell, måtte du være hjernedød for ikke å bli tiltrukket av matematikken.487 

The Last Problem handler om nettopp Fermats siste sats, en formodning formulert av franske Pierre 

de Fermat i 1637.  
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Fermat er overdommer i Toulouse, og når han ikke er opptatt med å foreskrive bøter, fengselsstraff 

eller det som verre er, bedriver han matematikk på høyt nivå. Han beviser blant annet at tallet 26 er 

det eneste av alle tall i hele den matematiske virkeligheten som er klemt inne mellom et kvadrattall 

og et kubisk tall.488 Et kvadrattall er et tall som er resultatet av et annet tall opphøyd i andre (25 = 52), 

mens et kubisk tall er resultatet av et annet tall opphøyd i tredje (27 = 33). Beviset skal visstnok være 

uhyggelig komplisert. 

Fermat er ikke bare en skarp matematiker, han er også en litt irriterende matematiker. Han plager 

jevnlig bekjente i det matematiske miljøet med små og store formodninger som han rister ut av 

ermet med største selvfølgelighet. Bevisene er han mer tilbakeholden med. Her føyer han seg inn i en 

tradisjon fra den italienske renessansen, der gode matematikere som konkurrerer om posisjoner og 

omdømme, gjør sitt beste for å holde sine metoder og beviser skjult. Fermat blir uansett oppfattet 

som en skrytepave. Filosofen René Descartes, som også sysler med matematikk, er en av nokså 

mange som virkelig får Fermat i vrangstrupen.489 

Hadde Fermat og Selmer levd på samme tid, ville de hatt mye å snakke om, for begge er svært 

opptatt av den greske matematikeren Diofantos. Fermats yndlingsbok er Diofantos’ klassiske verk 

Arithmetica. Der står det blant annet en hel del om en annen gresk matematiker – Pytagoras – og 

hans pytagoreiske læresetning:  

I en rettvinklet trekant er kvadratet av hypotenusen lik summen av kvadratene av de to kateter.  

(Denne læresetningen blir visstnok oppfattet som så viktig av Pytagoras og disiplene hans at de feirer 

oppdagelsen av den med å ofre hundre okser i ren oppstandelse.490 Matematikken har heldigvis blitt 

mindre blodig med årene.) 

Matematisk kan læresetningen uttrykkes som en ligning, der x og y representerer katetene og z 

hypotenusen i trekanten:  

x2 + y2 = z2 

I 1637 sitter Fermat og studerer denne ligningen inngående. Kanskje morer han seg med å lete etter 

pytagoreiske tripler, kombinasjoner av tre heltall som gir løsninger på ligningen. (3, 4 og 5 er et slikt 

trippel, siden 32 + 42 = 52 (9 + 16 = 25). Et annet er 5, 12 og 13.) En annen som liker å leke med 

pytagoreiske tallsett – både i ungdommen og i godt voksen alder – er Selmer.491  

Etter hvert spør Fermat seg hva som skjer hvis han endrer ligningen fra andre til tredje potens, altså 

til x3 + y3 = z3. Han finner ingen løsninger, heller ikke hvis han øker til enda høyere potenser. 

I margen i Arithmetica skriver han:  

Det er umulig for en kubus å bli skrevet som summen av to kubuser, eller for en fjerde potens å bli 

skrevet som summen av to fjerde potenser, eller i sin alminnelighet for ethvert tall som er en potens 

større enn annen potens, å bli skrevet som summen av to like potenser.492 

Så kommer han med en tilføyelse som skal forårsake mye gråt og tenners gnissel de neste drøye 350 

årene:  

Av denne påstanden har jeg en virkelig vidunderlig demonstrasjon som denne margen er for smal til å 

romme.493 

12. januar 1665 er Fermat ufin nok til å dø uten å ha forelagt beviset for en eneste levende sjel. Mye 

tyder på at han ikke har vist påstanden til noen heller, og hadde det ikke vært for Fermats sønn, 

Clément-Samuel, hadde Fermats siste sats kanskje gått i graven med opphavsmannen. Sønnen sørger 
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for å få utgitt en spesialutgave av Arithmetica med farens margnotater. De inneholder en rekke 

formodninger, men bare små hint om bevis.  

Deretter fortaper et utall matematikere seg i Fermats siste sats. Leonhard Euler, ved siden av Einstein 

den smarteste sveitser som noen gang har levd, går løs på nøtten med friskt mot på 1740-tallet. Han 

oppdager raskt at det er et diabolsk brygg Fermat har kokt sammen. I 1742 forsøker han seg på en 

snarvei: Han skriver til en venn i Frankrike og får ham til å gjennomsøke Fermats hus på jakt etter 

nyttig informasjon.  

Euler oppdager at Fermat selv har ført bevis for n = 4 ved hjelp av en metode den franske dommeren 

også har skrudd sammen selv – kalt «uendelig nedstigning». På slutten av 1740-tallet fører Euler 

bevis for n = 3 ved å ty til komplekse tall – en potent miks av reelle og imaginære tall.494 Dette kan 

høres ut som et beskjedent fremskritt, men matematikkverdenen finner raskt ut at beviset for n = 4 

også gjelder for n = 8, 12, 16, 20, 24, 28, osv., siden ethvert bevis som fungerer for fjerde potens, 

også vil fungere for enhver potens som kan skrives som et multiplum av 4 (altså et tall som kan deles 

på fire slik at svaret blir et heltall). 

Likedan vil beviset for n = 3 fungere for enhver potens som kan skrives som et multiplum av 3, altså 6, 

9, 12, 15, etc. Denne logikken leder effektivt til en ny erkjennelse som gir en slags følelse av i alle fall 

å ha fått en ørliten venstre hook forbi Fermats guard. Siden primtallene er byggesteiner for alle andre 

tall, kan alle andre tall nemlig beskrives som multipler av primtall. Med andre ord er det slik at den 

som klarer å bevise Fermats siste sats for primtallverdiene av n, har bevist den én gang for alle.  

På grunn av tings iboende faenskap er dette gjennombruddet likevel ikke så massivt som det kan 

høres ut som. Selv om primtall bare utgjør en liten brøkdel av alle tall, finnes det uendelig mange av 

dem. Fermat virker fortsatt urimelig vanskelig å få has på. 

På 1820-tallet sniker en uppercut seg under guarden, denne gangen avlevert av franske Sophie 

Germain, som har lært seg avansert matematikk mot alle odds. Blant annet inndrar faren vokslysene 

hennes da han oppdager at hun forderver sitt unge sinn med regning på kveldstid. For å kunne 

studere i Paris må hun gi seg ut for å være mann. Til tross for disse hindrene kommer Germain med 

knakende gode ideer til hvordan Fermats siste sats kan bevises for en bestemt type primtall p der 

også 2p + 1 blir et primtall. Et eksempel på et slikt primtall er 5, siden (2 · 5) + 1 = 11, som også er et 

primtall. 11 er også et slikt primtall, siden (2 · 11) + 1 = 23, som er et primtall. Primtall som 13 og 17 

er derimot ikke av denne typen, siden (13 · 2) + 1 = 27, som kan deles på både 3 og 9, og (17 · 2) + 1 = 

35, som kan deles på 5. 

Basert på Germains ideer beviser franske Adrien-Marie Legendre og tyske Johann Peter Gustav 

Lejeune Dirichlet Fermats siste sats for n = 5 i 1825. Et drøyt tiår senere, også basert på Germains 

ideer, gir franske Gabriel Lamé bevis for n = 7. På slutten av 1840-tallet kommer tyske Ernst Eduard 

Kummer med bevis for det som kalles regulære primtall;495 nå er det bare de irregulære primtallene 

som holder Fermats forsvarsverker oppe. Dessverre bevises det i 1915 at det finnes uendelig mange 

av dem også. 

Slik går dagene, årene og tiårene. Ulike matematikere får inn større og mindre treffere i ujevne rykk 

og napp, men Fermat virker å stå like støtt, og i perioder kan det se ut som om matematikken helt 

har gitt opp å få ham i kanvasen. På starten av 1900-tallet sørger likevel en kombinasjon av 

kjærlighetssorg og penger for at en ny generasjon matematikere – og ganske mange ikke-

matematikere også – kaster seg inn i ringen.  
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I 1907 opprettes en pris på 100 000 tyske mark til den som kan føre fullstendig bevis for Fermats siste 

sats. Pengene er testamentert av den tyske rikmannen Paul Friedrich Wolfskehl, som dør i 1906. At 

han ikke dør før, skyldes Fermat. Som ung mann blir Wolfskehl håpløst forelsket i en enda yngre 

dame, som knapt verdiger ham et blikk. Han bestemmer seg for å skyte seg, og siden det hersker tysk 

orden hjemme hos Wolfskehl, skal det skje presis ved midnatt.  

Effektiv som han er, er Wolfskehl ferdig med både testamente og avskjedsbrev flere timer før 

skjema, og for å få tiden til å gå setter han seg til å studere en av Kummers artikler om Fermats siste 

sats. Han blir så oppslukt at han helt glemmer avtalen med mannen med ljåen, og da han kommer til 

seg selv utpå morgenkvisten, har han ikke det minste lyst til å dø. Han vil i stedet bli matematiker. 

Prisen blir opprettet i 1907 og skal stå i 100 år. Universitetet og vitenskapsselskapet i Göttingen tar 

på seg å administrere opplegget, en beslutning de nok angrer bittert på. I Simon Singhs fabelaktige 

bok om Fermats siste sats er det gjengitt en talende beskrivelse av arbeidet i Wolfskehl-komitéen, 

forfattet av en som hadde ansvaret for prisen på 1970-tallet:  

Det finnes ingen oversikt over det samlede antall «løsninger» som er innsendt hittil. I det første året 

(1907–1908) ble det registrert 621 løsninger i Akademiets arkiv, og i dag har de arkivert rundt 3 meter 

med korrespondanse vedrørende Fermats problem. I de senere tiår er det blitt behandlet på følgende 

måte: Akademiets sekretær deler de mottatte manuskriptene inn i:  

1. Det rene tøv, som returneres umiddelbart. 

2. Materiale som ser ut som matematikk.  

Denne andre delen blir gitt til matematikkavdelingen, og der blir arbeidet med å lese gjennom 

avhandlingene, finne feil og besvare henvendelsene delegert til en av de vitenskapelige assistentene 

[…] – og i øyeblikket er det jeg som er offeret. […] Jeg har gitt enkelte manuskripter til leger, som har 

diagnostisert alvorlig schizofreni.496 

I 1931 beviser det østerrikske geniet Kurt Friedrich Gödel med sine «uavgjørbarhetssatser» at det 

finnes matematiske formodninger man rett og slett ikke kan avgjøre gyldigheten av. Flere 

matematikere begynner å lure på om Fermats siste sats kanskje er en slik en. Siden matematisk 

logikk intuitivt ofte virker aldeles ulogisk, kan det bety at Fermats siste sats, som så mange har brukt 

så lang tid på å forsøke å bevise, faktisk godt kan være sann, uten at det lar seg bevise matematisk. 

Kan det finnes en mer irriterende gåte? 

