
V. DISKUSSION HANS BLOMBERG OCH BJORN WAHLSTROM

Bjtirn Wahlstrdm: Kan du berritta om hur du egentligen kom till VTf och hurudant det
var dd?

Hans Blomberg: Niir jag blev klar frAn hiigsko-
lan berZittade Martti Paavola om det hiir jobbet
p[ VTT. Samtidigt tyckte han dock att jag skulle
vara ett halvt Ar pA Strrimberg frir praktikens
skull, si det var fiirst 1944 som jag brirjade.
Laboratoriet var ett av de laboratorier som grun-
dades 1942, men jag vet ingenting om vad som
hiinde innan jag brirjade. Jag var den fcirsta
heltidsanstiillda, Martti Laurila jobbade visserli-
gen redan pA laboratoriet, men han var deltidsan-
stdlld och han skcjtte sml saker i kiillaren pA
kvdllarna. Paavola var laboratoriechef och hans

diinst pl VTT var pfi deltid. Han skcitte den som
en bisyssla vid sidan av sin professur pA Teknis-
ka hcigskolan. Han slutade 1961 i och med att
han blev pensionerad och dA civertog jag hans
jobb. Jag fortsatte linda tills chefsposten blev
inriittad pA heltid 1973 och di var det Pekka
Salminen som tog civer.

Hur var det att jobba pd VTf dd i borjan?

Riktigt i btirjan var nog lcinen liten s[ det g?illde att venda pi slantarna. EfterkrigsAren var
ju svAra, bAde ekonomiskt och pA annat seft. Det blev biittre, men det tog sin tid.

ByrAkratin var fcirskriicklig i bcirjan. Man miste anhAlla frAn ministeriet frir att fA kcipa
minsta lilla miingd trassel och fcir att kdpa en vanlig AVO-meter mAste man frirst fA en
importlicens. Bristerna gjorde ju i andra sidan att man blev mera uppfinningsrik.

Vad sysslade du med nrir du kom?

Det var den gamla materialprovningsverksamheten som hade varit iging pA hcigskolan
sedan 20-talet. Vi underscikte de elektriska egenskaperna hos olika material sAsom
ledningsfcirmAga och genomslagshillfasthet. Snart bcirjade det ocksA komma magnetiska
material att underscika. Vi miitte keramiska material och deras isoleringsfrirmAga vid olika
temperaturer. Det gjordes sl att vi hade speciella provstycken som fabrikerna grit At oss.
Vi hade en ugn som vi hettade upp vAra provstycken med. Det var egentligen ganska
skojiga mf,tningar, eftersom porslinet blir niistan ledande vid hdga temperaturer. Vi
sysslade ocksA med belysning och ljusmiitningar. Armaturfabrikerna ville ha ljusfiir-
delningskurvor. Htigspiinningsomridet giorde vi inte mycket pA, eftersom vi inte hade
vidare bra utrustning. Pt Albertsgatan kunde vi komma upp till 100 kV, men det blev ju
biittre n?ir hcigskolan flyttade till Otniis. Efter det vi fltt en mekaniker btirjade verksam-
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heten leva upp riitt kraftigt, Ensio Wikstrtim anstiilldes i ett ganska tidigt skede som
assistent med sysselsiittningsanslag. Efter det var det lAnga tider bara vi fie som arbetade
tillsammans.

En verksamhet som blev r?itt omfattande var provning av smi motorer. Industrin btirjade
tillverka verktygsmotorer och s[nt, och alla mAste provkiiras. Uttiver motorerna hade vi
transformatorer, likriktare, osv. Forskningsverksamheten var det egentligen inte s[ mycket
med dA iinnu. Det var de magnetiska mAhingarna som visade att vi var ganska dAligt
utrustade. Vi hade en hel del problem n?ir krigsskadestAndsindustrin skulle leverera de s.k.
guldskonarna. De skulle vara helt omagnetiska och gjordes diirfiir av trt, men axlar och
sint mAste gtiras i metall. Problemet var di att lyckas fi ocksA dessa omagnetiska, l2l.

Din egen doktorsavhandling gick ut pd au mita egenslcnperna hos jrirn, eller hur? Du
byggde enfluxmeter dvs. en mitare som miter integralen av en elektrisk spcinningspuls?

