V. DISKUSSIONHANS BLOMBERGOCH BJORNWAHLSTROM
Bjtirn Wahlstrdm: Kan du berritta om hur du egentligenkom till VTf och hurudant det
var dd?

Hans Blomberg

Hans Blomberg: Niir jag blev klar frAn hiigskolan berZittadeMartti 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.
Laboratorietvar ett av de laboratorier som grundades1942, men jag vet ingenting om vad som
hiinde innan jag brirjade. Jag var den fcirsta
Martti Laurila jobbadevisserliheltidsanstiillda,
gen redanpA laboratoriet,men han var deltidsanstdlld och han skcjtte sml saker i kiillaren pA
kvdllarna.Paavolavar laboratoriechefoch hans
diinst pl VTT var pfi deltid. Han skcitteden som
en bisysslavid sidanav sin professurpATekniska hcigskolan.Han slutade1961 i och med att
han blev pensioneradoch dA civertogjag hans
jobb. Jag fortsatte linda tills chefspostenblev
inriittad pA heltid 1973 och di var det Pekka
Salminensom tog civer.

Hur var det att jobba pd VTf dd i borjan?
Riktigt i btirjan var nog lcinenliten s[ det g?illdeatt vendapi slantarna.EfterkrigsArenvar
ju svAra,bAdeekonomisktoch pA annatseft.Det blev biittre,men det tog sin tid.
ByrAkratin var fcirskriicklig i bcirjan.Man miste anhAllafrAn ministeriet frir att fA kcipa
minsta lilla miingd trasseloch fcir att kdpa en vanlig AVO-meter mAsteman frirst fA en
importlicens. Bristerna gjorde ju i andra sidan att man blev mera uppfinningsrik.
Vad syssladedu med nrir du kom?
Det var den gamla materialprovningsverksamheten
som hade varit iging pA hcigskolan
sedan 20-talet. Vi undersciktede elektriska egenskapernahos olika material sAsom
ledningsfcirmAga
och genomslagshillfasthet.
Snartbcirjadedet ocksAkomma magnetiska
material att underscika.Vi miitte keramiskamaterial och derasisoleringsfrirmAgavid olika
temperaturer.Det gjordes sl att vi hade speciellaprovstyckensom fabrikerna grit At oss.
Vi hade en ugn som vi hettadeupp vAra provstycken med. Det var egentligen ganska
skojiga mf,tningar, eftersom porslinet blir niistan ledande vid hdga temperaturer.Vi
syssladeocksA med belysning och ljusmiitningar.Armaturfabrikernaville ha ljusfiirdelningskurvor. Htigspiinningsomridetgiorde vi inte mycket pA, eftersom vi inte hade
vidare bra utrustning.Pt Albertsgatankunde vi komma upp till 100 kV, men det blev ju
biittre n?irhcigskolanflyttade 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
assistentmed sysselsiittningsanslag.
Efter det var det lAngatider bara vi fie som arbetade
tillsammans.
En verksamhetsom blev r?ittomfattandevar provning av smi motorer. Industrin btirjade
tillverka verktygsmotorer och s[nt, och alla mAsteprovkiiras. Uttiver motorerna hade vi
transformatorer,likriktare, osv. Forskningsverksamheten
var det egentligeninte s[ mycket
med dA iinnu. Det var de magnetiskamAhingarna som visade att vi var ganska dAligt
utrustade.Vi hadeen hel del problem n?irkrigsskadestAndsindustrin
skulle levererade s.k.
guldskonarna.De skulle vara helt omagnetiskaoch gjordes diirfiir av trt, men axlar och
sint mAstegtiras i metall. Problemetvar di att lyckas fi ocksAdessaomagnetiska,l2l.
Din egen doktorsavhandlinggick ut pd au mita egenslcnperna
hos jrirn, eller hur? Du
byggdeenfluxmeter dvs. en mitare som miter integralenav en elektrisk spcinningspuls?
De magnetiskamiitningarna gav impulsen dels till min egen doktorsavhandlingom en
extra k?insligfluxmeter och dels till ferrometerndiir id6n egentligenkom frAn Strtimberg.
Fluxmetern blev bra men ferrometern blev aldrig lika bra. Av ferrometern gjorde vi tvA
exemplar, ett frir Strcimbergoch en fdrbltrad version som vi hrill sjiilva. Det att inte
ferrometern blev sA bra som vi hade hoppats berodde pA att egenskapernahos plAten
varierademycket frAn plats till plats, valsriktningeninverkar och ocksi hur man stansar
ut biten. Det var inte i onridan som VDE hade bestflmtatt ett test skulle gcirasp[ l0 kg
jiirn. Hela id6n var litet orealistisk,men vi llirde oss mycket, bl.a. att bygga Aterkopplade
elektronrcirsfijrstiirkareoch den viigen blev vi ocksi intresseradeav 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 schema6ver den f?irdigstiilldaandra
versionenav apparaten,vilket minsanninte var sAlZittgjort. Med tAlamodoch kunnighet
lyckades han dock bra med uppgiften. Karttunen och jag publicerade en artikel om
ferrometerni en anseddengelsktidskrift. Jag ftirsiikte ocksl bjuda ut konstruktionentill
en instrumentfciretagi Schweiz, men de var inte intresserade.
H ur fungeradefluxmetern egentligen?
Instrumentetfungeradeenligt en iterkopplingsprincip.Den inkommandepulsen- vanligen
alsfrad av en iindring i magnetfliidet genom en liimplig miitspole - kompenseradesfiirst
med en snabbmen inte si noggrannpuls frin en rimsesidiginduktans,och diirefter med
en lAngsammaremen noggrannarepuls frin en vridspole i ett permanentmagnetf,dlt.
Som
nollinstrument fungeradeeft kensligt vridspoleinstrument.Detta mAstestl alldeles rakt,
det var svirt att trimma in apparaturenoch den var kZinsligftir allehandastdrningar.Den
fcjrstaversionenvi byggdevar helt omdjlig. Vibrationer frAn omgivningenkom in framfrir
ett fftigt elementoch sttirde sflledeshela instrumentet.Vi mAstegtira om alltsammansoch
innan jag hittade pA hur det skulle gcirasfunderadejag faktiskt pA miitaren under ett helt