Fra 1960-tallet tas datakraft i bruk i forsøket på å velte Fermat over ende. I 1980 viser den 

amerikanske matematikeren Samuel Standfield Wagstaff jr. at Fermats siste sats holder vann for n 

opp til 25 000. Det pøses på med computerkrefter, og på midten av 1980-tallet vet man at satsen 

holder stikk i alle fall for alle verdier av n opp til minst fire millioner. Noe bevis for Fermats påstand 

finnes likevel ikke.  

Heldigvis skjer det interessante ting på en helt annet kant av kloden. På 1950-tallet kommer to 

japanske matematikere – Goro Shimura og Yutaka Taniyama – på sporet av en svært uventet 

sammenheng mellom elliptiske ligninger og det som kalles modulære former.  

De modulære formene de interesserer seg for, er noen underlige fenomener med en nærmest 

ubegripelig symmetri. De kan vris, vrenges, roteres og herses med på alle mulige måter og likevel 

være uendret. De gestalter seg langs både en imaginær og en reell akse, og er derfor umulige å 

tegne. Spesielt utstyrte hjerner – som Shimura og Taniyama åpenbart er i besittelse av – kan likevel 

forestille seg dem. Modulære former holder til i det som kalles hyperbolske rom, der de breier seg i 

fire dimensjoner. 
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For å gjøre en lang og slitsomt komplisert historie kort finner de to japanerne gode indisier på at det 

eksisterer en skjult sammenheng mellom modulære former og elliptiske ligninger. Det ser faktisk ut 

til at enhver modulær form har en tvilling dresset opp som en elliptisk ligning.  

Mistanken blir etter hvert kjent i fastere form som Taniyama–Shimura-formodningen. I 1985 og 1986 

gjør tyske Gerhard Frey og amerikanske Kenneth Alan Ribet arbeider som viser at dersom denne 

formodningen er riktig, er også Fermats siste sats bevist.497 Den franske dommeren begynner endelig 

å svaie. Nå gjelder det bare å få inn det siste slaget. 

I 1986 er Andrew Wiles professor ved Princeton, der han trolig har studert elliptiske ligninger mer 

inngående enn noen før ham. Da han hører om Ribets siste bedrifter, bestemmer han at tiden er 

moden. Fermat skal ned.  

De neste sju årene jobber Wiles utelukkende med Fermats siste sats, i all hemmelighet og i nærmest 

total isolasjon. Han har på forhånd gjort ferdig et stort arbeid om elliptiske ligninger, og for at ikke 

kollegene skal få mistanke om hva han egentlig holder på med, publiserer han det i små porsjoner 

slik at det varer i mange år. 

Wiles lærer seg alle tilgjengelige matematiske teknikker, suger opp alt nytt av verdi og blir en 

høykompetent allrounder – en slags matematikkens tikjemper – i et fag som ellers er preget av 

fordypning i nisjer. I tillegg er engelskmannen en vitenskapelig maratonløper. Er det én ting Wiles og 

Selmer har felles, er det en nærmest umenneskelig evne til konsentrasjon over tid. 

Da 80-tallet går over i 90-tall, begynner Wiles så smått å strukturere beviset sitt. Et viktig ledd i 

bevisførselen er å begrense størrelsen på Selmer-gruppen, og i sitt endelige bevis for Fermats siste 

sats bruker Wiles hele åtte sider på å smi Selmer-gruppen til den formen han trenger.498  

Han lykkes nemlig til slutt. Der de fleste ville ha forblitt i kjelleren etter en smell av den typen Wiles 

får høsten 1993, karer han seg møysommelig opp trappen igjen. Han får hjelp av flere kolleger fra 

Princeton, særlig amerikanske Nicholas Michael Katz og engelske Richard Taylor, og 25. oktober 1994 

slår han endelig knockout på den utgamle franske tungvekteren. Fermat går i gulvet med et smell. 

Wiles sender inn to artikler til Annals of Mathematics,499 og denne gangen dukker det hverken opp 

små brister eller store avgrunner i beviset. 

De to artiklene er på til sammen 128 sider, og med unntak av Wiles selv finnes det neppe nålevende 

mennesker som er i stand til å henge med fra begynnelse til slutt.  

Wiles blir adlet og kan sette «sir» foran navnet sitt om han vil. (Det er han ikke særlig opptatt av.) 

Han stikker av med Wolfskehl-prisen, som på grunn av devaluering av den tyske marken i 

mellomkrigstiden dessverre ikke har lagt på seg særlig i verdi.  

I 1995 mottar Wiles Rolf Schock-prisen500 i Stockholm. Der er også Selmer til stede, og etter 

seremonien slår han av en prat med Wiles. Wiles bekrefter at han ikke kunne ha bevist Fermats siste 

sats uten Selmer-gruppen, og Selmer forteller litt om arbeidet ved Princeton – der begge har jobbet – 

som ledet frem til at Cassels oppdaget og dyrket videre interessante strukturer i Selmers 

maratontabeller. Det er en svært fornøyd norsk matematiker som returnerer til pensjonisttilværelsen 

i Ski etter møtet med en av 1900-tallets skarpeste og mest utholdende matematikere.  

I 2016 får Wiles også Abelprisen på seks millioner kroner – og nok en grunn til å snakke pent om 

norske matematikere.  

For vitenskapen er det ikke viktig at Wiles til slutt finner et endelig bevis for Fermats siste sats. 

Snarere tvert imot. Det viktige med franskmannens formodning er nemlig all den flotte, nye 
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matematikken den gir støtet til. I flere århundrer bidrar ivrige fermatister til å avdekke stadig nye 

fliker av den matematiske virkeligheten og – slik ikke minst Taniyama–Shimura-formodningen viser – 

til å avdekke sammenhenger ingen ante eksistensen av, mellom ulike deler av matematikken. 

Wiles’ intellektuelle mesterstykke viser også hvor viktig det er å opprettholde matematisk 

grunnforskning i form av tallteori. Om ikke nytten av denne forskningen er like åpenbar til enhver tid, 

bidrar den til å utvikle det matematiske språket og grunnleggende matematiske verktøy. Det er også 

verdt å merke seg at hovedårsaken til at Wiles til slutt lykkes – i tillegg til at han er usedvanlig godt 

utstyrt i toppetasjen – er at han går inn for å lære så mye matematikk som mulig på så mange 

matematiske områder som mulig. Her har matematikken som fag mye å gå på, med nokså streng 

siloorientering, der professoren i én ende av gangen ikke aner hva kollegaen i motsatt ende holder på 

med.  

Tenk bare på hvilke muligheter som åpner seg idet Shimura og Taniyama finner ut at det er et intrikat 

slektskap mellom elliptiske ligninger og modulære former. Det betyr at en ekspert som setter seg fast 

i ei modulær hengemyr og ikke kommer av flekken, kan få hjelp av teknikker fra de elliptiske 

ligningenes domene for å komme seg på tørt land igjen (og vice versa). Er det så usannsynlig at det 

eksisterer hittil skjulte sammenhenger også mellom andre deler av matematikken?  

Til sist viser historien om Wiles og Fermat også betydningen av tilfeldigheter. Hadde ikke Selmer fått 

kjørt de diofantiske ligningene sine på von Neumanns computer i 1952, hadde Cassels neppe 

oppdaget de matematiske gruppene som ga Wiles apparatet han trengte for å få endelig orden på 

beviset sitt.  

At det kan finnes andre fremgangsmåter enn akkurat den Wiles brukte, kan tenkes. Wiles selv tror 

det. Likevel: Mange andre har prøvd andre metoder uten å komme i mål. I dag er vel spørsmålet om 

noen er villige til å bruke like mye energi som Wiles gjorde, bare for å bli nummer to til toppen av 

Mount Fermat. 

De fleste matematikere er enige om at Fermat neppe hadde noe gyldig bevis for sin siste sats. Et 

vektig argument er at storparten av de matematiske metodene Wiles anvender i sitt bevis, ikke 

engang eksisterte i 1637. Her er Selmer og Wiles helt på linje. De holder det begge for sannsynlig at 

franskmannen trodde han hadde bevis, men at det slett ikke holdt vann.  

Selv en skarping som Fermat har nemlig blundere på rullebladet. Blant annet setter han i 1640 frem 

en påstand om at formelen 2n + 1 alltid vil gi et primtall hvis eksponenten n selv er en toerpotens 

(altså et tall som kan skrives som to opphøyd i «et eller annet» heltall).  

Dette stemmer for n = 2 (som kan skrives 21) og for n = 4 (som kan skrives 22) og så videre, men når vi 

kommer til n = 32 (som kan skrives 25), blir det bom. I 1732 viser nemlig Euler at 232 + 1 ikke blir et 

primtall, men et sammensatt tall, altså et tall som kan deles på noe annet enn 1 og seg selv. 232 + 1 

blir et svært høyt tall – 4 294 967 297 – som kan faktoriseres i 641 ganger 6 700 417.501 

Ellers viser Fermats siste sats at den godeste G.H. Hardy var treffsikker i så mangt: 

Arkimedes502 vil bli husket når Aiskylos503 er glemt, fordi språk dør og matematiske ideer ikke gjør det. 

«Udødelighet» er kanskje et tåpelig ord, men sannsynligvis har en matematiker den beste sjansen til å 

oppnå det, hva det nå måtte bety.504 

For Selmers del betyr det at om han selv skulle være glemt om hundre år, vil Selmer-grupper fortsatt 

være en del av matematikken. 
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Et følbart savn 

Selmer stortrives på Matematisk institutt og blir stående i jobben så lenge han kan. Han gir også 

uttrykk for å trives i Bergen, men da han fyller 70 og blir pensjonist, flytter ekteparet Selmer 

umiddelbart tilbake til Østlandet. De selger eneboligen på Paradis uten å ha kjøpt noe nytt hus og 

flytter midlertidig inn i Hvitsten. Feriestedet «Skogstua» er idyllisk nok om sommeren, men dårlig 

isolert og absolutt ingen helårsbolig. Johanne-Sophie er lettet da foreldrene omsider finner seg en 

leilighet i Ski.  

Valget av Ski hviler på enkel geometrisk triangulering. Fra den nye leiligheten i Idrettsveien er det 

overkommelig avstand både til datteren, som bor i Sverige, til Hvitsten og til kjente i Oslo.  

Selmer er en sprek pensjonist som går tur hver dag og reiser mye. Han holder kontakt med sitt gamle 

fagmiljø og inviteres på flere konferanser og andre tilstelninger. Lillemor er alltid med. Selmer er 

blant annet stjerne på kryptokonferansen i Lofthus i 1993, med på overrekkelsen av Rolf Schock-

prisen til Andrew Wiles i 1995 og på matematikk-konferanse i Salzburg samme år.  

På 1990-tallet drar pensjonistekteparet også på flere bilferier i Sverige og Danmark, med Johanne-

Sophie som sjåfør og reiseleder. De tar inn på hotell der det passer seg, og kjører dit det passer dem, 

slike ekte pensjonister skal.  

Selmer er ikke den som snakker mye om hvordan han har det, heller ikke med sin egen datter, men 

hun får likevel inntrykk av at han er fornøyd med det livet han har levd, og med det han har utrettet. 

