Gunnar Brodin - en
kungens man
Uppväxt i vattenkraftens Mecca och med nyfikenhet för elektroteknik
och en längtan att få åka svart limousin. Vart leder detta om inte till
KTH och Elektro. Så kände Gunnar Brodin under sin uppväxt, för
honom var det aldrig någon tvekan om vad han skulle bli när han blev
stor.
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En del skulle svara "Elektroteknik", vissa
skulle säga "det mesta", andra svarar nog "som tekniker".
Emissionen vet en person som inte skulle kunna svara på
frågan: "vad man egentligen jobbar med" - han har gjort
allt!
Gunnar Brodin växte upp i östra Jämtland där
utbyggnaden av vattenkraft pågick som bäst. Gunnar
och hans vänner fascinerades av de pampiga
vattenkraftverken och även
mannen som kallades
"Civilingenjören"
imponerade.
"Civilingenjören" var en man
som kom en gång om året i
sin flådiga limousin och
kontrollerade arbetet på
kraftverket. En blandning av
intresse för elektroteknik och
den svarta limousinen, gjorde
att det enda som hägrade för
Gunnar var KTH och
Elektroteknik.
1952 påbörjade Gunnar sin
utbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan och efter 4
år så tog han sin examen. På den tiden var utbildningen
4 år lång och mycket cirklade kring Teoretisk
Elektroteknik.
När jag säger "Elektro", vad säger du då?
Åh, det som var viktigast på den tiden var
Elektricitetsläran, den Teoretiska Elektrotekniken.
Mycket handlade om TET, inte minst matematikkurserna
Gjorde ni inget annat?
Jo, naturligtvis gjorde vi det men så här i efterhand är
det TET som jag minns mest.

Gick alla dina vänner ut på 4 år?
Nej, många lämnade Teknis utan examen. Det var stor
brist på Civilingenjörer och man fick väldigt bra betalt.
Många av mina vänner avslutade aldrig utbildningen
utan försvann ut i arbetslivet och de flesta har haft stor
framgång.
Du fullgjorde din utbildning, vad gjorde du sedan?
Jag stannade kvar på KTH ett tag och jobbade som
assistent, tog min Teknologie Licentiat och läste
Reglerteknik i
Trondheim.
Var det inte
jobbigt att plugga
så länge?
Nej, det tycker jag
inte. Efter det så
arbetade jag i
näringslivet i 10 år
på Axel Johnsson-
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institutet och inom försvarsmakten med utveckling av
s.k. tröghetsnavigering – den tidens mest avancerade
navigeringshjälpmedel för bland annat flyg.
Men ändå gick du tillbaka till KTH?
Ja, 1970 blev jag professor i Elektrisk
Mätteknik och i och med denna titel
blev det en hel del gasquer under
kommande tio-årsperiod.

han var till 1995. 1995 utsågs Gunnar Brodin av Kung
Carl XVI Gustav till riksmarskalk. Gunnar har även varit
ordförande för granskningskommissionen för
säkerhetstjänsterna.
Varför ska man välja Elektro?
Det är bara att titta på vad mina vänner
arbetar med och har arbetat med. De har
väldigt intressanta jobb och ingen, vad
jag vet, ångrar att de gick Elektro. Flera
av mina elever har lyckats bra i livet. En
av de, Ylva Hambraeus, är VD för
IT-företagen här i Stockholm.
Jag anser att man mognar som
människa under utbildningen, man lär
sig tänka i andra termer än "rätt eller
fel". Det binära tänkandet övergår till ett
analytiskt resonerande ifrågasättande.

Och blev rektor 1981!
Ja, det var en rolig period, men när jag
tog över rektorsposten så gav jag
egentligen upp min tekniska bana och
påbörjade min administrativa karriär.
Jag satt som rektor i 7 år.
Efter att ha suttit som Kungliga
Tekniska Högskolans rektor i sju år
blev Gunnar Brodin utsedd till universitetskansler i
Stockholm. Denna post innebär övergripande ansvar för
Stockholms samtliga universitet och högskolor. 1992
utsågs Gunnar till landshövding i Norrbottens län vilket

Intervjuad av Ludvig Lindström
ludvigl@kth.se

Exade tek
n
Emissionen gratulerar!

HASHEMI ALI
SKÅRMAN CHRISTINA
THOMSSEN MATHIAS
KHALIL KHALED MERHEB
CARLSTRÖM ÅSA
KELLNER ROBERT
KIHLGREN ANDERS
HOGBRINK JIMMY
LINDBLAD PETER
KALLA ULF
WAHREN MARCUS
KARLSSON MARTIN
PIEDRAHITA STEFAN
FORSSELL ERIK
JOHANSSON SARA
ANDRIJEVIC GORAN
WIRÉN MATTIAS
BOLIN JOHAN
EK KRISTINA
AGLERT JOHAN
ANDERSSON LARS
LINDHOLM JON
ÖST MAGNUS
CHEN SHI
GRANATH JAKOB
ÅBERG MARCUS
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ELMEHED NIKLAS
KLINGSPETZ NIKLAS
KJELLANDER PER
RYDBERG CLAES-JOHAN
ERIKSSON MARKUS
YAP ROGER
SANDBERG STAFFAN
OLSSON PATRIK
GRUNDBÄCK JOHN
GULLHAMN ESBJÖRN
LUNDSTRÖM THERESE
JOHANSSON JONAS
SELANDER DANIEL
LINDHÉ MAGNUS
FERNSTRÖM ANDREAS
WESTERLUND MATS
GHANBARZADEGAN PEDRAM
GUSTAVSSON DANIEL
VIALLE JULIEN
MODÉER TOMAS
OMURCALI CARIN
DANIELSSON KAJSA
GÄRD JONAS
NILSSON TORBJÖRN
SELLIN THOMAS
SVENSSON MADELEINE

ENGLUND ERIK
SIEKKINEN ROBERT
RIBBENFJÄRD DAVID
DERAM PAULINE
DERGER FREDRIK
DUTT SONIA
DALGREN ELIN
SABBAGH HABIB
BROANDER LARS
WINCENT TOMAS
BAZERBACHI JAAFARI AMER
GONZALEZ BELMONTE AGUSTIN
ÅHLANDER HENRIK
TENA ANIES MIGUEL
DELANVAR SOHEIL
URDIALES DELGADO DIEGO
PAULSSON KATARINA
RIZWAND JIN
OGUZ CENK
GUSTAFSSON ANDERS
LINDELL ELISABETH
MURRAY ROBIN
ANDERSSON MARIKA
SERVANT DAMIEN
NILSBACK MARIA-ELENA
MALMCRONA ADAM