De magnetiska miitningarna gav impulsen dels till min egen doktorsavhandling om en
extra k?inslig fluxmeter och dels till ferrometern diir id6n egentligen kom frAn Strtimberg.
Fluxmetern blev bra men ferrometern blev aldrig lika bra. Av ferrometern gjorde vi tvA
exemplar, ett frir Strcimberg och en fdrbltrad version som vi hrill sjiilva. Det att inte
ferrometern blev sA bra som vi hade hoppats berodde pA att egenskaperna hos plAten
varierade mycket frAn plats till plats, valsriktningen inverkar och ocksi hur man stansar
ut biten. Det var inte i onridan som VDE hade bestflmt att ett test skulle gciras p[ l0 kg
jiirn. Hela id6n var litet orealistisk, men vi llirde oss mycket, bl.a. att bygga Aterkopplade
elektronrcirsfijrstiirkare och den viigen blev vi ocksi intresserade av reglertekniken.

Vid byggandet av ferrometern hade jag Erkki Lukkaroinen som hjlilp, och nlir Pauli
Karttunen kom blev ocksi han inkopplad. Vi kom inte alltid ihlg precis hur vi hade
byggt, och Karttunen fick i uppdrag att gdra ett schema 6ver den f?irdigstiillda andra
versionen av apparaten, vilket minsann inte var sA lZitt gjort. Med tAlamod och kunnighet
lyckades han dock bra med uppgiften. Karttunen och jag publicerade en artikel om
ferrometern i en ansedd engelsk tidskrift. Jag ftirsiikte ocksl bjuda ut konstruktionen till
en instrumentfciretag i Schweiz, men de var inte intresserade.

H ur fungerade fluxmetern e gentligen?

Instrumentet fungerade enligt en iterkopplingsprincip. Den inkommande pulsen - vanligen
alsfrad av en iindring i magnetfliidet genom en liimplig miitspole - kompenserades fiirst
med en snabb men inte si noggrann puls frin en rimsesidig induktans, och diirefter med
en lAngsammare men noggrannare puls frin en vridspole i ett permanentmagnetf,dlt. Som
nollinstrument fungerade eft kensligt vridspoleinstrument. Detta mAste stl alldeles rakt,
det var svirt att trimma in apparaturen och den var kZinslig ftir allehanda stdrningar. Den
fcjrsta versionen vi byggde var helt omdjlig. Vibrationer frAn omgivningen kom in framfrir
ett fftigt element och sttirde sflledes hela instrumentet. Vi mAste gtira om alltsammans och
innan jag hittade pA hur det skulle gciras funderade jag faktiskt pA miitaren under ett helt
er.

Var det ndgot som du miste rriknn igenom flera gdnger inrwn du fick det att fungeraT,
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Ferrometern byggdes i nd exemplar. Den blev inte sd bra som ursprungligen planerats fdr an
egenskaperna hos transformntorpldt varierar med platsen. Den viigen blev man inftesserad av
dterkopplade elektronrdr sfbrs tcirkar e och re glerteknik.

Det var inte sA mycket att rdkna, mera ett tekniskt problem. I ett instrument som integre-
rar rekar man ut ftir drift. Till slut lyckades vi till och med mycket bra. N?ir mdtaren var
topptrimmad kom man niira de fysikaliska grdnserna i noggrannheten.

Pekkn Salminen ncimnde ocksd att apparaten tagits i beaktande genom att mnn byggt en
pelare som gdr ner till urberget hrir i Otruis.

Jo det stiimmer. Mltaren var mycket klnslig fiir vibrationer, och diirfrir byggdes pelaren
som skulle tjlina som ett fundament fiir den. Mdtaren blev monterad, men kom vdl
knappast i anviindning. Det kom niimligen helt elekroniska instrument som ersatte den.
Men vi hade nog sjiilva nytta av att bygga miitaren. Fdr att fA axlarna i guldskonarna
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omagnetiska gjorde vi ett stort antal mlitningar. Vi byggde stora spolar som kunde
balanseras. Niir man satt ett metallstycke som var magnetiskt i den ena spolen fick man
genast utslag. Apparaturen var fantastiskt klnslig. Tyvdrr visste vi inte exakt vad som
behcivdes. Ryssarna ville bara ha det s[ bra som mtijligt och de godklinde bara det som
inte gav nAgot som helst utslag. Det tog lAng tid att utveckla en legering som var helt
omagnetisk. EfterAt harmade det oss niir vi miirkte att de omagnetiska axlarna noligen
hade kunnat tillverkas liittare och billigare om inte instrumentet varit sf, kiinsligt. Ryssarna
hade inte satt nAgon grlins fcir materialets magnetiska permeabilitet, men det visste vi inte
de.