Hvis det går an å lese noe ut av de sporene et liv setter i et ansikt, er den eldre Selmer lett å tolke. 

Han har flust av smilerynker rundt øynene og ingen sinnarynker i pannen.  

Rundt årtusenskiftet begynner helsa å skrante for pensjonistekteparet. Lillemor brekker ankelen 

etter et stygt fall ned en bratt trapp i Hvitsten, og de bestemmer seg for å selge sommerhuset. Hun 

blir stadig dårligere til bens og slutter helt å gå ut. Da blir det stort sett slutt på turene for Selmer 

også. De installerer trappeheis, men fra 2001 kommer Lillemor seg sjeldnere og sjeldnere ned på 

kjøkkenet. Selmer får en solid utfordring da han i godt voksen alder må ta styring over grytene. 

Mannen har større bredde i sine praktiske ferdigheter enn de fleste av oss, men matlaging har han 

ikke anlegg for. Så skal det også noe til å utdanne seg til kjøkkenskriver etter fylte 80. Han løser 

utfordringen med ferdigmat og godt kokte grønnsaker. 

Våren 2002 faller Selmer og brekker lårbeinet, trolig på grunn av et drypp, og legges inn på Lørenskog 

sykehus. Ifølge Johanne-Sophie vil han ikke høre snakk om rehabiliteringsopphold; han skal hjem til 

Lillemor:  

Han ble spikret i hop og sendt hjem, for når han hadde bestemt seg for noe, var han urokkelig.505 

I 2004 får Selmer et alvorlig slag, og han rammes av demens som forverrer seg hurtig. Etter hvert 

mister han grepet om og kontakten med virkeligheten. Den 8. november 2006, 86 år gammel, sovner 

Ernst Sejersted Selmer stille inn.  

Selmers betydning for mange av dem han møtte på sin vei, kan Helge Arnulf Tverberg få sette ord på:  

Vi kolleger kunne aldri merke at Selmer hadde det for travelt eller var stresset. Han hadde et jevnt 

godt humør, en fin humoristisk sans og et nøkternt, men behagelig vesen. Gjennom sin allsidige 

virksomhet kom han jo i kontakt med et utall mennesker utenfor instituttet, men jeg har aldri hørt et 

ufordelaktig ord om ham. Det ble et følbart savn da Selmers dro til Ski som pensjonister i 1990. […]  
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Den 16. februar 2007 ble det avholdt et minneseminar over ham på vårt institutt. Det var vel kanskje 

først da at omfanget av, og allsidigheten i, hans innsats for faget, universitetet og samfunnet gikk opp 

for oss for fullt. Jeg lyser i takknemlighet fred over hans minne.506 

Etter Lillemors ønske blir Selmer gravlagt fra Hobøl kirke, der hennes morfar var sogneprest og 

hennes mor født i prestegården. Lillemor bestemmer også at det skal stå professor Selmer på 

gravsteinen. Ingen skal være i tvil om at her hviler en akademiker av rang.  
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En gnistrende god matematiker 

Å gjenskape et liv ved hjelp av ord er et skremmende prosjekt. Ordene vil alltid, uansett hvor mye 

omhu som legges ned i valget av dem, være utilstrekkelige påstander om den virkeligheten de gir seg 

ut for å beskrive. Ofte er ordene så altfor presise; de gir ikke rom for tvil, tvetydighet, blindveier og 

brutte linjer. Minst like ofte er de sørgelig upresise. De er sammenfatninger, grove og uforskammede 

forenklinger, overflatefartøy som aldri beveger seg ned i dypet. 

Ernst Sejersted Selmer levde i 86 år og 263 dager og oppfyller alle kravene til den biografiske klisjeen 

«han opplevde mer enn de fleste». Det sier seg selv at denne boken i beste fall kan være det 

matematikerne kaller en approksimasjon, en mer eller mindre brukbar tilnærming til det livet Selmer 

levde.  

En del milepæler i dette livet har vært godt synlige og lette å rekonstruere. Å fylle ut veiene til og fra 

har vært verre. Selmer etterlot seg ingen personlige nedtegnelser, ingen dagbøker, og 

forelesningsnotatene hans fra studietiden på 1940-tallet inneholder ikke én bokstav som ikke er 

matematikk. Den voksne Selmer snakket mye om hva han hadde utrettet innen matematikken, men 

nesten aldri om mer personlige tema.  

Det er få kilder i live som kjenner særlig til Selmers liv før 1970-tallet. De som finnes, er ikke alltid 

samstemte, hverken i oppfatningen av hendelsesforløp eller av Selmers betydning i ulike 

sammenhenger. Oppfatningene av Selmer som person er også svært ulike. Det er fascinerende at det 

samme mennesket kan bli omtalt både som «høflig, nøktern og en fryd å jobbe med» og som 

«nesten smålig i sin selvopptatthet». 

Noe er det likevel mulig å fastslå. Selmer var lynende intelligent og en svært god matematiker. I et 

naivt forsøk på å få sving på siste kapittel bestemte jeg meg for å prøve å finne ut hvor god. Var han 

gnistrende god? Så god at han kan regnes som en viktig eller til og med stor matematiker? 

Ivrig satte jeg i gang med å konsultere ekspertisen. Jeg kontaktet matematikere og 

matematikkhistorikere uten særlige personlige bindinger til Selmer. Noen var norske, andre 

utenlandske. Alle hadde en del år på baken og absolutt gyldig bakgrunn for å uttale seg om tallteori.  

Det viste seg raskt at de hadde et fellestrekk til. Absolutt ingen ville utsette seg for risikoen forbundet 

med å gi en offentlig ekspertvurdering av en kollegas matematiske kvaliteter, selv ikke en avdød 

kollegas. De ville ikke engang at jeg skulle skrive at jeg hadde spurt dem.  

Unntaket var Andrew Wiles, den soleklart yngste matematikeren jeg kontaktet. Han avslo så høflig 

som bare en engelskmann kan være. Årsaken er nok innlysende – han kjente slett ikke Selmers 

arbeid godt nok til å ha noen formening om det. (Det var som forventet, men det var uansett gøy å få 

e-post fra en lys levende legende.) 

De andre hadde selvsagt lignende begrunnelser, og det er lett å forstå. Det er vanskelig for en 

matematiker å mene med tyngde utenfor sin egen, spesifikke nisje. Matematikken består, kanskje til 

og med i større grad enn andre realfag, av spesialfelt som er bortimot utilgjengelige for alle som ikke 

er innenfor.  

Andre hensyn spilte nok også inn, som ønsket om ikke å støte noen og kanskje også faren for å bli 

knepet i en form for beundring som andre finner faglig ubegrunnet. 

Siden de levende ikke ville snakke, måtte jeg henvende meg til de døde. Karl Egil Aubert, en av de 

store miljøbyggerne i norsk matematikk etter 1950, beskrev Selmer som den siste betydelige norske 

tallteoretikeren.507  
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Ordet «siste» kan det være verdt å stoppe litt opp ved.  

På 1950-tallet skjedde det et retningsskifte eller en oppmerksomhetsdreining i den norske 

matematikken, i alle fall ved Universitetet i Oslo. Selmers lærere, tallteoretikere som for eksempel 

Viggo Brun og Thoralf Albert Skolem, begynte å bli gamle. En eminent tallteoretiker som Atle Selberg 

hadde reist til USA. Opp kom en ny generasjon norske matematikere som hadde vært i Frankrike og 

blitt inspirert særlig av Nicolas Bourbaki, som ikke var en person, men et pseudonym for en gruppe 

matematikere.508  

Disse yngre matematikerne var ikke interessert i tallteori. De dyrket differensialgeometri, topologi og 

abstrakt algebra. I Oslo risikerte Selmer å bli «den siste gamle». Det kan være en medvirkende årsak 

til at han flyttet til Bergen i 1957 og ble der i 33 år. Ved Universitetet i Bergen fikk han anledning til å 

bygge opp et matematisk miljø rundt sine interesser, som dreide seg om tallteori. Der kunne han 

fortsette å være «stjerna i sitt eget univers», for å sitere Kristen Nygaard.  

Selv om ingen jeg snakket med, ville gi en definitiv vurdering av betydningen av Selmers matematikk, 

var det ganske stor enighet om at han var briljant på sitt felt – tallteori. Det var også enighet om at 

dette feltet falt i prestisje og anerkjennelse utover andre halvdel av 1900-tallet. Kunne Selmer vært 

en mer ruvende skikkelse i norsk matematikk om han hadde valgt å fordype seg i en annen 

matematikk?  

Her er meningene delte. Noen mener ja. Andre peker på at selv om Selmer jobbet intensivt med 

tallteori store deler av livet, kom han ikke opp med banebrytende resultater eller formulerte 

teoremer eller setninger som ble retningsgivende for arbeidet til en ny generasjon matematikere på 

feltet. (Akkurat det siste er det mulig at de som var Selmers studenter på 1960-, 1970- og 1980-tallet, 

har innvendinger mot.) En matematiker som Viggo Brun ga opphav til en viktig matematisk konstant, 

Bruns konstant. Thoralf Albert Skolem har gitt navn til en svært viktig setning innen den matematiske 

logikken – Löwenheim–Skolems setning. Den typen arv har ikke Selmer etterlatt seg. 

Arkivet MacTutor509 ved St. Andrews-universitetet i Skottland er velkjent blant matematikere. I 2020 

inneholder det biografier over omtrent 3000 «anerkjente» matematikere. Følgende norske 

matematikere født på 1900-tallet er med: Karl Egil Aubert, Ola Bratteli, Arnljot Høyland, Wilhelm 

Ljunggren, Kristen Nygaard, Atle Selberg, Thoralf Albert Skolem, Stein Strømme og Helge Arnulf 

Tverberg.510 Ingen Selmer. 

Om det er et signal om at han ikke er viktig nok, eller at listemakerne ikke har god nok oversikt over 

hvem som fortjener anerkjennelse, er ikke godt å vite. At et navn som Idun Reiten heller ikke står på 

listen, kan tyde på det siste. Utvelgelsen er nok litt tilfeldig, den avhenger både av matematiske 

trender og ikke minst av at noen tar initiativ til å skrive om deg. 

Når matematikere vegrer seg for å vurdere Selmer som matematiker, burde en ikke-matematiker 

som meg selvsagt holde fingrene av fatet. Jeg gjør et forsøk likevel, muligens smittet av det jeg tror er 

en brukbar fremstilling av Selmers livsanskuelse: Dette skal jeg få til! 

I den fabelaktige boken Tilbake til Lemberg,511 som blant annet handler om hvordan begrepene 

folkemord og forbrytelser mot menneskeheten kom inn i internasjonal rett, skisseres to typer 

vitenskapsfolk som begge er viktige for utviklingen av et fag. Nytenkeren og samleren. Nytenkeren 

får geniale ideer og utvider sitt fags territorium nærmest ved intuisjon. Samleren strukturerer og 

skaffer oversikt over eksisterende kunnskap og finner små, hvite flekker på kartet som må 

undersøkes nærmere. 
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Jeg tror Selmer var mer en samler enn en nytenker. Han var ikke en matematikkens Columbus eller 

Cook som fant nytt land, men han var ram til å rydde skog og bryte stein for å få all matematikken på 

et felt opp i dagen. Han opplevde ikke at dype innsikter bare kom til ham som en «Guds hvisken», slik 

det gjorde for Ramanujan, Galois og Abel. Han strevde seg heller ikke gjennom livet med å gruble på 

matematisk grunnlagsteori, slik Hilbert, Gödel og Cantor gjorde. Han var derimot en matematisk 

praktiker og systematiker av rang.  