er.
Var det ndgotsomdu miste rriknnigenomflera gdngerinrwn dufick det att fungeraT,
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Ferrometern byggdes i nd exemplar. Den blev inte sd bra som ursprungligen planerats fdr an
egenskapernahos transformntorpldt varierar med platsen. Den viigen blev man inftesserad av
dterkopplade elektronrdr sfbrstcirkare och reglerteknik.

Det var inte sAmycketatt rdkna,meraett teknisktproblem.I ett instrumentsomintegrerar rekarmanut ftir drift. Till slut lyckadesvi till ochmedmycketbra.N?irmdtarenvar
topptrimmadkom manniirade fysikaliskagrdnserna
i noggrannheten.
PekknSalminenncimnde
genomatt mnnbyggten
ocksdatt apparatentagitsi beaktande
pelaresomgdr ner till urbergethrir i Otruis.
Jo det stiimmer.Mltaren var mycketklnslig fiir vibrationer,och diirfrir byggdespelaren
som skulle tjlina som ett fundamentfiir den. Mdtarenblev monterad,men kom vdl
knappasti anviindning.
Det kom niimligenhelt elekroniskainstrumentsomersatteden.
Men vi hadenog sjiilva nytta av att byggamiitaren.Fdr att fA axlarnai guldskonarna
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omagnetiska gjorde vi ett stort antal mlitningar. Vi byggde stora spolar som kunde
balanseras.Niir man satt ett metallstyckesom var magnetiskti den ena spolen fick man
genastutslag. Apparaturenvar fantastiskt klnslig. Tyvdrr visste vi inte exakt vad som
behcivdes.Ryssarnaville 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 harmadedet oss niir vi miirkte att de omagnetiskaaxlarna noligen
hadekunnat tillverkas liittare och billigare om inte instrumentetvarit sf,kiinsligt. Ryssarna
hadeinte satt nAgongrlins fcir materialetsmagnetiskapermeabilitet,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 pAstodatt det varit sabotage.Vi var diir tre personer,med
mig hadejag Harry Bjiirk och en herrefrAn 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[ mekanikernsplats eftersom planet endastkunde 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 sAdanamdtglas. Niir min flottcir b<irjadedala sA bdrjade jag
pumpa. Till en bcirjanhjiilpte det men snartdaladeflotttjren 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 pekadehjiilpldst pi min bottenlandadeflotttir. Han pekadedA pi den
andraflottijren, ddr var kulan i topp sAdet var ingen fara. Niir vi kom fram visade det sig
att brandenomiijligt kunde ha varit sabotage.Den hade biirjat pi en plats som man inte
kom At och orsakenvar 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"uppmiirksammadest.o.m. i dagspressen!
En annanepisod 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 godklinnamotorn och frAgadevarftir. Vi ftirklarade
att effekten inte stiimde dvs. den gav inte tillriickligt med watt. Han griivde dA fram sin
plinbok och frAgadevad de felande watten skulle kosta.
Uttiver provningsverksamhetensri gjorde ni vdl ocksd produktunecklingsarbetefdr
industrin?
Jo det suimmer.Vi hjiilpte bl.a. till med att bygga ett don som rdknadeelektriskt ledande
punkter i pappersbananpi en pappersmaskin.Det var Tervakoski som behcivdeen sAdan
n?irde tillverkade kondensatorpapper.
Donet hade ursprungligenkonstrueratsoch byggts
av vAr tidigare mekaniker Eino Selandersom flyttat dver frAn oss till Tervakoski. Han
hade svArighetermed att fA det hela att fungera och vi hjilpte till med att fullborda

