
Från en jämnårig kusin
Tekniska museet och IVA, hand i hand

Av Per Stenson

T
ekniska museet är med sina 75 år 
ett förhållandevis ungt museum. 
Kungl Ingenjörsvetenskapsakade- 
mien, IVA, är Sveriges yngsta akademi, 

dock världens äldsta ingenjörsvetenskaps- 
akademi.

Skapandet av dessa två institutioner gick 
både parallellt och i symbios. De tillkom 
vid en tid då yrket ingenjör började få ett 
erkännande. Man fick ett behov av att på 
olika sätt manifestera betydelsen av tek
nisk forskning, i kamp med bl a den eta
blerade akademiska forskningen.

Vid Svenska Teknologföreningens års
möte år 1910 diskuterade man sålunda 
skapandet av ett svenskt tekniskt museum. 
Vid samma tillfälle tog man också upp frå
gan om en teknisk akademi. Det hela re
sulterade i att IVA bildades 1919 och att 
Tekniska museet startade sin verksamhet 
1924, för övrigt på IVAs vind på Grev Ture- 
gatan 14 i Stockholm!

Genom åren har sedan Tekniska museet 
och IVA på olika sätt samarbetat för att 
skapa intresse och förståelse för teknik. 
IVA har gjort detta bl a genom att IVAs 
verkställande direktör enligt stadgarna har 
att, en gång per år, presentera vad som skett 
av intresse inom teknikens område under 
rubriken ”Framsteg inom forskning och 
teknik”.

Det har inte alltid funnits så mycket att 
rapportera. År 1929 förklarade dåvarande 
VDn, kommerserådet Axel F Enström: 
”Inga väsentliga framsteg synes under det 
gångna året ha gjorts inom svensk forskning 
och industri.” Men som vi ska se har det fun
nits en hel del intressant att rapportera.

Man kan ställa sig frågan om det går att 
se någon utvecklingslinje i materialet från 
de gångna 75 åren. Vad är det som styr ut
vecklingen? Har ett visst ”industriklimat” 
varit särskilt gynnsamt? Har framstegen 
skett språngvis? Man finner då att det skett
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en kontinuerlig teknikutveckling inom Men det har också förekommit enstaka 
storföretag som AGA, Alfa-Laval, ASEA innovationer, utanför storföretagen, som 
(ABB), Boliden, Electrolux, LM Ericsson gett upphov till nya blomstrande företag 
(Ericsson), Perstorp, Sandvik, SKF, Stora (även om det förefaller som om uppfin- 
Kopparberg (STORA), Saab, Scania-Vabis ningsrikedomen i Sverige nådde sin abso- 
(Scania) och Volvo. I dag kommer merpar- luta topp i slutet på 1800-talet). En av de 
ten av alla nya patent från storföretag av mest framgångsrika uppfinningarna under 
den här typen. Tekniska museets livstid, den som låg till
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grund för företaget Tetra Pak (Tetra Laval), 
behandlas på annat ställe i denna bok.1

Ibland har det varit svårt att definiera 
vad som är teknik. Sålunda förekommer 
här flera exempel på medicinsk teknik, 
men inget om läkemedel (farmakologi).

Artikeln, som ger ett axplock av tekniska 
nyheter i Sverige under de senaste 75 åren, 
bygger huvudsakligen på material från pre
sentationer av IVAs verkställande direktö
rer och IVAs årsböcker.2

Svensk kyla
På livsmedelsteknikens område är utan 
tvivel kylskåpet och frysen den största land
vinningen under de senaste 75 åren. Det är 
i dag svårt att tänka sig hur vi skulle kunna

Baltzar von Plåten och Carl Munters med sin kyl- 
experimentmodell i Electrolux kyllaboratorium. Foto 
1926, TM.
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leva utan dessa maskiner. Och Sverige har i 
högsta grad varit inblandat i utvecklingen.

Två teknologer på KTH, Carl Munters 
och Baltzar von Plåten, gjorde 1922 ett 
examensarbete som resulterade i en funge
rande kylmaskin.

Redan på 1870-talet hade man konstru
erat kylmaskiner med kompressorer. Princi
pen är att man först komprimerar en gas, 
varvid det bildas värme. Sedan låter man 
gasen expandera och vid expansionen sänks 
temperaturen. Dessa kylmaskiner var dock 
dyra, bullrande och ineffektiva.

Munters och von Plåten använde i stäl
let absorptionsteknik på ett fiffigt sätt och 
kunde på så vis konstruera ett tystgående 
kylskåp, helt utan rörliga delar. Det nya 
kylskåpet kom ut på marknaden år 1930 
och har sedan successivt utvecklats under 
det numera välkända namnet Electrolux.

