
siden 1963, forteller Owe. 

To menn som slåss!  – De diskuterte kontinuerlig og brukte til stadig-
het tavlen like ved når de arbeidet. En gang kom det besøk på Regnesen-
tralen og vedkommende gikk opp i andre etasje, men kom vettskremt 
ned og sa «Det er to menn som slåss der oppe!» Det var selvfølgelig bare 
Ole-Johan og Kristen som diskuterte Simula. 

– Helt normalt, ler Owe.
Prinsippet bak ideen, som ble kalt «objektorientering», var å gjen-

skape deler av verden slik den er, inni datamaskinen. Dahl og Nygaard 
ville etterligne, eller simulere prosesser i verden, og derfor fikk pro-
grammeringsspråket deres navnet «Simula», forteller professor Owe.

Alt bygger på Simula.  «Tårnet», som 8. etasje i Ole-Johan Dahls hus 
kalles, har vinduer på alle sider og en imponerende utsikt. Bygget stråler 
av rause pengebevilgninger. Og at det er penger i data er noe alle vet. Se 
bare på Apple-grunnlegger Steve Jobs eller Microsoft-grunnlegger Bill 
Gates, to av de rikeste personene som noen gang har levd. 

– Både Microsoft og Apple har brukt Simula-filosofien for det den 
er verdt. De mest utbredte programmeringsspråk som er i bruk i dag, 
bygger på Simula-filosofien, sier Owe.

Men Ole-Johan Dahl verken var eller ble noen rik mann. Heller ikke 
hans kollega Kristen Nygaard var særlig rik. Hva var forskjellen mel-
lom de norske forskernes arbeid og det som foregikk i USA et drøyt 
tiår senere? 

Svaret er todelt: For det første drev Ole-Johan Dahl og Kristen Ny-
gaard med forskning og ikke business. For det andre kunne prosjektet 
blitt svært lukrativt, hvis det ikke hadde vært for at Regnesentralen, 
som eide rettighetene til Simula, begikk én stor feil. 

Ville ta språket med til USA.  – Den amerikanske Stanford-forskeren 
Donald Knuth var én av få i informatikkmiljøet som skjønte hvor viktig 
oppfinnelsen til Dahl og Nygaard var. Han ville ta med seg program-
meringsspråket Simula til Stanford University for å bruke det i under-
visningen, forklarer Krogdahl. 

Ole-Johan og Kristen var fra seg av glede da de fikk vite hva Knuth 
ønsket. Men Regnesentralen sa nei til å gi fra seg Simula. De var de som 
eide det, og de ville ha betalt. Stanford ville ikke betale, men argumen-
terte for at Simula når det ble brukt i undervisningen, ville kunne føre 

til at lisenser kunne selges overalt i USA. Men regnesentralen kunne 
ikke vente på en avkastning som lå så langt fram i tid. 

Aldri motivert av penger. – De skjønte at de gikk glipp av noe stort 
der og da, sukker Krogdahl. Han mener Simula ville fått en helt annen 
utbredelse hvis det hadde blitt tatt med til USA på slutten av 1960-tallet.

– Det var ikke på grunn av pengene. Ingen av dem tenkte på å kjøpe 
ny bil eller noe. Ole-Johan hadde en 2CV og var fornøyd med den. Inntil 
den brøt sammen, ler Owe.

– Det er selvfølgelig litt bittert i dag, sier Drude Berntsen som var 
direktør ved Norsk Regnesentral da organisasjonen måtte si nei til det 
amerikanske eliteuniversitetet.

– Men på 70-tallet var det ikke så lett. Det ble rett og slett for galt 
å gi bort noe til 150.000 kroner den gangen, vi hadde strenge krav til 
inntjening.

Glemsk veileder. Til tross for at Dahl levde for å organisere språk i 
koder, beskriver både Owe og Krogdahl sin tidligere kollega som en litt 
distré person. Han glemte for eksempel at han hadde sagt ja til å være 
Owes veileder på hovedoppgaven. Heldigvis sa han ja da han ble spurt 
igjen, flere måneder etter den første gangen. 

Men da de fikk datamaskiner på kontorene på slutten av 1970-tal-
let, ble Dahl svært strukturert. Både forelesninger og artikler kunne nå 
utarbeides på maskinen. 

Tok Dahl inn over seg hvor mye han hadde påvirket det at han selv kunne 
ta i bruk en datamaskin på den måten?

– Nei, han var en utrolig beskjeden type, sier Krogdahl.

Blank krittavle. Før vi forlater Universitetet i Oslo vil de to profes-
sorene ha oss med ned i biblioteket på informatikkbygget. Vi må se 
den beryktede arbeidstavlen til Dahl og Nygaard, som er full av de to 
forskernes formler og skriblerier, og har blitt sprayet med en spesiell 
lakk, slik at krittet ikke skal slites bort. Men vi blir møtt av en oppgitt 
bibliotekar i første etasje. Noen har nemlig glemt å skrive «La stå» på 
det lille stykket med historie. En renholder har skrubbet tavlen ren, 
sannsynligvis ved hjelp av alle sine krefter. 

Informatikk-ektemannen.   En 30 minutters togtur unna Universi-
tetet i Oslo ligger Asker stasjon. Her blir vi møtt av en smilende dame 
med kort, grått hår og raske skritt. Tove Dahl er ikke bare pensjonert 
psykiater og aktiv cellist. Hun er også Ole-Johan Dahls enke, og mor til 
deres to barn, Ingrid og Fredrik. 

– Dette stedet er altså ikke representativt for Ole-Johan. Jeg har ryd-
det og kastet så mye at dere ikke vil tro det, sier Tove og viser oss inn 
i en romslig leilighet som ligger bare et steinkast unna togstasjonen. 
Hun setter seg ned ved stuebordet hvor hun har gjort klar en bunke 
med bilder av sin avdøde mann.

«Nå gidder jeg ikke skrive mer.»  – Det var nettopp tolv år siden han 
døde, og jeg ryddet litt i sakene hans, forteller Tove Dahl. – Da fant jeg 
en gammel bok som det sto «Ole-Johans dagbok» på. Den skrev han da 
han var fem år gammel. Det står hvem han lekte med, og hva de gjorde, 
men plutselig står det: «Nå gidder jeg ikke skrive mer for jeg synes det 
er så kjedelig». Fem år, altså.

Ole-Johan var engasjert i faget sitt, men han hadde ikke noen data-
maskin hjemme. Der skulle han ha fri, forteller Tove. De to møttes på 
en musikkleir på Nansenskolen. 

– Det var ikke på grunn av  
pengene. Ingen av dem  
tenkte på å kjøpe ny bil  
eller noe. Ole-Johan hadde  
en 2CV og var fornøyd med 
den. Inntil den brøt sammen.
Olaf Owe, prof. i informatikk ved Universitetet i Oslo
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