25

jobbet. Donet blev en stor framgengoch Selanderbyggde sedanflera exemplar av det At
Tervakoski.
Timo Kuusisto var en av de personer som kom till laboratoriet gawkn tidigt. Jag hade
senare mycketkontakt rned honom nir vi byggdeDamatic systemetfiir Valmet.
Vi var en liten grupp som jobbade pi att fiirblittra driften av pappersmaskiner.Gruppen
ftirfogade dver en del stipendiemedelsom s6llts till fdrfogande av Strdmberg.Kuusisto
var en av medlemmarnai gruppen.Kuusisto liksom de andragruppmedlemmarnasatt och
rdknade,men fick inte tillriicklig kontakt med praktiken. Det var vdl sAatt Striimberginte
heller visste helt vart de ville komma. Vi kunde inte hitta nAgot bra sZittatt angripa
problemen.
Du flyttade sedan 1956 till hdgskolan nir den svensksprdkigaprofessuren i teoretisk
elektroteknikblev ledig, eller hur?
Nej det gick ju faktiskt litet annorlundatill. Det btirjade med att Viljo Ylcistalo slutade
och hans professur deladesupp i teoretisk eleknoteknik och radioteknik. BAdejag och
Erkki Voipio stikte professurenoch jag fick den. DA innehadeSvantev. Zweygbergkden
parallellprofessureni allmdn elekroteknik men han flyttade i sammaveva
svensksprAkiga
till Griteborg,sl hansprofessurblev ocksi ledig och sijktesav bAdeVoipio och mig. Men
vi kom med Voipio ijverens om att han drog tillbaka sin ansdkanoch i stlillet s6kte den
finsksprAkigasom sen blev ledig. Genom att vi gjorde det sA snabbtfick vi allting sktitt
osv. Niir jag scikteden svenskpi en glng, det behtivdesinga nya sakkunnigutlAtanden
jag
dverensmed avdelningenom attjag skulle f[ komponera
sprAkigaprofessurenkom
innehAlleti fdrel2isningarnarelativt fritt.
Det var dd du valde att specialiseradig pd reglerteknik?
Det stiimmer.Jag hadeju blivit intresseradav reglertekniskafrflgor redan i sambandmed
min avhandling och gjort en del med en sAdananknytning pA VTT. Jag tog upp en del
nya saker i mina fdrel2isningar.Voipio ftirellste sedani teoretisk elektroteknik sA min
kurs var olika den som gavs pA finska. Det hadeju varit oniidigt att ta upp exakt samma
saker som i den finska kursen. Jag htill pA med reglerteknik iinda tills det grundadesen
ny professur och Antti Niemi kom. DA iindradesmitt dmne till systemteori.Med tiden
blev systemteoringanskaabstrakt,sAjag tyckte inte att inriktningen skulle fortsiitta niir
jag slutade.Dessutomhadeju Raimo Hiimiil2iinentagit upp en del av systemteorini sina
kurser. Niir Hans Andersin dvertog min professur blev den mera praktiskt inriktad pA
industriella problem.
Du och dinn assistenteryar dock ocksd inblandade i en del praktislu tilkimpningar av
Systemteori.
Det mest praktiska vi var inkoppladepl var vattenhanteringeni olika typer av avloppssystem. Vi hade en arbetsgrupptillsammans med folk frln universitetet.Vi t?inktedet
skulle komma fram liimpliga dmnen fdr avhandlingar,men det lyckades inte helt. Kim
Pingoud och nlgra andrajobbade henans mlnga ir utan att fl nAgotf?irdigt.Alla blev till
slut ganskamissniijda 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 hogskoletidenmed VT|T
Faktiskt inte s[ mycket. Niir Paavola blev pensioneradoch ldmnade chefsskapetsl
dvertog jag det och dA blev det naturligtvis mycket mera. Niir sen Pekka Salminen tog
iiver blev det igen mindre. Jag deltog visserligeni er rAdgivandeniimnd till en b<irjansom
medlem och senaresom ordfdrande.
Hade du nlgon kontakt med radioavdelningenruir den var en del av laboratoriet?
Radioavdelningeni laboratoriet grundadesi slutet av 4O-taletftir att utveckla radarapparatur. Det var Jouko Pohjanpalosom var ansvarigfcir den verksamheten.Avdelningen