Bertitta nu nfigot som du speciellt kommer ihdg.

Det var ju litet oroliga tider d[ efter kriget. Jag minns en glng ndr det utbrutit en brand
pA en fabrik i Kajana och man pAstod att det varit sabotage. Vi var diir tre personer, med
mig hade jag Harry Bjiirk och en herre frAn kriminalpolisen, han hette visst Kalajoki. Det
var fabriken som ville ha ett utlltande. Vi fliig dit med ett litet plan, en Beechcraft och
det var min fijrsta flygtur. Planet f<irefdll att ha sett sina biista dagar, si innan vi startade
bad vi om att fA fallskiirmar, men sidana gavs inte At civila enligt piloten. Jag fick sitta
p[ mekanikerns plats eftersom planet endast kunde ta tvA passagerare. Det blev diirftir
mitt jobb att pumpa bensin upp till matartankarna. I kabinen fanns det en flotttir i ett
miitglas och man skulle hAlla ett tiga pA den och se till att motorn fick bensin. Jag mdrkte
inte ftirst att det fanns tvA sAdana mdtglas. Niir min flottcir b<irjade dala sA bdrjade jag
pumpa. Till en bcirjan hjiilpte det men snart dalade flotttjren hur mycket jag iin pumpade.
Till slut blev jag riktigt nervds. Man kunde inte prata ftir oljudets skull s[ jag petade
piloten i axeln och pekade hjiilpldst pi min bottenlandade flotttir. Han pekade dA pi den
andra flottijren, ddr var kulan i topp sA det var ingen fara. Niir vi kom fram visade det sig
att branden omiijligt kunde ha varit sabotage. Den hade biirjat pi en plats som man inte
kom At och orsaken var en elektrisk ledning som hade brustit troligen som en friljd av
vibrationer med Atftiljande materialtrtitthet. Om nAgon hade suttit i timtal och btijt den
fram och tillbaka s[ hade den kanske gAtt av. Det var helt enkelt gnistbildning i brottet
som hade tiint pA det trddamm hela platsen var full av. "Sabotageincidenten" uppmiirk-
sammades t.o.m. i dagspressen!

En annan episod som jag kommer ihf,g var att vi hade gjort miitningar pe en motor som
inte visade sig uppfylla det som stod pi miirkplAten. Bestiillaren av mdtningarna var
mycket missniijd med att vi inte ville godklinna motorn och frAgade varftir. Vi ftirklarade
att effekten inte stiimde dvs. den gav inte tillriickligt med watt. Han griivde dA fram sin
plinbok och frAgade vad de felande watten skulle kosta.

Uttiver provningsverksamheten sri gjorde ni vdl ocksd produktunecklingsarbete fdr
industrin?

Jo det suimmer. Vi hjiilpte bl.a. till med att bygga ett don som rdknade elektriskt ledande
punkter i pappersbanan pi en pappersmaskin. Det var Tervakoski som behcivde en sAdan
n?ir de tillverkade kondensatorpapper. Donet hade ursprungligen konstruerats och byggts
av vAr tidigare mekaniker Eino Selander som flyttat dver frAn oss till Tervakoski. Han
hade svArigheter med att fA det hela att fungera och vi hjilpte till med att fullborda
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jobbet. Donet blev en stor framgeng och Selander byggde sedan flera exemplar av det At
Tervakoski.

Timo Kuusisto var en av de personer som kom till laboratoriet gawkn tidigt. Jag hade
senare mycket kontakt rned honom nir vi byggde Damatic systemet fiir Valmet.

Vi var en liten grupp som jobbade pi att fiirblittra driften av pappersmaskiner. Gruppen
ftirfogade dver en del stipendiemedel som s6llts till fdrfogande av Strdmberg. Kuusisto
var en av medlemmarna i gruppen. Kuusisto liksom de andra gruppmedlemmarna satt och
rdknade, men fick inte tillriicklig kontakt med praktiken. Det var vdl sA att Striimberg inte
heller visste helt vart de ville komma. Vi kunde inte hitta nAgot bra sZitt att angripa
problemen.

Du flyttade sedan 1956 till hdgskolan nir den svensksprdkiga professuren i teoretisk
elektroteknik blev ledig, eller hur?