Absorptionskylskåpet kunde drivas med 
elektricitet, gas eller fotogen, vilket gav det 
ett stort användningsområde. Från början 
använde man ammoniak som kylmedium, 
men under 1930-talet övergick man till 
luktfria och - som man trodde - helt ofar
liga freoner. Sedan 1995 tillverkas inte 
längre kylskåp innehållande freoner, efter
som dessa skadar jordens ozonskikt.

I mitten av 1950-talet kom djupfrys- 
ningstekniken till Sverige, bl a genom till- 
skyndan av IVAs Djupfrysningsbyrå. Un
der åren 1959-62 utvecklades sedan den 
s k FLoFREEZE-tekniken av svensken Per 
Oskar Persson. Den innebär att man kan 
lösfrysa t ex bär, frukt och grönsaker genom 
att låta dem ”studsa” fram på luftkuddar 
vid -35 grader C. Denna fluidiseringstek- 
nik används numera för kontinuerlig infrys- 
ning i livsmedelsindustrin över hela världen.
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Växeln som växer
År 1926 elektrifierade man järnvägen mellan 
Stockholm och Göteborg. Samtidigt passade 
man på att gräva ner en telekabel vid sidan av 
järnvägen. De nergrävda kablarna ersatte 
teleledningar med blanktråd, upplagda på 
stolplinjer. Linjen Stockholm-Norrköping 
påbörjades 1924 och Stockholm-Gävle 
1926. Så småningom fick vi ett rikskabelnät 
som täckte praktiskt taget hela landet.

År 1924 fanns det telefonstationer i de 
flesta större orter och totalt ca en halv mil
jon telefonabonnenter i Sverige. All kopp
ling av telefonsamtal gick via telefonister.

Sverige hade tidigt en egen tillverkning 
av telefoner och telefonväxlar. Under lång 
tid konkurrerade det statliga Telegrafverket 
med det privata företaget L M Ericsson när 
det gällde utvecklingen av telefonsystem. 
Denna konkurrens var säkerligen hälsosam 
och kan vara en huvudorsak till att Sverige 
kunnat hävda sig så väl på telekommunika
tionsområdet.

Den tidiga utvecklingen av de automa
tiska telefonväxlarna beskrivs av K V Tahva- 
nainen i en annan artikel i denna Daedalus?

År 1956 träffade LM Ericsson ett avtal 
med Televerket inom den sk elektronik
nämnden om samarbete när det gällde 
elektroniska telekopplingar. Erfarenheterna 
från halvelektroniska telefonstationer hos 
LM Ericsson parades med erfarenheter 
från Televerkets datorstyrda telefonväxlar. 
Detta ledde till att man så småningom bil
dade ett gemensamt och till lika delar ägt 
utvecklingsbolag, Ellemtel. Samarbetet re
sulterade i ett helt nytt system: AXE, värl
dens mest spridda telefonsystem. Det finns 
för närvarande i 115 länder.

Det ställdes stora krav på det nya syste
met. Det skulle var datorstyrt och medge 
olika funktioner; det skulle passa i alla ty
per av telenät och det skulle vara framtids- 
säkert, vilket bl a innebar att det skulle 
kunna anpassas till morgondagens digitala 
teknik. Dessutom skulle det vara lätt att 
tillverka och installera.

Lösningen blev att bygga moduler. Det 
gällde inte bara maskinvaran utan även 
mjukvaran, något som var en radikal idé i 
en tid då man förlitade sig på stora - och 
därmed sårbara - program. Varje litet funk
tionsblock fick enbart handha data som 
hörde till just det blocket. På så vis blev det 
lätt att hitta fel och man fick en mycket 
flexibel konstruktion som var anpassnings
bar till olika typer av telefonstationer.

AXE medgav ett kliv mellan två genera
tioner, från analog till digital teknik. Det 
innebar också en övergång från halvelektro
niska växelstationer till helelektroniska sy
stem med programminnesstyrning. Beho
vet av underhåll och utrymme minskade 
och man fick möjlighet att fj ärr manövrera 
driften. För kunderna gav tekniken ökad 
snabbhet och tillgång till Hera nya tjänster.

En AXE-station av den första generatio
nen invigdes 1977 i Södertälje. Parallellt 
med AXE-installationerna byggdes det di
gitala nätet ut. I november 1987 hade Sve
rige ett i princip rikstäckande digitalt tele
nät som bl a omfattade 84 AXE-stationer 
med kapacitet för 1 750 000 abonnenter.

Mobiltelefoni
En stor fördel med AXE-systemet är dess 
flexibilitet. Detta visade sig med all önsk
värd tydlighet när det blev aktuellt att byg
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ga upp ett automatiskt nordiskt system för 
mobiltelefoni i slutet av 1970-talet.

Mobila telefoner har länge använts i 
framför allt militära sammanhang. Men 
först i mitten på 1950-talet började man 
tillämpa automatisk koppling mellan sän
dare och mottagare, i stället för manuell. 
De första automatiska systemen byggde på 
reläer, vilket gjorde dem oerhört utrymmes
krävande.

