
 

Minnesord över Viggo Wentzel  

 
Viggo Wentzel, alias Mr Datasaab har stilla avlidit.  

 

Han föddes i Örebro 1924 där hans familj bodde för 

tillfället. De kom senare till Uddevalla som blev Viggos 

första lärdomsstad med studentexamen som resultat. 

Viggo präglades här av hav och segling.  

 

Chalmers och professor Olof Rydbecks 

elektronikundervisning kom nu att dana Viggos framtid. 

Den digitala tekniken hade slagit rot som sakteligen 

trängde ut analog teknik. Inte desto mindre tog han sin 

liciensiatexamen 1954 på ämnet Analogimaskiner. Men 

först reste han som civilingenjör ut med Albatross 1947 

på en årslång expedition där ekon från havsdjup och 

jonosfär fångades upp och analyserades. 

 

 Efter återkomsten till Chalmers blev han lärare och forskare på Henry Wallmans 

institituion för elektronik. Han gick alltmer över till digitala konstruktioner och som 

en av pionjärerna på att utnyttja transistorer designade han ett digitalt 

spårvagnssystem.  

 

1957 flyttade Viggo med familj till Linköping där Saabs Robotsystem lockade med 

omställning från analog till digital teknik i flygande farkoster. Viggo hade ju god 

kunskap i bägge diciplinerna. Universitetet i Linköping inspirerades av Saab att starta 

en utbildning inom datateknik.Så skedde och D-linjen kom att bli först ut i Sverige.  

 

Viggo föreslogs 1969 till en professur i tillämpad elektronik men avböjde. Blev dock 

först av oss som kom att hålla god kontakt med universitetet. Viggo ledde 

maskinvarudelen av den transistoriserade datorutvecklingen på Saab. Datasaab AB 

blev ett begrepp och den första transistoriserade datorn i norra Europa kom fram 

som SAAB D2. Viggos utvecklingsavdelning expanderade snabbt. Den djupare 

kunskapen om programvaruutveckling fanns och utnyttjades från Saabs avdelningar. 

Börje Langefors, Sven Yngvell och Bengt Asker är några av dem som kompletterade 

Viggos avdelning. Viggo släppte aldrig greppet om tekniken och var därmed även i 

frontlinjen i alla de diskussioner som fördes med andra bolag inom och utom Sverige 

om samarbeten. (Att Viggos katt vid ett möte därvid bet Facits Erik Stemme spelade 

dock mindre roll.)  

 

Viggo tog initativ till föreningen Datasaabs Vänner som årligen delar ut stipendier till 

elever och lärare som driver teknikutveckling vidare. Han såg även till att vi 

dokumenterat Datasaabs hela historia i fem böcker och att all övrig dokumentation 

av framtida intresse finns i förvar på Landsarkivet. 

 

Vi har haft förmånen att ha Viggo med familj som goda vänner och Viggo själv som 

en mycket bra chef. Vi kommer alltid att minnas honom med respekt och glädje.  

 

Bernt Magnusson 