(Matematikere er kanskje mer fortrolige med skillet mellom teoribyggere og problemløsere. 

Teoribyggerne utmerker seg med å avdekke nye matematiske områder og definere nye problemer, 

mens problemløserne gjerne går løs på problemer som har ligget der en stund, og er intenst opptatt 

av å løse disse. Selmer var definitivt mer det siste enn det første.) 

Selmer hadde en utholdenhet og en evne til å konsentrere seg over tid som må ha vært helt spesiell. 

Han kunne holde vanvittig lange matematiske resonnementer i hodet uten å feste dem på papiret. En 

annen glitrende tallteoretiker, Bryan John Birch, mente at tabellene Selmer laget manuelt da han 

holdt på med diofantiske ligninger, rett og slett var umenneskelige: 

Det er vanskelig å forstå at disse tabellene ikke var generert av datamaskiner, man føler at han må ha 

programmert seg selv.512 

Det er heller ikke usannsynlig at Selmer hadde det som kalles ingeniørintuisjon. Han trengte ikke å 

prøve ut koblingene han så for seg i hodet, han visste hva som fungerte og ikke. Det var derfor han 

på én kveld og uten bruksanvisning kunne plukke fra hverandre en komplisert kryptomaskin han aldri 

hadde sett før, og sette den sammen igjen like god som før.  

Ellers er det to åpenbare grunner til at matematikeren Selmer ikke er mer omtalt internasjonalt.  

Den ene er måten han publiserte på. Hans mest siterte arbeid er en artikkel publisert i Journal für die 

reine und angewandte Mathematik i 1977, om en kobling mellom diofantiske problemer og 

Frobenius-tallet.513 Ifølge Google Scholar er den sitert i 257 vitenskapelige arbeider. Hans mest 

innflytelsesrike arbeid er ganske sikkert det han gjorde på lineære skiftregistre, «Linear Recurrence 

Relations over Finite Fields», men det ble aldri utgitt på ordentlig og finnes bare som instituttrapport 

fra Universitetet i Bergen. Svært mange av Selmers arbeider ble publisert slik. 

Den andre er selvsagt alle gjøremålene han hadde ved siden av forskningen. Han sa selv at 

forskningen lå helt nede på 1960-tallet. Da han endelig fikk tid til å forske, på 1970- og 1980-tallet, 

var han – i matematisk forstand – en gammel mann. Alle matematikere vet hva Hardy har sagt om 

det:  

Ingen matematiker må noen gang tillate seg å glemme at matematikk, mer enn noen annen kunstform 

eller vitenskap, hører unge menn til. […] Galois var tjueen da han døde, Abel tjuesyv, Ramanujan 

trettitre, Riemann førti. Det har vært menn som har gjort stort arbeid en god del senere; Gauss’ store 

verk om differensiell geometri ble utgitt da han var femti (selv om han hadde fått de grunnleggende 

ideene ti år tidligere). Jeg kjenner ikke et eneste tilfelle av et stort matematisk fremskritt initiert av en 

mann over femti. Hvis en eldre mann mister interessen for og forlater matematikken, vil tapet 

sannsynligvis ikke være veldig alvorlig verken for matematikken eller for ham selv.514 

Hardy mente ellers at matematiske ideer er organisert i lag:  

Det ser ut til at matematikkens ideer på en eller annen måte er ordnet i lag, der ideene i hvert stratum 

er knyttet sammen av et kompleks av relasjoner både dem imellom og med ideene i lagene over og 

under. Jo lenger ned i lagene vi kommer, jo dypere (og generelt vanskeligere) er ideen.515  
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Jeg tror det er dekning for å si at Selmer arbeidet seg ganske så langt ned i lagene med matematikken 

sin, blant annet med de diofantiske ligningene og en del av den additive tallteorien. Det som manglet 

for at denne matematikken skulle ta steget fra briljant til «stor», er to ting.  

Det ene er at ideene Selmer jobbet med, sjelden var hans egne. Her tror jeg Trygve Nagell kom med 

en presis observasjon da han vurderte Selmer som kandidat til professoratet i Oslo i 1955. Nagell 

skrev at Selmer hadde gjort «vakre indsatser på et vanskelig område av matematikken», men at 

arbeidene ikke var videre originale, og at Selmer stort sett anvendte metoder som allerede var 

kjent.516 

Det andre er at Selmers arbeid manglet generaliserbarhet og klare relasjoner til andre dype ideer 

langt nede i de matematiske lagene. De var ikke viktige for utviklingen av faget som sådan.  

At Selmer var viktig for utviklingen av det vitenskapelige realfagmiljøet ved Universitetet i Bergen, er 

det derimot ingen som helst tvil om. Arbeidet hans med lineær rekursjon ga støtet til etablering av 

det som i dag er fremragende internasjonale forskningsmiljø innen datasikkerhet, kodeteori og 

kryptologi på Selmersenteret og Simula UiB. Måten Selmer stadig dyttet og lirket og presset 

databehandling inn i undervisning og forskning på, var sterkt medvirkende til at et eget Institutt for 

informatikk sprang ut av Matematisk institutt på 1980-tallet. 

I 2001 tok Forskningsrådet initiativ til en omfattende evaluering av forskningen på informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi i Norge. I evalueringen, som ble gjennomført av internasjonale eksperter, 

ble miljøet Selmersenteret sprang ut av to år senere, omtalt som «en perle på den norske 

vitenskapelige scenen». I den foreløpig siste evalueringen av IKT-forskning i Norge, fra 2012, kom 

Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen best ut. Om Selmersenteret, som ligger under 

instituttet, heter det:  

Selmersenteret er en internasjonalt anerkjent forskningsgruppe som har gjort fremragende arbeid i 

flere tiår. Staben jobber med utfordrende forskningsproblemer og har gjort betydelige fremskritt i 

retning av å løse ekstremt krevende, åpne spørsmål. Produktiviteten er imponerende, både når det 

gjelder kvalitet og kvantitet. Siden 2006 har gruppen publisert et bemerkelsesverdig antall på 96 

tidsskriftartikler og 125 konferanseartikler. Dette inkluderer mange bidrag på topp internasjonale 

arenaer og spesielt mange artikler i flaggskipjournalen IEEE Transactions on Information Theory.517 

Beveger vi oss vekk fra matematikken og over på Selmers karaktertrekk, kan det konstateres hinsides 

tvil at han hadde en fabelaktig selvtillit. På 1700-tallet beskrev filosofen Denis Diderot en globetrotter 

ved navn Louis Antoine de Bougainville med ord jeg synes passer som hånd i hanske også for Selmer:  

Han […] håndterer en avhandling av integralregning og differensialregning på den ene siden og en 

reise verden rundt på den andre.518 

Selmer var en slik mann. Han var språkmektig, beleven, bereist og fremsto med en utvungen 

selvsikkerhet som må ha inngitt stor tillit. Under 2. verdenskrig, 24 år gammel, ble han sendt til 

London, der han straks fikk ansvaret for vedlikehold av avanserte kryptomaskiner brukt av den 

norske eksilregjeringen og militærledelsen. Da han kom som et ubeskrevet blad til USA i 1951, gled 

han rett inn i betrodde roller i utviklingen av flere historisk viktige computere. Logikken i maskinen 

Burroughs 205 var Selmers, og på midten av 1950-tallet var denne maskinen udiskutabelt 

spydspissteknologi.  

Når norske chiffersystemer og kryptoutrustning skulle presenteres for høye herrer, enten her 

hjemme eller i Washington, var det gjerne Selmer som førte ordet. Han var den første av flere 

fremragende norske akademikere som gikk i bresjen for å gi norsk kryptologi et solid vitenskapelig 

fundament. Basert på denne plattformen fikk Norge maksimalt ut av små ressurser på kryptofeltet, 
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og tok en posisjon i NATO der landet definitivt bokset flere klasser over egen vekt. Selmer hadde 

gjennomført de kryptologiske analysene, kunne matematikken og talte med overbevisning. Jeg ser 

ham for meg som et menneske som har gjort så grundige forberedelser at han kan parere enhver 

kritisk innvending omtrent før den er uttalt.  

Da han flyttet fra Oslo til Bergen på slutten av 1950-tallet, fikk han umiddelbart ansvaret for å 

gjennomføre en omfattende omlegging av studietilbudet på Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet. Han tilbød seg overalt der han havnet, og må ha fremstått som en mann man trygt kunne 

overlate viktige oppgaver til. 

Selmer snakket lite om hvilke planer han hadde, men desto mer om det han hadde utrettet. Det tror 

jeg også er et sentralt karaktertrekk ved ham. Han bare gjorde ting, uten å gruble for mye. Han ville 

bli matematiker, det var han tydelig på, men ellers fremsto han ikke som en mann som fulgte noen 

grandios karriereplan for livet. Han tok de mulighetene som bød seg, og bidro der han mente det var 

behov. 

Noen av kildene til denne boken har sagt at Selmer søkte seg til posisjoner med innflytelse fordi han 

likte å fremstå som viktig og «opptatt». Det er helt klart et element av sannhet i dette – hvem vil ikke 

være viktig? – men samtidig er det en altfor enkel forklaring. Den overser den voldsomme innsatsen 

Selmer la ned i vervene og rollene sine, enten det var som redaktør for Nordisk Matematisk 

Tidsskrift, veileder for hovedfagsstudenter, sakkyndig for distriktshøgskolene eller analytiker for 

Chifferavdelingen. Selmer gjorde sjelden ting halvveis, noe den desperate brevvekslingen mellom 

ham og Princeton for å få kjørt den siste diofantiske ligningen på von Neumanns computer vitner om. 

Det var ett hull igjen i den massive tabellen Selmers doktoravhandling resulterte i, og det er lett å se 

for seg at han ikke kunne få ro i sjelen før hullet var tettet. 

Selmer fremstår som en mann som ville noe, ikke som en som søkte makt for maktens egen skyld. 

Han ville dessuten på uvanlig mange områder, noe som må henge sammen med en usvikelig tro på 

egne ferdigheter og egen dømmekraft. Selmer mente oppriktig at han hadde de beste løsningene på 

de fleste problemene han beskjeftiget seg med. Derfor søkte han posisjoner der han kunne sette 

løsningene ut i livet. Og hvem kan klandre ham, med de resultatene han oppnådde?  