År 1965 presenterades i Sverige System 
B (uppkallat efter Ragnar Berglund), ett lo
kalt automatiskt mobiltelefonsystem som 
byggde på transistorer i stället för reläer. 
Det utvecklades oberoende av internatio
nellt samarbete och etablerades i Stock
holm, Göteborg och Malmö, med som 
mest cirka 700 abonnenter.

I samma veva började det gå upp för 
Televerket att mobiltelefonin skulle kunna 
ha en framtid. Det gjordes flera utredning
ar och analyser och man kom fram till att 
det inte var tekniskt möjligt att vid den tid
punkten bygga upp ett mobiltelefoninät i 
stor skala. Man skulle en smula hårdraget 
kunna säga att det bara var att sätta sig ner 
och vänta på den tekniska utvecklingen; 
utredningarna visade att behovet fanns. 
Föga anade man dock hur stort behovet 
skulle visa sig vara. Och i dag är Sverige 
världens mobiltelefontätaste land.

Så kom då omkring 1975 den tekniska 
lösningen: mikroprocessorn. Den gjorde 
det möjligt att komma ner till rimliga stor
lekar på mobilstationerna. Här i Norden 
kom vi fram till att ett system borde täcka 
ett helt land och helst även flera länder, 
medan man i USA och Japan arbetade med 
lokala system. Det nordiska samarbetet re- 
sultaterade i NMT, Nordisk Mobiltelefon,

som togs i bruk 1981 i de nordiska länder
na - och i Saudiarabien!

Sedan har utvecklingen som vi vet gått 
i svindlande fart, med Sverige faktiskt i 
täten. I november 1986 startade System 
NMT 900, med ett nytt frekvensband och 
ökat utrymme. Från 1982 arbetade Telever
ket och Ericsson dessutom med ett nytt di
gitalt system, som 1992 kom i kommersiell 
drift under namnet GSM, Groupe Spéciale 
Mobile. Skillnaden mot NMT 900 är bl a 
att det analoga talet direkt omvandlas till di
gital form och åter blir ljud först i mottaga
rens GSM-telefon. Det ger bättre ljud och 
mindre störningar. Det gör också att GSM 
lämpar sig väl för dataöverföring.

Sverige har som vi sett en lång tradition 
när det gäller telefonsystem. Men vi har 
också hållit oss väl framme vid utvecklingen 
av telefonapparaterna. På 1920-talet kom 
fingerskivan, 1932 bakelittelefonen, 1952 
knappsatsen, 1959 Kobran och 1982 den 
elektroniska Diavox. Men sedan 1989 till
verkas bara mobiltelefoner i Sverige.

De första handburna mobiltelefonerna 
började dyka upp omkring 1987 och Erics
son tillverkade då sin första ficktelefon, 
som vägde 700 gram. Sedan har en ström 
av nya mobiltelefoner sett dagens ljus. Mo
dellen SH888, som presenterats under 
1998, väger bara 200 gram och kan verk
ligen sägas motsvara beteckningen fick
telefon. Den är också speciellt anpassad för 
Internet-uppkoppling.

Medicin och teknik i samarbete 
Svensk medicinsk teknik har under 1900- 
talet haft många stora internationella fram
gångar. Orsaken kan vara att vi haft goda
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medicinska forskningsresurser och hög 
teknisk standard, men också haft fördelen 
av ett gott samarbete mellan medicin och 
teknik. Här kommer några exempel på 
lyckade innovationer att tas upp. De finns 
alla med i den presentation av svenska upp
finningar som under 1998 prytt Sveriges 
telekataloger i ett samarbete mellan Telia 
och Svenska Uppfinnareföreningen.4

PACEMAKERN

Man upptäckte redan på 1700-talet i Eng
land att en elektrisk puls kunde återuppli
va ett hjärta som stannat. Men man förstod 
inte hur metoden fungerade och den föll 
snart i glömska.

Först på 1950-talet började man använ
da tekniken praktiskt på så vis att en växel
ström skickades genom patientens kropp 
via två plattor, som fästes på bröstkorgen. 
Strömstöten passerade hjärtat, som kunde 
fås att arbeta igen. Risken för skador var 
dock stor.

Pacemaker.
ÖV Svenska idéer, uppfinningar och produkter, 1997.

Den framstående svenske uppfinnaren 
Rune Elmqvist vid Elema Schönander AB 
utvecklade den första pacemakern. Det är 
en apparat som vakar över hjärtfunktionen 
och vid behov avger en kort strömstöt som 
återställer den normala pumpfunktionen. 
Den första implantationen utfördes 1958 
på Karolinska sjukhusets thoraxklinik.

Patienten lever fortfarande, men pace
makern har bytts ut.