Nej det gick ju faktiskt litet annorlunda till. Det btirjade med att Viljo Ylcistalo slutade
och hans professur delades upp i teoretisk eleknoteknik och radioteknik. BAde jag och
Erkki Voipio stikte professuren och jag fick den. DA innehade Svante v. Zweygbergk den
svensksprAkiga parallellprofessuren i allmdn elekroteknik men han flyttade i samma veva
till Griteborg, sl hans professur blev ocksi ledig och sijktes av bAde Voipio och mig. Men
vi kom med Voipio ijverens om att han drog tillbaka sin ansdkan och i stlillet s6kte den
finsksprAkiga som sen blev ledig. Genom att vi gjorde det sA snabbt fick vi allting sktitt
pi en glng, det behtivdes inga nya sakkunnigutlAtanden osv. Niir jag scikte den svensk-
sprAkiga professuren kom jag dverens med avdelningen om attjag skulle f[ komponera
innehAllet i fdrel2isningarna relativt fritt.

Det var dd du valde att specialisera dig pd reglerteknik?

Det stiimmer. Jag hade ju blivit intresserad av reglertekniska frflgor redan i samband med
min avhandling och gjort en del med en sAdan anknytning pA VTT. Jag tog upp en del
nya saker i mina fdrel2isningar. Voipio ftirellste sedan i teoretisk elektroteknik sA min
kurs var olika den som gavs pA finska. Det hade ju varit oniidigt att ta upp exakt samma
saker som i den finska kursen. Jag htill pA med reglerteknik iinda tills det grundades en
ny professur och Antti Niemi kom. DA iindrades mitt dmne till systemteori. Med tiden
blev systemteorin ganska abstrakt, sA jag tyckte inte att inriktningen skulle fortsiitta niir
jag slutade. Dessutom hade ju Raimo Hiimiil2iinen tagit upp en del av systemteorin i sina
kurser. Niir Hans Andersin dvertog min professur blev den mera praktiskt inriktad pA
industriella problem.

Du och dinn assistenter yar dock ocksd inblandade i en del praktislu tilkimpningar av
Systemteori.

Det mest praktiska vi var inkopplade pl var vattenhanteringen i olika typer av avlopps-
system. Vi hade en arbetsgrupp tillsammans med folk frln universitetet. Vi t?inkte det
skulle komma fram liimpliga dmnen fdr avhandlingar, men det lyckades inte helt. Kim
Pingoud och nlgra andra jobbade henans mlnga ir utan att fl nAgot f?irdigt. Alla blev till
slut ganska missniijda och jag fick viil skulden, men vi hade ett seminarium med hela
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gruppen och sen blev det btittre fart p[ dem. Numera har visst allihop doktorerat.

Vilken kontakt hade du under hogskoletiden med VT|T

Faktiskt inte s[ mycket. Niir Paavola blev pensionerad och ldmnade chefsskapet sl
dvertog jag det och dA blev det naturligtvis mycket mera. Niir sen Pekka Salminen tog
iiver blev det igen mindre. Jag deltog visserligen i er rAdgivande niimnd till en b<irjan som
medlem och senare som ordfdrande.

Hade du nlgon kontakt med radioavdelningen ruir den var en del av laboratoriet?

Radioavdelningen i laboratoriet grundades i slutet av 4O-talet ftir att utveckla radarap-
paratur. Det var Jouko Pohjanpalo som var ansvarig fcir den verksamheten. Avdelningen
hade en vlildigt lAg profil utAt ftir de sysslade mycket med radarapparatur fdr fcirsvars-
makten. Det enda som jag var inkopplad pA och vi gjorde tillsammans var i samband med
anskaffningen av torpedbAtar till Finland. Fdrsvarsmakten hade fitt offerter pA eld-
ledningssystem och radarapparatur och vi funderade i en arbetsgrupp pi hur jobbet skulle
skcitas.

Vdr kontakt startade iu med att jag giorde mitt diplonnrbete ft)r dig. Drirefter jobbade
iag som din assistent i nrira tre dr. Den tiden hade jag hand om IBM-1710 maskinen som
ht)gskolanfick som en donation.