EDB-sjef Carl Erik Ellingsen, som hadde Selmer som nærmeste overordnede i ti år, sier det slik:  

Selmer kunne være arrogant og vel faglig selvbevisst, men jeg tror alltid han ønsket det beste.519 

Selmer hadde ellers en fremtoning som kunne falle andre tungt for brystet. Han var uvanlig 

selvopptatt, og selv når han viste interesse for andre, gjorde han det ofte på en måte der han satte 

seg selv i fokus. Selmer spurte ikke «hvilken karakter fikk du?». Han spurte: «Du fikk vel S, du også?»  

Her føyer Selmer seg for så vidt inn i en uhyre lang matematisk tradisjon. Grekeren Demokrit, som 

levde for rundt 2500 år siden, var både matematiker, etiker, fysiker og nokså høyrøstet filosof. Han 

beskrev sine matematiske bravader på en måte ikke engang Selmer kunne ha matchet:  

Av alle mine samtidige har jeg reist over det største området. Jeg har foretatt de mest uttømmende 

undersøkelsene der, og jeg har lyttet til flest lærde under mine reiser. […] Ingen overgår meg i 

konstruksjoner av linjer og bevisførsel […].520 

Men det er tid for å runde av. Aubert, som hadde stor respekt for og sans for Selmer, ble nevnt 

tidligere i dette kapitlet. Han får være med helt til slutt også. I en selskapelig sammenheng på 1980-

tallet skal han ha omtalt Selmer som den norske matematikeren som fikk minst ut av talentet sitt. 

Med tanke på alt Selmer fikk utrettet, må det ha vært et ganske eksepsjonelt talent.  
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Selmers publikasjoner 

Oversikten er kronologisk og basert på Google Scholar, Selmers søknad til Princeton, arkivene til 

Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen og diverse nettsøk. Det kan ikke garanteres at 

publikasjonslisten er komplett. Noen av de tidligste titlene er hentet fra Selmers egne håndskrevne 

oversikter. Formler kan være ukorrekte fordi de er gjengitt fra håndskrift eller typografi som ikke er 

tilpasset matematiske tegn. I noen tilfeller er svært kompliserte formler erstattet med […]. 

«Trigonometrisk løsning av en tredjegradsligning med tre reelle røtter», Norsk Matematisk Tidsskrift, 

1939. 

«En enkel summasjonsmetode i primtallsteorien og dens anvendelse på Bruns sum», Norsk 

Matematisk Tidsskrift, 1942. 

«Om sannsynligheten for at et tall er et primtall», Norsk Matematisk Tidsskrift, 1942. 

«Eine neue hypothetische Formel für die Anzahl der Goldbachschen Spaltungen einer geraden Zahl, 

und eine numerische Kontrolle», Archiv for Matematikk og Naturvidenskap, 1942. 

«Tafel der Zwillingsprimzahlen bis 200 000», Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs 

Forhandlinger, 1942. 

«Die Goldbachschen Zwillingsdarstellungen der durch 6 teilbaren Zahlen 196 302 – 196 596», Det 

Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger, 1942. 

«Über Primzahlen von der Form x2 + 1», Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger, 

1943. 

«To rekker for summen √ (x) =∑ ln 𝑝p ≤ x », Norsk Matematisk Tidsskrift, 1943.  

«Eine numerische Untersuchung über die Darstellung der natürlichen Zahlen als Summe einer 

Primzahl und einer Quadratzahl», Archiv for Matematikk og Naturvidenskap, 1943. 

«An approximate formula for 𝜏(z)», Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger, 1946. 

«Some rapidly converging series for the elliptic p-function of Weierstrass», Det Kongelige Norske 

Videnskabers Selskabs Forhandlinger, 1946. 

«A simple trisection formula for the elliptic p-function of Weierstrass in the equianharmonic case», 

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forhandlinger, 1946. 

«Noen tilnærmelsesverdier for π», Norsk Matematisk Tidsskrift, 1946. 

«Litt om sykliske determinanter», Norsk Matematisk Tidsskrift, 1948. 

«Differensial- og integralregning», Universitetet i Oslo (1948). 

«The diophantine equation ax3+ by3+ cz3= 0», Acta Mathematica, vol. 85 (1951), s. 203–362. 

«Homogeneous diophantine equations», i Ralph Tambs Lyche (red.): Compte rendu du onzième 

Congrès des mathématiciens scandinaves tenu a Trondheim le 22–25 août 1949 (1952).  

«Sufficient congruence conditions for the existence of rational points on certain cubic surfaces», 

Mathematica Scandinavica, vol. 1 (1953), s. 113–119. 
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«The diophantine equation ax3 + by3 + cz3 = 0. Completion of the tables», Acta Mathematica vol. 91 

(1954), s. 191–197. 

«A conjecture concerning rational points on a cubic curve», Mathematica Scandinavica, vol. 2, nr. 1 

(1954), s. 49–54. 

«Differensial- og integralregning», Akademisk Forlag (1954). 

«The exceptional points of a cubic curve which is symmetric in the homogeneous variables», 

Mathematica Scandinavica, vol. 2, nr. 2 (1955), s. 227–236. 

«Den ubestemte ligning X3 + Y3 = AZ3», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 3, nr. 1 (1955), s. 48–56. 

«The Diophantine equation η2 = ξ3 - D. A note on Cassels’ method», Mathematica Scandinavica, vol. 

3, nr. 1 (1955), s. 68–74. 

«On Cassels’ conditions for rational solubility of the Diophantine equation …», Avhandlinger fra Det 

Norske Videnskabs-Akademi (1955). 

«Tables for the purely cubic field …», Avhandlinger fra Det Norske Videnskabs-Akademi (1956). 

«Book Review: Ganzzahlige Lösungen von Gleichungen», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 4, nr. 1 

(1956), s. 37–38. 

«The rational solutions of the Diophantine equation η2 = ξ3 – D for |D| ≦ 100», Mathematica 

Scandinavica, vol. 4, nr. 2 (1956), s. 281–186. 

«On the irreducibility of certain trinomials», Mathematica Scandinavica, vol. 5 (1956), s. 287–302. 

«Apropos kubens fordobling», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 5, nr. 2 (1957), s. 84–86. 

«Book Review: Automatic Digital Computers», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 6, nr. 2 (1958), s. 

88–90. 

«Numerical integration by non-equidistant ordinates», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 6, nr. 3 

(1958), s. 97–108. 

«A note on the preceding paper by V. Brun», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 7, nr. 1 (1959), s. 25–

26. 

«Utvalgte matematiske emner», Universitetet i Bergen (1960).  

«Praktisk analyse», Universitetet i Bergen (1961). 

«Om flerdimensjonal kjedebrøk», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 9 (1961), s. 37–43. 

«Differensial- og integralregning», Universitetsforlaget (1961). 

«Om strykprosenter, Farey-rekker og kjedebrøk», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 10, nr. 1/2 

(1962), s. 70–77. 

«Book Review: Lärobok i numerisk analys», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 11, nr. 2 (1963), s. 65–

67. 

«Personnummerering i Norge: Litt anvendt tallteori og psykologi», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 

12, nr. 1/2 (1964), s. 36–44. 

«Algebra, tallteori og gruppeteori», Universitetet i Bergen (1965). 
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«Matematikkstudiet ved de norske universiteter», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 14, nr. 1/2 

(1966), s. 26–32. 

«On Newton’s equations for the power sums», BIT Numerical Mathematics, vol. 6 (1966), s. 158–160. 

«Linear recurrence relations over finite fields», Universitetet i Bergen (1966). 

«Registration numbers in Norway: some applied number theory and psychology», Journal of the 

Royal Statistical Society. Series A (General), vol. 130, nr. 2 (1967), s. 225–231. 

«Binære registre og lineær rekursjon», Universitetet i Bergen (1968). 

«Tillegg til pensum i lineær algebra», Universitetet i Bergen (1969).  

«Et apropos til Finn Holmes artikkel», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 18, nr. 3 (1970), s. 93–94. 

Sammen med Ivar Skau: «Noen anvendelser av Finn Holmes metode for beregning av …», Nordisk 

Matematisk Tidsskrift, vol. 19, nr. 4 (1971), s. 120–124. 

«Double periodic arrays». I B.J. Birch et al. (red.): Computers in Number Theory, Proceedings of the 

Science Research Council Atlas Symposium No. 2 held at Oxford from 18–23 August 1969 (1971).  

«On Viggo Brun’s illustration of Leibniz’ formula for π», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 19, nr. 1/2 

(1971), s. 28–29. 

«Bemerkninger til en vinkelkonstruksjon», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 21, nr. 1 (1973), s. 11–

28. 

Sammen med Johannes Mykkeltveit: «Linear recurrence in Boolean rings. Proof of Kløve’s 

conjecture», Mathematica Scandinavica vol. 33, nr. 1 (1974), s. 13–17. 

«Bemerkninger til en ellipse-beregning», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 23, nr. 2 (1975), s. 55–

58. 

Sammen med Karl Greger: «Slumpvis parkering», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 24, nr. 3/4 

(1976), s. 123–131. 

«On the number of prime divisors of a binomial coefficient», Mathematica Scandinavica, vol. 39, nr. 

2 (1977), s. 271–281. 

«On the linear diophantic problem of Frobenius», Journal für die reine und angewandte Mathematik 

vol. 293/294 (1977), s. 1–17. 

«Om stambrøkutviklinger og en multiplikativ analogi», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 25/26, nr. 

2 (1978), s. 91–109.  

«Organisering av pytagoreiske tallsett», Nordisk Matematisk Tidsskrift, vol. 25/26, nr. 3/4 (1978), s. 

139–149. 

«Ikke-euklidsk geometri», Universitetet i Bergen (1978).  

«On the postage stamp problem with the three stamp denominations», Mathematica Scandinavica, 

vol. 47 (1980), s. 29–71. 

«To populære problemer i tallteorien. I. Myntveksling», NORMAT vol. 29 (1981), s. 81–87. 

«To populære problemer i tallteorien. II. Frankering», NORMAT vol. 29 (1981), s. 105–114. 
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«Some H-bases for N Related to Waring's Problem», Universitetet i Bergen (1983). 

Sammen med Arne Rødne: «On the postage stamp problem with three stamp denominations, II», 

Mathematica Scandinavica, vol. 53, nr. 2 (1984), s. 145–156. 

«On the postage stamp problem with three stamp denominations, III», Mathematica Scandinavica, 

vol. 56 (1985), s. 105–116. 

Sammen med Christoph Kirfel: «Regular H-ranges, Weakly Pleasant H-bases, and Extremal Bases A3», 

Universitetet i Bergen (1985). 

Sammen med Svein Mossige: «Stöhr sequences in the postage stamp problem», Universitetet i 

Bergen (1986). 

«On Stöhr’s recurrent H-bases for N», Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Skrifter, 3 (1986).  

«The local postage stamp problem. Part 1: general theory», Universitetet i Bergen (1986). 

«The local postage stamp problem, I, II», Universitetet i Bergen (1986). 

«The Local Postage Stamp Problem: The bases A3 and A4», Universitetet i Bergen (1986). 

«The Local Postage Stamp Problem Part 2: The Bases A3 and A4», Universitetet i Bergen (1986).  

Sammen med Christoph Kirfel: «Regular h-ranges and weakly pleasant h-bases», Mathematica 

Scandinavica vol. 59 (1986), s. 30–40. 