Pacemakern använder likström, som mins
kar risken för skador, och likströmspulser 
med känd energimängd -sk defibrillering 
- ökar behandlingens effekt. Principen är 
att pacemakern övervakar och vid behov 
stimulerar hjärtats arbete, i första hand 
med svaga elektriska pulser, så att hjärt
muskeln utför regelbundna sammandrag
ningar. Men skulle dessa utebli på grund av 
att ett s k kammarflimmer uppstår, utlöses 
en puls med en miljon gånger så stort ener
giinnehåll. Denna kan då ofta häva flimret.

Med hjälp av avancerad mikrodatortek
nik har det blivit möjligt att bygga in både 
en diagnostisk och en behandlande funk
tion i pacemakern. Vi har fått en ”implan- 
terbar automatisk defibrillator”.

Den moderna pacemakern är mycket 
energisnål. Genom att den känner av hur 
mycket stimulering hjärtat behöver utnytt
jar den inte i onödan energi från batteriet. 
Siemens Elema har utvecklat en pacemaker 
som bara väger 14 gram och vars batteri 
räcker i sex år.

Vissa typer av rubbningar i hjärtats rytm 
var tidigare livshotande men pacemakern 
har medfört att patienter inte bara överle
ver utan de kan också fa möjlighet att leva 
ett liv som helt friska individer.
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Gambros konstgjorda njure 

En av njurarnas uppgifter är att reglera vilka 
molekyler som ska gå över från blodet till 
urinen. Detta sker i ett membran i njurarna, 
men hos många människor fungerar denna 
dialys bristfälligt. Numera kan man få hjälp 
av en konstgjord njure, som utför den nöd
vändiga dialysen utanför patientens kropp.

Nils Alwall, så småningom professor i 
medicin i Lund, konstruerade 1946 en 
apparat som inte bara åstadkom den önsk
värda diffusionen utan också kunde avlägs
na vätska. Principen är att blod och dia
lysvätska (en lösning med ungefär samma 
salthalter som blodet) flyter genom dialys- 
atorn, avskilda från varandra av ett halvge- 
nomträngligt membran. Vissa ämnen, t ex 
urea och kreatinin, vandrar från blodet ge
nom membranet till dialysvätskan, som 
ursprungligen inte innehåller dessa sub
stanser. Om blodet däremot innehåller för 
låg halt av något salt kan diffusionen ske åt 
andra hållet, från dialysvätskan in i blodet.

De första dialysatorerna var väldiga appa
rater. Alwalls cylinderdialysator från 1952 
var gjord av rostfritt stål och så tung att 
man behövde en lyftanordning för att han
tera den. Så småningom utvecklade Alwall 
tillsammans med Gambro AB engångsdia- 
lysatorn, som introducerades 1967. Då var 
vikten nere i 7,5 kg. Dagens dialysatorer 
väger bara några hekto, framför allt bero
ende på att vissa metalldelar ersatts av plast.

Samtidigt som storleken reducerats har 
den volym blod som behövs i dialysatorn 
minskat från 1 liter 1952 till dagens 100 ml. 
Det innebär att man inte längre behöver ge 
patienten blodtransfusioner eller ha sparat 
blod. Restblodvolymen, dvs den mängd 
blod som blir kvar i dialysatorn efter be

Konstgjord njure.
f/r Svenska idéer, uppfinningar och produkter, 1997.

handlingen, har minskat så att den nu är 
nere i cirkaa 1 ml, en helt försumbar mängd.

Genom s k hemofiltration kan man nu
mera pressa blodvätska och en del lågmole
kylära ämnen genom membranet utan att 
använda dialysvätska. Cirka 20 liter blod
vätska brukar pressas ut per behandling: 
vätskeförlusten och andra lågmolekylära 
ämnen ersätts med intravenöst dropp. En 
fördel med metoden är att patienten mera 
sällan upplever de besvär - huvudvärk, 
muskelkramper och blodtrycksfall - som 
förekommer vid vanlig dialys.

Titanimplantat

Vi kan numera ersätta skadade kroppsdelar 
genom att införa främmande ämnen i krop
pen, s k implantat. Ett oavvisligt krav är då 
att det främmande ämnet är biokompa- 
tibelt, dvs det måste accepteras av kroppen. 
Om så inte är fallet kan kroppen avstöta 
implantatet, men det kan också uppstå 
förgiftningar och inflammationer.

Svensk forskning kring biokompatibla 
material ligger långt framme, särskilt tack 
vare professor Per-Ingvar Brånemark vid 
Göteborgs universitet. Han och hans med-
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Titanskruv. LV Svenska idéer, 
uppfinningar och produkter, 1997.

arbetare har koncentrerat sin forskning 
kring implantat av metallen titan, efter 
hans upptäckt att titan, via ett skyddande 
oxidskikt, har förmågan att växa samman 
med benvävnad.