hade en vlildigt lAg profil utAt ftir de sysslademycket med radarapparaturfdr fcirsvarsmakten.Det enda somjag var inkopplad pA och vi gjorde tillsammansvar i sambandmed
anskaffningen av torpedbAtartill Finland. Fdrsvarsmaktenhade fitt offerter pA eldledningssystemoch radarapparaturoch vi funderadei en arbetsgrupppi hur jobbet skulle
skcitas.
Vdr kontakt startade iu med att jag giorde mitt diplonnrbete ft)r dig. Drirefter jobbade
iag som din assistenti nrira tre dr. Den tiden hadejag hand om IBM-1710 maskinensom
ht)gskolanfick som en donation.
Jo det stdmmer. Maskinen ordnadevil Olli Lokki At oss och det var meningen att vi
skulle ta 6ver en del av datorundervisningenoch dvningsarbetenapi el-avdelningen.
Maskinen anviindesju ocksA ftjr en del arbeten pA VTT. Di hade vi faktiskt ett bra
samarbetemed VTT som byggde en del hArdvarafrir IBM-maskinen si att den kunde
anvdndasi undervisningenfcir att digitalt styra olika processer.
En vcin^dpunkt
fdr laboratoriet var nog hybridmaskinenoch det arbete vi gjorde inom
Hirnkraftomrddet.Jag kommer ihiig au det var en del diskussionerom huruvida det yar
vettigt att kdpa en sdn i strilletfdr en vanlig digitalmaskin.
NZirkiirnkraftverket skulle bdrja byggassattjag med i en kommittd tillsammansmed bl.a.
Kalevi Numminen och Erkki Laurila. Det rAddenog delademeningarom hybridmaskinen.
Men digitalmaskinernavar mycket lAngsammadi, si integratorernablev ohanterliga.Det
iir ju naturligtvis besvlirligt att programmerasamarbetetmellan analogi- och digitaldel
men jag tror nog maskinen fyllde sitt ?indamAlden tid den var i anviindning. Olli
Ristaniemi som dA var laboratorieingenjiirvar intresseradav maskinenoch ansvaradeftir
de kurser och laboratoriearbetensom 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 intresseradeav industriella tilliimpningar. Vi hade inte sA mlnga
elever di, kanske20, men licentiatseminariernadrog alltid ganskamycket folk. Med tiden
blev det mAngalicentiat- och doktorsavhandlingarsom gjordes i systemteori.
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Du har nog haft stort inflytandepd hur automationenutuecklat sig i Finland. Mdnga av
dinn elever har pd olika poster hjtilpt till med att styra uNecklingen.
Ja, det iir ju faktiskt mAngaprofessoreroch biniidandeprofessorersflsomPekka 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 kontakter ?
Vi hade ganskalitet internationellakontakter 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 symposieroch si hadevi en del giister hiir, men annarsvar det inte sAmycket. De
nordiskakontakternavar p[ ett personligtplan, men de ledde inte till nflgot mera konkret.
Det var allmiin penningbristoch det var inte sAmAngautldnningar som kom till Finland
och frireliiste. SenaresA hade vi ju nog ett antal av de internationellt k?indapersonerna
hdr, sisom Lotfi Zadeh, R.E. Kalman och Howard H. Rosenbrock.Det internationella
samarbetethar 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
stannadepA en forskarbana.Uppgifterna utvecklademig och jag hade en mcijlighet att
sj2ilvpiverka vad som hrinde.Den vdgen har jag viil ocksAbidragit till vad laboratoriet
lir nu.
Slhiir efterAtvill jag med alldelesspeciellvdrme och tacksamhetminnas Paavolafiir allt
det han gjorde ftir mig under min tid pA VTT. Det var mycket hans stiindigauppmuntran
och st<idsom fick mig och iiven de andrapA laboratorietatt presteravArt biista under ofta
besv2irligafijrhillanden. Tack vare Paavolasframsynthetlyckadesvi t.o.m. ge laboratoriet
en viss vetenskapligimage.
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