«On Shellsort and the Frobenius problem», Universitetet i Bergen (1987). 

«Sub-bases of pleasant H-bases», Universitetet i Bergen (1987). 

«On regular Frobenius bases», Mathematica Scandinavica, vol. 63, nr. 1 (1988), s. 109–116. 

«The Local Postage Stamp Problem Part 3: Supplementary Volume», Universitetet i Bergen (1990). 

«Asymptotic h-ranges and dual bases», Universitetet i Bergen (1990).  

Sammen med Bjørg Kristin Selvik: «On Rødseth’s H-bases […]», Mathematica Scandinavica, vol. 68 

(1991), s. 180–186. 

«Associate bases in the postage stamp problem», Journal of Number Theory, vol. 43, nr. 2 (1992), s. 

320–336. 

«From the memoirs of a Norwegian Cryptologist». I Tor Helleseth (red.): Advances in Cryptology – 

EUROCRYPT ‘93 (1994), s. 142–150. 

«The Norwegian modification of the Siemens and Halske T52e cipher machines», Cryptologia, vol. 18, 

nr. 2 (1994), s. 147–149. 
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Takk for hjelpen 

En bråte gode hjelpere har bidratt til denne boken.  

En helt spesiell takk til Johanne-Sophie Selmer for at du tok så godt imot meg i Karlstad og snakket så 

åpent om din far. Takk for en fabelaktig dag på Brasseriet i Kungsgatan; ni timer på restaurant har 

aldri gått så fort før. Takk også for at du har tatt deg tid til å svare på alle slags spørsmål på telefon og 

e-post, og for helt uvurderlig hjelp med å skaffe bilder til boken. 

En særlig takk til Tor Helleseth. Du ante nok ikke hva du gikk til da du lovte å lære meg alt jeg trengte 

å vite om lineære skiftregistre. Takk også for nyttig og underholdende informasjon om tilværelsen 

som student og senere kollega og venn av Selmer. Og for at du har hjulpet meg med å unngå mange 

kryptologiske blundere i denne boken. 

En særlig takk også til Christoph Kirfel for tålmodig gjennomgang både av matematikkhistorie og av 

konkrete matematiske emner Selmer jobbet med. Hvis deler av matematikken i denne boken fortsatt 

er riv ruskende gal, er det ikke din feil. Takk også for at du delte av dine opplevelser som 

hovedfagsstudent og doktorgradsstudent hos Selmer, for grundig gjennomgang av manus, for hjelp 

med å oversette tysk og for at du fikk i stand et intervju med Gerd Rolf Hofmeister. 

Helge Dahle skal ha stor takk for nyttige kommentarer, matematiske forklaringer, gode boktips og 

generelt entusiastisk innstilling til bokprosjektet. Ikke minst skal du ha takk for at du alltid har tatt 

deg tid til en motiverende peptalk når jeg har hatt behov for det. I likhet med Selmer er du en dekan 

med et engasjement utover det som kan forventes.  

Sondre Rønjom har hjulpet meg med å nøste i kryptologiens historie, med svært nyttig informasjon 

fra arkivet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet og med gode vurderinger og kommentarer til teksten. 

Tusen takk for det.  

Så til Simen Gaure. Uten din hjelp kunne jeg ikke ha skrevet om Burroughs 205. Takk, Simen! 

Svein Nordbotten har vært en uvurderlig kilde til Selmers første år som universitetslektor i Oslo og til 

det indre liv i Rådet for EDB i staten. Du skal også ha stor takk for flere hyggelige intervjuer og 

telefonsamtaler og for at du tok deg tid til å gå grundig igjennom manus og spare meg for flere 

pinlige feil. 

Takk til hele denne gjengen som gjennom intervjuer, e-poster og telefonsamtaler har bidratt med 

uvurderlig informasjon om Selmers liv og arbeid: Carl Erik Ellingsen, Sigve Tjøtta, Gerd Rolf 

Hofmeister, Trygve Johnsen, Øyvind Ytrehus, Jon Helge Knudsen, Trygve Steinar Nilsen, Nils Agnar 

Eldholm, Torleiv Kløve, Marit Helene Kløve, Hans Fredrik Aas, Turid Aas, Ben Johnsen, Knut Midgaard, 

Kjell Røsvik Kjeldsen, Olav Arnfinn Laudal, Ellen Berle, Whitfield Diffie, sir Andrew Wiles, Gunnar 

Fløystad, Per Nag, Kari Nag, Bruce Schneier, Svein Mossige, Torkil Heiede, Drude Berntsen, Vagn 

Lundsgaard Hansen, Ivan Tafteberg, Bjarne Toft, Christian Skau, Kjell Stordahl, Leif Nilsen og Hans 

Morten Synstnes. Takk til Hans Morten også for din svært grundige bok Den innerste sirkel: Den 

militære sikkerhetstjenesten 1945–2002, til Leif for jubileumsboken til Thales, som inneholder mye 

artig stoff om norsk kryptoindustri, og til Kjell for bilder av din far Nils Berge Stordahl. 

På Universitetsbiblioteket i Bergen har jeg fått god hjelp av Susanne Mikki med å skaffe oversikt over 

Selmers publikasjoner og informasjon om hvor mye de er sitert. Takk for det. Takk også til Beate 

Krøvel Humberset, Feng-Xia Xin og Marianne Bjordal Strømsholm for hjelp med å finne artikler, 

årsmeldinger og annen dokumentasjon på Selmers arbeid.  
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Hans Henrik Olsen ved Universitetsbiblioteket i Oslo skaffet meg i ekspressfart de sakkyndiges 

uttalelser om søkerne til professoratet i matematikk i Oslo i 1955. Takk skal du ha. Åshild Haugsland 

lot meg slippe inn hos Arkivverket selv om det egentlig var koronastengt. Det synes jeg var flott gjort. 

Dessuten ble jeg ikke så rent lite glad da du helt uoppfordret hjalp meg å nøste opp i Selmer-

familiens bosteder før 2. verdenskrig. Takk og takk! 

Takk til Lisa Bergli i Finansdepartementet, Mette Tverli på Slottet og Amandine Elise Maria Toso og 

Line Therese Nævestad i Det Norske Videnskaps-Akademi for diverse informasjon og arkivmateriale. 

Takk til Jane Fredstad Hauso for at du loset meg frem til arkivene etter Matematisk institutt og EDB-

avdelingen på Universitetet i Bergen. Jostein Haugervåg Mork og Magne Bergland skaffet meg masse 

interessant stoff fra EDB-avdelingens tidlige liv. Takk skal dere ha! 

Reinhard Siegmund-Schultze har bidratt med gode faglige betraktninger og nyttig informasjon om 

matematisk historie, særlig om det nordiske matematikkmiljøet. Takk skal du ha! 

Uten Ole Petter Sandvig i Norges friidrettsforbund hadde jeg ikke fått oversikt over Selmers 

sportslige bravader i ungdommen. Takk, Ole Petter! Takk også til Asbjørn Leirvåg, Kristine Breivik, 

Elisabeth Müller Lysebo, Pinar Heggernes, Lilya Budaghyan, Antonella Zanna og Hans Zanna Munthe-

Kaas for nyttige kommentarer til manus.  

En stor takk til Jens Helleland Ådnanes for fotografering og for at du tok deg tid til å hjelpe med 

bildebehandling. Erica Mosner ved Shelby White and Leon Levy Archives Center ved Institute for 

Advanced Study fortjener også en stor takk for usedvanlig ekspeditt hjelp med å skaffe bilder fra 

Princeton. En stor takk også til Jan Roger Stensland for grundig korrekturlesing og til Asbjørn Leirvåg 

for å ha tatt det praktiske ansvaret for at manuset til slutt faktisk ble en bok. 

Til mine gamle foreldre, som har gått kritisk igjennom hvert eneste kapittel: Dere er fortsatt verdens 

beste lesere. Til kona og ungene vil jeg bare si: Takk for at dere holdt ut så lenge med Selmer i huset. 

Jeg vet at han var en gjest som gjorde mye ut av seg.  
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Appendiks 1 – Kort om gruppeteori 

En matematisk gruppe er en mengde (for eksempel tall, men ikke nødvendigvis tall) der elementene i 

mengden er innbyrdes forbundet gjennom en binær matematisk operasjon på en slik måte at hvis du 

utfører denne operasjonen på to elementer i mengden, blir resultatet også et element 

hjemmehørende i den samme mengden.  

Det enkleste eksemplet på en matematisk gruppe er heltall forbundet av den matematiske 

operasjonen addisjon. Hvis du legger sammen to heltall, vil resultatet alltid bli et heltall. Heltall og 

den matematiske operasjonen divisjon utgjør derimot ingen matematisk gruppe, siden du kan dele et 

heltall, f.eks. 2, på et annet heltall, f.eks. 4, og få et tall som ikke er et heltall, i dette tilfellet 0,5.  

I matematikkspråket betegnes en gruppe gjerne med symbolet G. Elementene som hører hjemme i 

gruppen, betegnes med a, b, c, etc., og den definerende matematiske operasjonen symboliseres med 

* (må ikke forveksles med gangetegn, siden operasjonen kan være av mange slag).  

I tillegg til kravet nevnt innledningsvis må ytterligere tre krav være oppfylt for at en mengde skal 

kunne kalles en gruppe G. Det første er den assosiative lov, som sier at (a * b) * c = a * (b * c).  

Det andre kan være litt vanskeligere å henge med på: Det må finnes et identitetselement eller 

nøytralitetselement i gruppen (på matematikkspråket kalt ℯ) som ikke endrer andre elementer i 

gruppen når den binære operasjonen kombinerer de to elementene. Matematisk uttrykkes dette slik: 

a * ℯ = ℯ * a = a. For gruppen som defineres av heltall og addisjon, fungerer 0 som et slikt 

nøytralitetselement (3 + 0 = 0 + 3 = 3).  

Det siste kravet som må være oppfylt, er at gruppen må inneholde et inverselement til a, betegnet a-

1, slik at a * a-1 = a-1 * a = ℯ. I gruppen som defineres av heltall og addisjon, er f.eks. minus 3 et 

inverselement til 3, fordi 3 + 3-1 = 3-1 + 3 = 0. Eller skrevet på en annen måte: 3 + (-3) = (-3) + 3 = 0.  

Hvis den kommutative lov – som sier at faktorenes orden er likegyldig, altså at 2 ganger 5 er det 

samme som 5 ganger 2 – er oppfylt, er gruppen i tillegg abelsk etter det norske geniet Niels Henrik 

Abel. Selmer-gruppen er en slik abelsk gruppe; ifølge de som forstår seg på slikt, er den til og med en 

isogen abelsk gruppe.  

Gruppeteori har vært viktig i kryptologisk sammenheng, fordi det gir kryptoanalytikerne avanserte 

redskaper til å avdekke systematiske sammenhenger mellom chiffertekst og klartekst. Blant annet 

har gruppeteori stor betydning for hvordan amerikanerne knekker Purple,521 japanernes mest 

avanserte chiffer, under 2. verdenskrig. 
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Appendiks 2 – Selmers computerpatenter fra USA 

• U.S. Patent 2.798.156 Digital Pulse Counter, 2. juli 1957.  

