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Läraren Martin Nilsson slår världsrekord i minne  

 

Läraren från Halmstad, Martin Nilsson, är ny världsrekordhållare i Pi Matrix, det vill säga att 

minnas decimaler i talet Pi = 3,14. Grenen kallas också för Everestutmaningen inom minne. Varför  

är inte svårt att förstå. För att börja träna på utmaningen behöver du först lära dig de första 10 000 

decimalerna av Pi. Dessa delas därefter in i 2 000 olika block med fem siffror i varje. Tidigare 

världsrekordhållaren, Kevin Horsley från Sydafrika, klarade uppgiften på 16 minuter och 38 

sekunder. Nilsson behövde bara 14 minuter och 33 sekunder på sig i lördags den 5 oktober på 

Stadsbiblioteket i Göteborg. Ett världsrekord med över två minuter till godo.  

 
Så här går tävlingen till: 

När det är tävling ropar domarna ut 50 slumpmässiga block samtidigt som klockan rullar, från första 

blocket till sista. Vid varje utropat block måste deltagaren säga vilka fem siffror som kom precis före och 

precis efter det nämnda blocket. Det räcker inte att kunna den rätta ordningen på alla siffror, vilket är svårt 

nog, utan du behöver kunna veta exakt var du är trots den enda ledtråden du får är de fem siffrorna som 

domarna ropar ut. Vid minsta lilla fel avslutas utmaningen. När alla 50 blocken är lösta utan fel är 

utmaningen över och klockan stannar. 

Fascinationen för Pi och att tävla i minne 

I de flesta minnestävlingar får deltagarna en viss tid 

på sig att memorera så mycket material som möjligt. 

Minnesvärldens motsvarighet till tiokamp. Men det 

går också att tävla i minne genom att förbereda sig 

på information som finns tillgänglig för alla, 

vanligast är det ändlöst fascinerande talet Pi. Ibland 

kallas det för Arkimedes tal, ibland för Ludolphs tal. 

De flesta vet att det börjar med 3,14 men för vissa 

har det blivit en sport att lära sig så många 

decimaler som möjligt. Världsrekordet är 70,030 

decimaler i följd och innehas av Suresh Kumar 

Sharma från Indien. I Pi Matrix är utmaningen 

annorlunda. De 10,000 decimalerna ska kunna 

identifieras ögonblickligen med enbart 5 siffror som 

ledtråd.  

”Det är en otroligt svår gren. På träning går det 

såklart att nå bättre resultat men i tävling är det en 

balans mellan nerver, säkerhet och tid. Eftersom 

minsta fel innebär att tävlingen är över går det inte 

att skynda sig hur mycket som helst”, säger en trött 

men nöjd Martin Nilsson. 

 

Martin Nilsson, världsrekord i Pi Matrix, Göteborg 2019 

Foto: Andreas Andersson 

 



 

 

Minnestekniker och skola 

Trots prestationen hävdar Nilsson, i likhet med övriga minnesatleter, att allt 

handlar om träning.  

”Det finns metoder som man använder, i det här fallet ett minnespalats 
bestående av en välbekant rutt där olika associerande bilder placeras ut i 

kronologisk ordning. Bilderna gör de abstrakta siffrorna till konkret 

information och när ett block ropas ut aktiveras rätt bild och jag kan 
navigera vidare därifrån för att hitta lösningen på uppgiften”, menar 

Nilsson. 

 
Vid Katedralskolan i Lund driver Martin Nilsson, som också är 

styrelseledamot i Svenska Minnesförbundet, sedan 2018 Sveriges första 

kurs i minnestekniker på gymnasienivå. Att det finns användning av 

teknikerna utanför imponerande uppvisningar i Pi är Nilsson den förste att 

hålla med om.  

”Ja, självklart. Å ena sidan är det en sport där man vill prestera så goda 
resultat som möjligt, men å andra sidan är all träning som ingår i ett sådant 

här projekt av nytta i andra sammanhang där lärande behövs. Jag har helt 

ändrat min syn på inlärning och min egen kapacitet för att lära tidigare 
okända saker sedan jag började med minnestekniker. Något jag såklart vill 

föra vidare till mina elever också”, avslutar Nilsson. 