Det mest kända resultatet av forskning
en är den s k Brånemarksskruven, som an
vänds för att fixera tandproteser i käkbenet. 
Andra tillämpningar är förankring av an- 
siktsproteser (öra, öga, näsa) och benledan
de hörapparater. Konstgjorda leder som 
finger, hand, knä och fot utvecklas också.

Ett nytt område är tandkronor och tand- 
bryggor i ren titan. En fördel med dessa 
jämfört med tandkronor av guld är att 
priset bara är en hundradel. En nackdel är 
att titan har mycket högre smältpunkt 
(1 800 grader) än guld (1 063 grader). Det 
har inneburit att man blivit tvungen att ut
veckla helt nya bearbetningsmetoder.

Sverige flyger och far 
Under de gångna 75 åren har transporter 
till lands och i luften genomgått en fantas
tisk utveckling. Även på detta område har 
Sverige hållit sig väl framme.

År 1924 fanns det visserligen ca 1 500 
mil järnväg\ Sverige, och det svenska järn
vägsnätet var därmed praktiskt taget fär
digutbyggt. Men loken drevs av ånga och

först 1926 elektrifierades en längre sträcka, 
nämligen Stockholm-Göteborg.

Loken har sedan successivt utvecklats 
och man kan särskilt nämna det sk Rc- 
loket som kom på 1960-talet. Det var ut
rustat med tyristorstyrda likströmsmotorer 
och blev en stor exportframgång. Det senas
te är asynkrona växelströmsmotorer, som 
bl a sitter i SJs snabbtåg X2000.

År 1924 gick de flesta persontranspor
terna per järnväg, i dag endast 7 procent. 
Det som hänt är att personbilen fullständigt 
tagit över och i dag sker ca 80 procent av 
persontransporterna med personbil.

I början av seklet hade man gjort några 
tafatta försök att tillverka personbilar i 
Sverige, men konkurrensen från USA blev 
alltför svår. År 1924 beslöt dock två an
ställda på SKF, Assar Gabrielsson och Gus
tav Larson, att försöka starta en svensk bil
fabrik. Larson ritade den första bilen, som 
formgavs av landskapsmålaren (!) Helmer 
MasOlle. SKF blev snart intresserat och 
bildade företaget Volvo, ett namn som 
SKF använt vid en misslyckad lansering i 
USA av ett kullager.

Den första bilen, ÖV 4, hade en sidven- 
tilmotor med fyra ventiler som gav 28 häst
krafter vid 2 000 varv per minut. Utseen
det var mycket amerikanskt, men man kan 
också lägga märke till att den inte skiljer sig 
så väldigt mycket från dagens bilar. Den 
hade fyra hjul, ratt, bensindriven fyrtakts 
Otto-motor framtill, växellåda, kardanaxel, 
avgasrör baktill osv.

Produktionen på Volvo var de första 
åren blygsam och hämmades ytterligare av 
andra världskriget. Under kriget började 
man dock planera för en svensk ”folkbil”
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Volvo modell PV444. Foto Håwi, Göteborg 1948, TM.
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Sensorför sidokrockkudde. 
Ur Svenska idéer, 

uppfinningar 
och produkter, 

1997.

och 1947 kom så PV 444 ut på marknaden. 
Den innebar ett verkligt genombrott för 
bilismen i Sverige och 1953 blev vi Europas 
biltätaste land.

År 1937 bildades flygplansproducenten 
Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab), som

1947 kom med sin första personbil, fram- 
hjulsdriven och med en tvåcylindrig två- 
taktsmotor. Tanken var att bilen skulle 
rädda sysselsättningen hos flygplanstillver- 
karen Saab och det är inte svårt att se lik
heter med ett flygplan när det gäller design 
och aerodynamisk utformning.

Två bilfabrikanter i ett litet land som 
Sverige är i dag unikt, men både Volvo och 
Saab har lyckats hålla sig kvar på mark
naden bl a genom en serie uppmärksamma
de innovationer. Bland dessa kan nämnas 
Volvos säkerhetssystem. Säkerhetsbälten 
infördes som standard på Amazonen redan 
1957, tvåkrets bromssystem kom på Volvo 
144 och på 760-modellen kunde man 1982 
få ett elektroniskt halkvarningssystem 
(ETC, Electric Traction Control). Sedan 
kom 1986 trevägskatalysator och lambda- 
sond som gav renare avgaser. På senare år 
har Volvo bl a introducerat ett sidoskydd 
som kallas SIPS (Side Impact Protection 
System).