Jo det stdmmer. Maskinen ordnade vil Olli Lokki At oss och det var meningen att vi
skulle ta 6ver en del av datorundervisningen och dvningsarbetena pi el-avdelningen.
Maskinen anviindes ju ocksA ftjr en del arbeten pA VTT. Di hade vi faktiskt ett bra
samarbete med VTT som byggde en del hArdvara frir IBM-maskinen si att den kunde
anvdndas i undervisningen fcir att digitalt styra olika processer.

En vcin^dpunkt fdr laboratoriet var nog hybridmaskinen och det arbete vi gjorde inom
Hirnkraftomrddet. Jag kommer ihiig au det var en del diskussioner om huruvida det yar
vettigt att kdpa en sdn i strillet fdr en vanlig digitalmaskin.

NZir kiirnkraftverket skulle bdrja byggas satt jag med i en kommittd tillsammans med bl.a.
Kalevi Numminen och Erkki Laurila. Det rAdde nog delade meningar om hybridmaskinen.
Men digitalmaskinerna var mycket lAngsamma di, si integratorerna blev ohanterliga. Det
iir ju naturligtvis besvlirligt att programmera samarbetet mellan analogi- och digitaldel
men jag tror nog maskinen fyllde sitt ?indamAl den tid den var i anviindning. Olli
Ristaniemi som dA var laboratorieingenjiir var intresserad av maskinen och ansvarade ftir
de kurser och laboratoriearbeten som gjordes med den.

Mdnga av dirn elever har ocksdfortsatt pdVTT. De somfortfarande rir kvar drfdrutom
jag sjrilv Martin Ollus, Jukka Ranta och Juhani Hirvonen. Andra som varit anstrillda en
ldngre tid dr bl.a. Pekka Salminen, Raimo Ylinen, Juhani Timonen.

Ylinen och Ollus var intresserade av industriella tilliimpningar. Vi hade inte sA mlnga
elever di, kanske 20, men licentiatseminarierna drog alltid ganska mycket folk. Med tiden
blev det mAnga licentiat- och doktorsavhandlingar som gjordes i systemteori.
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Du har nog haft stort inflytande pd hur automationen utuecklat sig i Finland. Mdnga av
dinn elever har pd olika poster hjtilpt till med att styra uNecklingen.

Ja, det iir ju faktiskt mAnga professorer och biniidande professorer sflsom Pekka Salminen,
Sampo Ruuth, Boris Segerstihl, Jyrki Sinervo, Aarne Halme, Jukka Ranta, Raimo
Hiimiiliiinen och naturligtvis du sjiilv fiirstAs, som varit mina elever.

Hur ser du pd internationellt samnrbete? Sjtilv har du lanske hafi mera internationella
cin nordiskn kontakte r ?

Vi hade ganska litet internationella kontakter pA den tiden jag var pA VTT. Det var ju
svArt med pengar. Via VTT var jag pA ASEA ett halvt Ar, i Ludvika och ViisterAs. Jag
fick hilla tjiinstledigt med ltin, det var mycket gentilt. Jag fick mycket impulser och
miirkte ocksA att det kanske inte var sl fdrftirligt miirkviirdigt utomlands. Jag deltog i
nfigra symposier och si hade vi en del giister hiir, men annars var det inte sA mycket. De
nordiska kontakterna var p[ ett personligt plan, men de ledde inte till nflgot mera konkret.
Det var allmiin penningbrist och det var inte sA mAnga utldnningar som kom till Finland
och frireliiste. Senare sA hade vi ju nog ett antal av de internationellt k?inda personerna
hdr, sisom Lotfi Zadeh, R.E. Kalman och Howard H. Rosenbrock. Det internationella
samarbetet har nog tagit fart fijrst senare.

Hur ser du nu sd htir efterdt pd din tid pd VTT och hdgskolan?

Det har varit ett mycket givande arbete. Uppgifterna jag fick bidrog till att jag faktiskt
stannade pA en forskarbana. Uppgifterna utvecklade mig och jag hade en mcijlighet att
sj2ilv piverka vad som hrinde. Den vdgen har jag viil ocksA bidragit till vad laboratoriet
lir nu.

Slhiir efterAt vill jag med alldeles speciell vdrme och tacksamhet minnas Paavola fiir allt
det han gjorde ftir mig under min tid pA VTT. Det var mycket hans stiindiga uppmuntran
och st<id som fick mig och iiven de andra pA laboratoriet att prestera vArt biista under ofta
besv2irliga fijrhillanden. Tack vare Paavolas framsynthet lyckades vi t.o.m. ge laboratoriet
en viss vetenskaplig image.
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