 

 

Martin Nilsson, Sverige, med intyget på 
ett lyckat världsrekordförsök i Pi 

Matrix. Foto: Florian Minges 

 

 

 

Idriz Zogaj, Förbundskapten 
Foto: Valton Çoçaj 

Förbundskaptenen imponerad 

Svenska Minnesförbundets ordförande, Idriz Zogaj, var 

domare vid helgens tävling. Han har varit med om ett 

flertal världsrekord i minne sedan han grundade 

minnesförbundet för över ett decennium sedan. 

”De tidigare rekorden har varit i de tävlingar där man får 
en viss tid på sig att memorera ny information. Nu visar 

Sverige även framfötterna när det gäller stora mängder 
av välkänd information. Vi vet att det finns stort intresse 

för minnestekniker i landet. Nu hoppas vi att vi kan få 

ännu fler skolor att haka på”, säger Idriz Zogaj. 

 

 



 

 

 
 
De 10000 första decimalerna av talet Pi.  
Foto: Martin Nilsson 

 

 

Viktig information till media! 

http://www.minnesforbundet.se/       https://www.facebook.com/minnesforbundet/ 

För mer information, högupplösta bilder eller bokning av intervjuer v.v. kontakta Birgitta Plyhm. 

 

Martin Nilsson    Birgitta Plyhm 

Styrelseledamot Svenska Minnesförbundet  Plyhm Kommunikation 

Mobil +46 731 – 527 010   Mobil +46 70 – 777 12 90 

martin@minnig.se   birgitta@plyhm.se 

 

För fler högupplösta foton klicka här. 
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Bakgrundsinformation 

 

Svenska Minnesförbundet grundades av Idriz ”Minnet” Zogaj 2008. Minnesförbundets främsta uppgift är 

att främja och sprida minnessporten i Sverige. Detta görs genom att anordna tävlingar, som SM, och genom 

att synas i media och på andra sätt sprida och informera om denna mentala sport. Alla är välkomna att vara 

medlemmar i Svenska Minnesförbundet. 

 

Stiftelsen Svenska Minnesförbundet grundades 2017 med visionen att folkbilda och nå ut med 

minnesträning till alla. Göra sporten folklig och nå ut med kunskaperna till skolor. 

 

Göteborgs Minnesförbund grundades våren 2013 och är Sveriges första lokala minnesförbund. Svenska 

Minnesförbundet strävar efter att få fler lokala förbund. 

 

Svenska Minnesförbundets två tonsättande visioner, som även är inskrivet i förbundets stadgar, är ”att 

träna minnet ska bli en etablerad folksport” samt ”att mental träning, där minnesträning är en 

tongivande del, ska ingå som en del i skolprogrammet – alla ska lära sig att förstå och träna sin hjärna”. 

 

Sverige har varit representerat i VM sedan 2004 genom Idriz ”Minnet” Zogaj som var förste svensk att 

tävla i minne. Historiens första SM i Minne arrangerades 2009 i Göteborg. 2012 blev Jonas von Essen 

förste svensk att ta medalj i VM i Minne då han kom trea. Året därpå, 2013, krönte Jonas sin karriär med 

VM guld, vilket han lyckades upprepa 2014 då Sverige även vann lagguldet. Svenska minneslandslaget tog 

hem 8 av 11 guldmedaljer i VM 2014 och är alltså världens bästa nation i Minne. 

 

Svenska Minnesförbundet har på kort tid blivit ett begrepp och har fått stort medialt utrymme. Idag är 

begreppet ”Att tävla i minne” och ”Minnesatleter” något många känner till. Att det finns ett landslag i 

minne och att det arrangeras SM är också väl etablerat och uppskattat. 

 

Svenska Minnesförbundet följer de regler och förordningar som WMSC har satt upp om ”Sportsmanship” 

samt framhåller en välkomnande och vänlig attityd som nyckelbegrepp. Alla ska erbjudas möjlighet att 

prova på och utvecklas i denna nya men viktiga sport. 
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