Saab har ofta varit världsledande när det 
gäller utveckling av nya motorer. År 1976 
startade t ex serietillverkningen av en tur
bomotor, som sedan fått många efterfölja
re. I början av 1980-talet kom en ny gene
ration turbomotorer med APC, Automatic 
Performance Control, som gjorde bilen 
oberoende av bränslets oktantal och bly
halt. År 1985 kom ett nytt tändsystem med 
en spole per tändstift och 1992 ett elektron
iskt styrsystem, TRIONIC, som sköter 
bränsletillförsel, tandning, turboladdtryck, 
avgasrening och förbränning.

Både Volvo och Saab är exempel på före
tag som valt att stå för en stor del av ut
vecklingen själva - eller tvingats att göra 
det, av konkurrensskäl.
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Både Volvo och Saab, genom fusionen med 
Scania-Vabis, har också med stor framgång 
tillverkat lastbilar. Scania-Vabis fick t ex ett 
genombrott 1925 med den sk ”snabblast
bilen”, som hade en lätt toppventilmotor 
med sammanbyggd växellåda. År 1949 kom 
Scania-Vabis lastbil L65 med sexcylindrig 
motor och direktinsprutning. Tjugo år se
nare presenterade Scania sin framgångsrika 
14,2 liters V8-motor med en effekt på fan
tastiska 350 hästkrafter. Den karakterise
rades av lågt varvtal, vilket gav hög verk
ningsgrad, god körkomfort, lägre buller 
och mindre slitage på motorn.

På 1980-talet kom Scanias modeller 
med laddluftkylning. Samtidigt övergick 
man till standardisering av komponenter
na, vilket minskade tillverkningskostnader
na radikalt. Körkomforten kom också i 
centrum och reglagen placerades t ex på den 
svängda instrumentbrädan efter använd- 
ningsfrekvens. På senare modeller har man 
bl a sänkt bränsleförbrukningen genom 
aerodynamiskt utformade lastbilar och 
dessutom utvecklat ett elektroniskt styrt 
bromssystem tillsammans med Bosch i 
Tyskland.

Volvos första lastbil kom 1928 och fram 
till efter andra världskriget (PV 444!) över
levde Volvo på sina lastbilar. Den första 
dieseldrivna lastbilen, D/150, kom 1946 
och 1950 övergick även Volvo till direktin
sprutning. På 50- och 60-talen utvecklades 
turbodriften i stimulerande konkurrens 
mellan Volvo och Scania och för lastbilar 
hann Volvo först 1954.

I slutet av 1970-talet introducerade Vol
vo Lastvagnar ”forward-control”-lastbilar 
som blev en stor internationell succé och 
1979 fick pris som Årets lastbil av europe

iska motorjournalister. Sedan har FH-mo- 
dellerna kommit, där FH står för Fram- 
byggd med Högt insteg. Liksom Scania har 
Volvo satsat på lägre bränsleförbrukning 
och högre körkomfort. En ny hyttupp- 
hängning gör t ex att skakningar och ljud 
inte fortplantar sig till föraren.

Man kan fråga sig varför både Volvo och 
Scania har blivit världsledande på just last
bilar. Båda företagen exporterar i dag över 
90 procent av sina lastbilar och har tillsam
mans drygt 15 procent av världsproduktio- 
nen. En orsak kan vara den stimulerande 
konkurrensen dem emellan, som tidigare 
berörts. En annan att båda företagen tidigt 
insåg fördelarna med att etablera produk- 
tionsanläggningar utomlands, för Scanias 
del t ex i Brasilien och för Volvos del i Ka
nada.

Den svenska varvsindustrin har sannerli
gen haft ett omtumlande 1900-tal. I slutet 
av 1920-talet fanns det inte mindre än 25 
varv med tillhopa 100 fartygsbäddar, på 
vilka fartyg över 150 ton kunde byggas. 
Fartygen drevs med kol, men i och med 
oljans intåg på marknaden övergick många 
till dieselmotordrift. Götaverken utveckla
de t ex en egen långsamgående dieselmotor 
som såldes under åren 1938-72.

Efter andra världskriget var Sveriges 
varvsindustri intakt, i motsats till konkur
renternas, och var då näst efter Storbri
tannien störst i världen. Men de andra 
nationerna kom så småningom ifatt och 
dessutom dök nya asiatiska varvsländer 
upp: Japan, Korea, Taiwan och Kina. Stor
leken på fartygen ökade kraftigt och varvs- 
konjunkturen var utsatt för tvära kast. Ena 
dagen utbröt oroligheter i Mellanöstern
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Tankmotorfartyget ”Tiberius” sjösätts vid Eriksbergs Varv i Göteborg den 13 september 1965. Foto 1965, TM.

och man förutsåg brist på tonnage. Redar
na beställde fartyg i panik till höga priser. 
Nästa dag lugnade det ned sig och fartygs- 
priserna rasade.

De svenska varven försökte hänga med 
genom att bygga allt större fartyg. Eriks- 
berg byggde 1970 en docka för fartyg upp 
till 250 000 ton och Kockums följde efter 
med en docka för 380 000-tonnare. Och 
det gick att hänga med någorlunda ända in 
på 1980-talet. Sålunda byggdes det 1982 
en 475 000-tonnare på Uddevallavarvet.