• U.S. Patent 2.856.595 Control Apparatus for Digital Computing Machinery, 14. oktober 1958. 

• U.S. Patent 2.876.348 Synchronizing Circuits, 3. mars 1959. 

• U.S. Patent 2.892.183 Coincidence Control Apparatus, 23. juni 1959. 

• U.S. Patent 2.916.210 Apparatus for Selectively Modifying Program Information, 8. desember 

1959. 

• U.S. Patent 2.947.479 Electronic Adder, 2. august 1960. 

• U.S. Patent 2.997.233 Combined Shift Register and Counter Circuit, 22. august 1961. 

• U.S. Patent 3.143.644 Control Apparatus for Digital Computers, 4. august 1964.  
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Appendiks 3 – Om ligningen X3 + Y3 = AZ3 og Mordells hypotese 

I tillegg til heltallsløsninger på ligningen ax3 + by3 + cz3 = 0 bruker Selmer en stor del av 

doktoravhandlingen sin på å behandle et «spesialtilfelle» av den samme ligningen, som ser slik ut: X3 

+ Y3 = AZ3. Denne ligningen er tett knyttet til den såkalte 

«kubiske kurven» x3 + y3 = A i et vanlig koordinatsystem. Vi kan 

se for oss kurven som en «bukt» med to haler, der 

skjæringspunktene på x- og y-aksene avhenger av hvilken verdi A 

gis. Illustrasjonen til venstre viser den kubiske kurven som 

uttrykkes i ligningen dersom verdien av A settes til 5. I 

matematisk sjargong leter Selmer etter det som kalles «rasjonale 

punkter på kubiske kurver». Selmer vil finne ut hvilke verdier av 

A som i det hele tatt gir rasjonale punkter på kurven, slik at 

ligningene er løsbare. (Litt forenklet: Hvilke verdier av A som gir 

en kurve der det i det hele tatt er mulig å finne verdier av x og y som er brøker. Da får vi «blink» og 

«treffer» kurven.) Dette vil han gjøre for kurver basert på alle verdier av A fra 1 og opp til og med 

500.  

Først undersøker han om de gitte verdiene av A i det hele tatt gir ligninger med rasjonale verdier som 

svar. Han famler ikke i blinde, det finnes etablerte metoder han kan benytte, men Selmer innrømmer 

selv at deler av arbeidet har et preg av «å prøve seg frem». Idet han finner ut at ja, det finnes 

rasjonale punkter på denne konkrete kurven, prøver han å finne de rasjonale punktene på kurven 

som kan uttrykkes på enklest mulig måte som brøk. Disse punktene kalles generatorer og er uhyre 

viktige for doktorgraden. Kurver som har rasjonale punkter, har enten én eller to slike generatorer. 

Har Selmer først identifisert disse, kan han bruke velkjente 

geometriske verktøy – tangenter og korder – til å 

identifisere nye rasjonale punkter. 

Har han bare én generator, bruker han tangentmetoden for 

å finne et nytt rasjonalt punkt. Da konstruerer han en rett 

linje som tangerer kurven i det rasjonale punktet han 

allerede har funnet (C), som på figuren til venstre. Der 

denne linjen krysser den kubiske kurven, er det et nytt 

rasjonalt punkt.  

Har han to generatorer, kan han bruke kordemetoden, som 

er illustrert i figuren nederst til venstre. Da trekker han en 

rett linje gjennom de to generatorene (A og B). Der linjen 

krysser den kubiske kurven, er det et nytt rasjonalt punkt.  

Ved å gjenta disse operasjonene med utgangspunkt i de 

nye punktene er det i teorien mulig å finne et uendelig 

antall rasjonale punkter på disse kurvene. Selmer viser til 

sin mentor fra Cambridge:  

En berømt sats av Mordell – som gjelder for en vilkårlig rasjonal 3djegradskurve – sier nå at samtlige 

rasjonale punkter på kurven kan nåes ut fra en endelig basis av grunnpunkter. Disse punkter kalles 

også generatorene […].522 

Å lete opp et utall rasjonale punkter har i beste fall bare marginal interesse. Det er generatorene som 

er interessante, for de gir informasjon om indre sammenhenger mellom grupper av tall som løser 
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gitte ubestemte ligninger. Generatorene inneholder all informasjon som er nødvendig for å finne alle 

andre rasjonale punkter. Generatorene genererer alle de andre punktene, de er opphavet og 

byggesteinene. Det er derfor Selmer gjør seg sånn flid med å skaffe komplett oversikt over dem. 

Mordell-hypotesen som blir tilbakevist av Selmer, sier at dersom «kongruensbetingelsen» er oppfylt, 

er det tilstrekkelig for å finne løsninger på homogene kubiske ligninger av den typen Selmer ser på.  

Den som vil ha en antydning om hva kongruensbetingelsen innebærer, må bli med en liten sving 

innom et område av matematikken som kalles klokkearitmetikk eller modulær aritmetikk.  

Noen matematiske oppgaver ser uoverkommelige ut fordi tallinjen strekker seg i det uendelige i 

begge retninger. En måte å få has på avmaktsfølelsen på er å finne svar som har gyldighet i et 

avgrenset intervall. Man «knekker av» tallinjen på et bestemt punkt, f.eks. ved firetallet, og fører 

bruddpunktet tilbake til 0, slik at det dannes en «klokke». Da teller man ikke lenger 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

etc., men 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, osv. Dette kalles modulo 4. Knekker man av linjen ved 12-tallet, er vi i 

modulo 12 – akkurat som et analogt armbåndsur. Når klokken er 12 og du legger til 2 timer, kommer 

du ikke til 14, som ved vanlig addisjon. Du kommer til 2, for det finnes ikke noe «klokken 14» på en 

vanlig urskive. 

Regner man ut regnestykket 2 ganger 12 i modulo 10, blir ikke svaret 24, som i vanlig addisjon, men 

4. Du går to «fulle runder» på klokken og så fire skritt til. Altså blir svaret 4. 2 ganger 10 blir heller 

ikke 20, men 0. Og hvis svaret i modulær regning blir 0, sier vi at svaret er kongruent med 0 modulo 

10 (i dette tilfellet). Det er ingen rest. 

Overført til homogene kubiske ligninger er Mordells utgangspunkt at i stedet for å prøve å løse 

ligningene i en verden der tall-linjen er uendelig, er det enklere å gjøre en modulær inndeling og ta 

«én bit av gangen». Nå er oppgaven å teste ulike moduli for å se om ligningene gir en rest – som når 

man regner ut 2 ganger 12 i modulo 10 og står igjen med 4 – eller om man oppnår kongruens, altså 

om «klokken stopper på 0». Fordelen med denne modulære regnemåten er at grenseløse oppgaver 

får et mer håndterlig omfang. Ulempen er at det i teorien finnes uendelige mange moduli som må 

sjekkes, men her kjenner matematikerne heldigvis til en rekke finurlige triks for å avgrense til et 

endelig antall operasjoner.  

Tilbake til Mordells foredrag i 1948. Det han sier, er at dersom det eksisterer løsninger av de 

homogene kubiske ligningene, det vil si at disse løsningene gir 0 i rest i alle moduli, da er 

kongruensbetingelsen oppfylt. Ifølge hypotesen hans er det en tilstrekkelig betingelse for at 

ligningene er løsbare. Dette motbeviser Selmer, og så vidt han vet, er han altså den første som viser 

at elementære kongruensbetingelser ikke er tilstrekkelige for løsbarheten av homogene kubiske 

ligninger. Med på kjøpet får han tilfredsstillelsen av å motbevise en påstand fremsatt av sin egen 

læremester.  

Selmer viser at ligningen 3x3 + 4y4 + 5z3 = 0 oppfyller kongruensbetingelsen for alle moduli, men at 

ligningen likevel ikke er løsbar! 
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Appendiks 4 – Mersenne-primtall og perfekte tall 

Et Mersenne-primtall er et primtall som kan skrives på formelen 2n – 1. Et perfekt tall er et heltall 

som kan skrives som summen av sine egne divisorer. For eksempel er 28 et perfekt tall fordi det kan 

deles på 1, 2, 4, 7 og 14, som til sammen blir nettopp 28.  

Mersenne-primtallet 7 kan skrives som 23 – 1. Eksponenten her er 3. Hvis vi trekker 1 fra denne 

eksponenten, får vi 2. Så opphøyer vi denne 2-eren i en ny potens av 2. Da får vi 22, som er 4. Ganger 

vi 4 med Mersenne-primtallet 7, får vi det perfekte tallet 28. Allerede i det 3. århundre f.Kr. kunne 

Euklid vise sammenhengen mellom disse to spesielle talltypene (han brukte selvsagt ikke begrepet 

Mersenne-primtall, siden han levde nesten 2000 år før Marin Mersenne):  

Hvis 2𝑛 − 1 er et Mersenne-primtall, så er 2𝑛−1(2𝑛 − 1) et perfekt tall.  

Vi kan prøve denne fremgangsmåten med 31, som er et Mersenne-primtall, siden det er et primtall 

som kan skrives 25 – 1. Eksponenten 5 representerer 𝑛 i formelen. Regnestykket 25-1(25 – 1) = 24 (25 – 

1) = 16 · 31 = 496. Som er et helt perfekt tall! 

Det er også verdt å merke seg at med denne fremgangsmåten blir tallet vi ender opp med, 

automatisk et partall. Om det finnes perfekte tall som også er oddetall, er det ingen som vet. Det er 

en av de eldste matematiske gåtene som fortsatt er uløst.  
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Appendiks 5 – En test av Selmers kontrollsiffer 

Med litt enkel ganging og «omvendt» klokkearitmetikk med en «klokke som bare går til 11» (modulo 

11), kan vi teste Selmers kontrollsiffer på et tenkt personnummer. Utgangspunktet er vekttallene i 

Selmers oppskrift for kontroll av de ni første sifrene i fødselsnummeret. Disse er: 3, 7, 6, 1, 8, 9, 4, 5 

og 2.  

La oss si at noen har oppgitt fødselsnummeret 120261 26077. Det første av Selmers vekttall – 3 – 

ganges med det første sifferet i fødselsnummeret – i dette tilfellet 1. 3 ganger 1 blir 3. Det andre 

vekttallet – 7 – ganges med det andre sifferet i fødselsnummeret – som er 2. Produktet blir 14. 

Denne prosessen gjentas helt til alle vekttallene er ganget med de korresponderende sifrene i 

fødselsnummeret. Alle tallene skal legges sammen slik at vi får følgende regnestykke: (3 · 1) + (7 · 2) + 

(6 · 0) + (1 · 2) + (8 · 6) + (9 · 1) + (4 · 2) + (5 · 6) + (2 · 0) = 114.  

Siden algoritmen er laget for å brukes i modulo 11 – i en tallinje som er «brukket av» og går «rundt 

og rundt» som i en klokke som bare går til 11 – må vi nå finne ut hvilken «rest» 114 gir i modulo 11. 