Det som i dag återstår är egentligen bara 
tillverkningen av ubåtar vid Kockums och 
av vissa mindre fartyg för marinen på 
Karlskronavarvet. Båda varven inryms nu
mera i Celsiuskoncernen. Även på flygom
rådet har Sverige hållit sig anmärknings
värt väl framme, både när det gäller ut
veckling och produktion. Saab har tillver
kat en lång rad flygplan för militärt bruk. 
Här en kort beskrivning av några av Saabs 
militärflygplan, med årtal för den första 
provflygningen:
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År Flygplanstyp Beskrivning av karakteristiska egenskaper

1944 J 21, ”Tvestjärten” Skjutande propeller och katapultstol.

1948 J 29, ”Flygande tunnan” Jetmotor och bakåtsvepta pilvingar. Satte två 
världsrekord i hastighetsflygning 1954 och 1955.

1952 Saab 32 Lansen Nådde 1953 överljudsfart.

1955 Saab 35 Draken Dubbel deltavinge. Svensk militär flygindustris 
största exportframgång hittills.

1972 Saab 37 Viggen Både nosvinge och deltavinge. Efter landning 
kunde jetstrålen riktas framåt.

1996 JAS 39 Gripen Instabilt i underljudsfart, vilket korrigeras med 
ett elektroniskt reglersystem.

Man kan lägga märke till att det tar allt 
längre tid att ta fram ett militärflygplan. 
Den enkla orsaken är att ett sådant plan 
numera är så oerhört komplicerat att det 
krävs insatser av många företag under lång 
tid för att utveckla ett konkurrensdugligt 
flygplan. JAS-projektet har t ex involverat 
en stor del av den svenska industrin och 
också ”tvingat fram” nya lösningar på tek
niska problem.

Saab har även utvecklat ett antal civila 
flygplan, och man kan särskilt nämna de 
relativt färska regionalflygplanen Saab 340 
(1984) och den större versionen Saab 2000 
(1994).

Från kol till kärnkraft 
År 1924 täckte importerat stenkol större de
len av det i och för sig inte särskilt stora ener
gibehovet. Men redan vid denna tidpunkt 
stod det klart vilken inhemsk energikälla vi i 
fortsättningen skulle satsa på: vattenkraften. 
Under 20- och 30-talen byggdes vattenkraf

ten ut, faktiskt i sådan takt att efterfrågan 
inte hann med och vi fick ett överskott av el.

Under andra världskriget uppstod det 
däremot ett underskott av el och därför fick 
vi en forcerad utbyggnad av vattenkraften 
under 40- och 50-talen, som så småningom 
dämpades när naturvårdsintressena började 
hålla emot.

Sverige stod nu inför den situationen att 
vattenkraften inte skulle kunna ge mer än 
ett marginellt tillskott; olja, gas och kol 
måste importeras och var farliga för miljön, 
och några svenska energiråvaror att tala om 
hade vi inte. Det är då inte underligt att vi 
sneglade åt kärnkraften, vars potential man 
började ana i slutet av 40-talet.

Redan 1947 bildades AB Atomenergi, 
ett halvstatligt bolag för forskning och ex
ploatering av kärnenergi. Verksamheten 
tog fart när en mängd tidigare hemligstämp
lad information gjordes offentlig i sam
band med FNs Genévekonferenser 1935 
och 1958. Atomenergi började då projek
tera två kommersiella anläggningar, en för



52 / Per Stenson

Interiör från Sveriges första kärnkrafidrivna krafivärmeverk i Ågesta utanför Stockholm. Foto Gunnar Wåhlén 
1963, TM.

värmeproduktion (R3) och en för kraft
produktion (R4).

Man valde i detta skede den s k svenska 
linjen för kärnkraftexperimenten, vilket 
innebar att man utgick från naturligt uran, 
med tungt vatten som moderator. Det visa
de sig vara en felsatsning. Baktanken var 
bl a att vi skulle kunna bli självförsörjande 
på uran via våra uranhaltiga skiffrar. Kan
ske spelade även diskussionerna om sven
ska kärnvapen in; till dessa skulle vi behöva 
inhemskt uran.

Vattenfall och ett antal enskilda kraft
bolag satsade i stället på värmekraftverken 
ADAM och EVA, där man använde lätt 
anrikat uran med vanligt vatten som mo

derator. Denna splittring av resurserna 
kunde regeringen inte acceptera och tving
ade samman de båda linjerna, vilket resul
terade i R3-ADAM i Ågesta söder om 
Stockholm, och R4-EVA i Marviken på 
Vikbolandet.