Det nærmeste heltallet vi kan gange med 11 uten å få mer enn 114, er 10. 10 ganger 11 = 110. Siden 

114 minus 110 = 4, står vi igjen med en rest på 4. Denne resten trekker vi fra tallet 11 (siden vi er i 

modulo 11) og får svaret 7, som ganske riktig er det tiende sifferet i det oppgitte fødselsnummeret.  

Neste skritt er å finne ut om fødselsnummeret også passerer den andre kontrollposten: 

standardsifferet utarbeidet av IBM. Her trengs det ti vekttall, siden Selmers kontrollsiffer også må 

under lupen. Vekttallene er 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3 og 2. Ganger vi hvert av dem med de respektive 

parkameratene i fødselsnummeret og legger sammen, får vi summen 113. I modulo 11 gir dette en 

rest på 3 (11 ganger 10 = 110, da gjenstår det 3). Trekker vi 3 fra 11, får vi 8, og ikke 7, som er det 

siste sifferet i det oppgitte fødselsnummeret. Altså er nummeret galt oppgitt eller – som i dette 

tilfellet – oppkonstruert for å understreke Selmers poeng. 
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Appendiks 6 – Kort om lineære skiftregistre 

Selmer beskriver et lineært skiftregister som en rekke «flip-flops»523 (må ikke forveksles med 

sandaler), små informasjonsbærere som kan inneholde enten en 0 eller en 1. Innholdet utgjør én bit, 

den minste informasjonsenheten i et binært system. I tillegg til «flippfloppene» må et lineært 

skiftregister ha en klokkeinnretning som regelmessig sender ut elektriske pulser, samt regler for 

hvordan eksisterende bit adderes for å danne nye bit. I et lineært skiftregister skjer dannelsen av 

neste bit i registeret alltid ved addisjon. Denne adderingen kalles på fagspråket lineær feedback, 

tilbakeføring eller rekursjon. Kjært barn har mange navn. Brukes multiplikasjon, blir registeret ikke-

lineært. 

Et uhyre enkelt eksempel på hvordan et lineært skiftregister fungerer, er som følger:  

Vi starter med tre bit – 0, 0, 1 – og en addisjonsregel som sier at neste bit skal dannes ved å addere 

de to tallene som står i de posisjonene som er understreket. (Dette er altså bare et eksempel, vi 

kunne også ha valgt å addere f.eks. det første og det siste av de tre tallene.)  

Når klokken sender en puls gjennom systemet, skjer to ting. Hver eneste bit tar et steg til venstre, og 

tallene i de markerte posisjonene adderes. Det gir oss en ny bit (0 + 0 = 0), som plasseres bakerst. Nå 

ser rekken slik ut: 0, 0, 1, 0. Ved en ny puls tar hver eneste bit et nytt skritt til venstre, og de markerte 

tallene (0 + 1) adderes for å danne en ny bit (1). Rekken er nå 0, 0, 1, 0, 1. Følger vi denne oppskriften 

to ganger til (husk at 1 + 1 = 0 i et binært tallsystem), er resultatet en binær sekvens på 7 bit som 

etter hvert ser ut som den nederste linjen under her:  

001 
0010 

00101 
001011 

0010111 
 

Fortsetter vi på samme måte og følger den samme enkle regelen, vil de neste 7 bitene bli eksakt de 

samme som sekvensen vi allerede har: 0010111. Når mønsteret gjentar seg etter 7 bit, betyr det at 

denne svært beskjedne utgaven av et skiftregister har en periode på 7. Selmer vet at perioden kan 

bestemmes av hvilke bit som adderes og av lengden på det lineære skiftregisteret. Dersom lengden 

man starter med, er n bit, er den maksimale perioden gitt ved den enkle formelen: 2n – 1. (Minus 1 

må med for å eliminere muligheten for et skiftregister bestående av bare 0-er, som naturlig nok bare 

vil generere 0-er herfra til evigheten.) Slike sekvenser kalles maksimalsekvenser og brukes ikke bare i 

kryptologi, men har også utallige anvendelser i moderne kommunikasjonssystemer.  

Addisjonsregelen – hvilke bit som legges sammen – må være kjent for å kunne beregne perioden. Det 

går an å addere f.eks. to eller tre eller fire bit for å få neste bit, og dette påvirker perioden.  
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Appendiks 7 – Myntveksling og frankering 

Selmers eksempel på Frobenius-tallet for en myntbase 

I en artikkel i NORMAT kommer Selmer med et pedagogisk eksempel på hvordan man finner 

Frobenius-tallet for en gitt myntbase: 

La oss vende tilbake til vårt hypotetiske land med innbyggeren uten 1 peng-mynter. Med 5, 7 og 13 

peng-mynter kan han da legge følgende beløp på bordet:  

5, 7, 2 · 5 = 10, 5 + 7 = 12, 13, 2 · 7 = 14, 3 · 5 = 15, (2 · 5) + 7 = 17, 5 + 13 = 18, 5 + (2 · 7) = 19, 4 · 5 = 7 + 

13 = 20, 3 · 7 = 21.  

Vi påstår nå at alle videre beløp kan dannes med tilstrekkelig mange mynter for hånden. 

Resonnementet er enkelt, men av stor betydning for den følgende teori: En myntverdi (her den 

minste) er 5 peng, og vi har kunnet danne 5 suksessive beløp 17–21. Ved bare å bruke 5 peng-mynt, 

altså addere multipler av 5, er det klart at alle videre beløp da kan dannes (første gang 22–26, neste 

gang 27–31, osv.). 

Vi ser at våre myntverdier utgjør en (mynt-)basis B = {5,7,13}. Av [det vi har vist over] følger at den 

største kombinasjonen som ikke kan dannes, er 16, som kalles Frobenius-tallet for basen og betegnes 

med: g (B) = g (5,7,13) = 16.524 

Selmers eksempel på frimerkeproblemet 

I samme nummer av NORMAT kommer Selmer med dette eksemplet på frimerke- eller 

frankeringsproblemet:  

I den første artikkel presenterte vi mannen med de små konvolutter. Disse har bare plass til 4 

frimerker, med pålydende 1, 5, 7 og 13 peng. Hva er da det minste beløp han ikke kan frankere? For å 

få enklere regninger vil vi først se hvilke beløp som kan frankeres med bare de tre minste frimerker 1, 

5 og 7. Med høyst fire addender [altså ved å bruke maks fire merker] kan vi da danne [Selmer bruker 

tankestrek (–) til å vise hvilke summer som kan dannes ved å legge til enere uten å bruke mer enn det 

tillatte antall på fire frimerker] 

1 – 4, 5 – 6, 7 – 9, 2 · 5 = 10 – 11, 5 + 7 = 12 – 14, 3 · 5 = 15 – 16, 2 · 5 + 7 = 17 – 18, 5 + (2 · 7) = 19 – 20, 

3 · 7 = 21 – 22, (2 · 5) + (2 · 7) = 24, 5 + (3 · 7) = 26, 4 · 7 = 28. 

[…] Det er også en rekke alternative fremstillinger som ikke er skrevet opp.  

Vi kan selvsagt høyst danne 4 · 7 = 28. De manglende under denne størrelse kan fremstilles ved bruk av 

13 peng:  

(2 · 5) + 13 = 23, 5 + 7 + 13 = 25, (2 · 7) + 13 = 27. 

Derimot er det lett å se at vi heller ikke nå kan danne tallet 29 (men selvsagt en rekke større 

kombinasjoner). 

Vi sier at våre k-frimerkeverdier utgjør en (frimerke-)base Ak, altså A3 = {1, 5, 7} eller A4 = {1, 5, 7, 13} 

ovenfor. Istedenfor det minste tall som ikke kan dannes, betrakter vi tallet rett under, altså det største 

tall i en sammenhengende blikk [rekke] av mulige kombinasjoner. Dette tallet kalles h-rekkevidden nh 

(Ak) når h betegner det største tillatte addender (frimerker) fra basis. Vi har altså vist at n3 (1, 5, 7) = 

22, n4 (1, 5, 7, 13) = 28.525 

Om Meures’ oppdagelse 

Det Meures finner ut, er at hvis du «speiler» myntbasen som er utgangspunkt for en problemstilling 

knyttet til Frobenius-tallet, får du informasjon som er nyttig for arbeidet med å fastslå rekkevidden til 

den resulterende frimerkebasen. Eller vice versa.  
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«Speilet» som brukes, er her det høyeste tallet i basen delt på to. Har du en myntbase med for 

eksempel 2, 3 og 7 kroner, skal det høyeste tallet – her altså 7 – også med i «speilbasen». «Speilet» 

som gir deg de to øvrige verdiene i frimerkebasen, plasseres på en tenkt tallinje på «halvparten av 

7», altså 3,5.  

For å speile de to andre tallene i den opprinnelige basen må du beregne avstanden frem til speilet og 

så bevege deg nøyaktig like langt på baksiden av speilet. Hvis vi speiler 2, kommer vi dermed til 5, 

fordi både 2 og 5 har en avstand på 1,5 til speilpunktet 3,5. Speiler vi 3, kommer vi til 4, siden 3 og 4 

ligger nøyaktig like langt fra det tenkte speilet. Det Meures viser, er at speilbasen til «myntbasen» 2, 

3 og 7, som altså blir 4, 5 og 7, inneholder informasjon som er nyttig for å finne rekkevidden for 

frimerkebasen 4, 5 og 7. (Dette er bare ett eksempel. Funnet til Meures viser en generelt gyldig 

sammenheng mellom speilbasen til en myntbase og rekkevidden til en frimerkebase som er lik denne 

speilbasen.) 

Om den asymptotiske ekstremale rekkevidden for 4 elementer 

Hvis vi sier at størrelsen på konvolutten betegnes matematisk med h, vil en formel som gir et 

tilnærmet svar på det ekstremale asymptotiske problemet, gjerne inneholde et flerleddet 

matematisk uttrykk, et polynom, der (h/4)4 utgjør den høyeste potensen. Foran den h-en som står i 

fjerde potens, vil det stå en verdi som kalles en konstant, og lenge trodde man at tallet 2 ville gi den 

beste tilnærmingen til en riktig formel. Mossige er den første som regner seg frem til en mer presis 

konstant, en oppdagelse som på 1970-tallet blir ansett som en liten sensasjon innen den additive 

tallteorien:  

Jeg var på forskningsopphold i Tyskland og jobbet med Hofmeister. Det var da jeg tok knekken på 

frimerkeproblemet for 4 elementer. Utgangspunktet var en hypotese om asymptotisk rekkevidde, og 

Hofmeister hadde funnet løsningen for 3 elementer. Jeg fant at den dominerende konstanten for 4 

frimerker er noe høyere enn 2. Jeg fant en matematisk formel som gir så nøyaktig svar på dette som 

du måtte ønske, altså med så mange desimaler som du måtte ønske. Det går 2,0080397 og så 

videre.526 

Dermed finner Mossige et optimalt sett av frimerker – en ekstremalbase – for «rekkeviddeproblemet 

for 4 elementer». Flere år senere finner Selmer frem til en såkalt «dualbase» med like stor 

rekkevidde som Mossiges, men av en annen art.  
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