Så småningom kom lättvattenreaktorn 
att segra och år 1965 byggdes en 400 MW- 
anläggning i Simpevarp nära Oskarshamn, 
med ASEA som leverantör. Den togs i bruk 
1972 och sedan byggdes inalles tolv reak
torer, nio levererade av ASEA och tre av 
Westinghouse, den sista 1986.

Parallellt med denna utbyggnad av kärn
kraften utvecklade ASEA s k inbyggt säkra 
reaktorer för värme- och kraftproduktion.
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År 1978 presenterades sålunda Secure oc\\ 
1983 Pius. Principen är att dessa reaktorers 
normala tillstånd är att vara avstängda; det 
krävs ansträngningar att hålla dem i gång. 
Om någon olycka skulle ske stänger de 
alltså av sig själva. I IVAs årliga presentatio
ner fick dessa reaktorer stort utrymme, men 
i och med riksdagens beslut under det se
naste decenniet om kärnkraftens avveck
ling stoppades den vidare utvecklingen.

När denna bok kommer ut är den fram
tida energiförsörjningen mycket osäker. 
Ska vi fortsätta med kärnkraften, trots allt? 
Kan vi bygga ut vattenkraften ytterligare? 
Är naturgas ett alternativ? När blir fusions- 
kraften kommersiell? Kan sol- och vind
kraft ge något väsentligt tillskott? Eller 
räcker det med att vi sparar energi?

Den som till äventyrs läser dessa rader 
om 75 år vet svaret. Kanske.

Att utnyttja naturresurserna 
En genomgång av 75 års teknikutveckling, 
om än aldrig så rapsodisk, blir stympad om 
inte de svenska naturresurserna skogen och 
järnmalmen och deras användning berörs 
något.

1924 spelade våra naturrikedomar en 
stor roll för svenskt näringsliv. Sedan har 
den tekniska utvecklingen gjort att betydel
sen har minskat, men även i dag utnyttjar 
vi i stor utsträckning främst skog och malm 
för framställning av t ex papper respektive 
järn och stål.

Inom pappersmasseindustrin dominerade 
i början av 1920-talet den s k sulfitmetoden, 
som innebär att man behandlar ved i flis- 
form under tryck och värme med kalcium- 
bisulfit i sur lösning. Samtidigt får man en

del intressanta biprodukter, t ex socker (för 
bl a spritframställning) och lignin, ur vil
ket man kan framställa vanillin, dvs syn
tetisk vanilj. En enda sulfitfabrik räcker 
dock för att täcka hela värdens vanillinkon- 
sumtion.

Samtidigt pågick i Sverige en utveckling 
av sulfiatmetoden, som innebär att veden be
handlas med en alkalisk lösning av natron- 
lut och natriumsulfid. En fördel med me
toden är att man kan använda tall som 
råvara (går inte med sulfitmetoden), men 
sulfatmetoden var vid denna tid mycket 
energikrävande. Men sedan Gunnar Sund
blad och Sixten Sandberg visat att man kan 
använda avfallsluten (svartluten) som ener
gikälla förbättrades ekonomin (och mil
jön) och under 20-talet byggdes ett antal 
nya sulfatfabriker.

Fram till år 1950 använde man sig av dis
kontinuerliga kokare i sulfatfabrikerna men 
detta år startade den första svenska fabriken 
med kontinuerlig kokning i Fengersfors i 
Dalsland. Sådana kontinuerliga kokare är i 
dag dominerande i hela världen.

Kanadensaren Georg Tomlin utveckla
de på 1930-talet den sk sodapannan, där 
man förbränner svartluten i en ångpanna, 
samtidigt som kemikalierna regenereras. 
Den första sodapannan startades dock i 
Sverige, närmare bestämt i Husum år 1936. 
Sedan dess har Sverige varit världsledande 
när det gäller sodapannor, som i dag är jät
testora anläggningar med en produktion 
motsvarande 3 000 ton pappersmassa per 
dygn. Men man kan med visst fog säga att 
ingen än i denna dag vet riktigt vad som 
sker, kemiskt sett, i processen.

Under de senaste decennierna har en 
snabb utveckling skett av den termomeka
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niska massatillverkningen, som utnyttjar 
trädets fibrer bättre och där miljöproble
men varit lättare att bemästra. Genom att 
ha slutna system och förbättrade blekme
toder - utan klor - har utsläppen kunnat 
minskas drastiskt.

Redan för 75 år sedan hade vi kontinuer
liga maskiner för omvandling av massan 
till papper. I pappersmaskinerna ingick då 
- som nu - ändlösa plana sildukar, s k viror, 
där massan avvattnas. Pappershastigheten 
var då något hundratal meter per minut men 
är nu uppe i ett par tusen meter per minut.

År 1997 presenterade STFI, Skogsin
dustrins Tekniska Forskningsinstitut, ett 
helt nytt sätt att driva bort vattnet vid pap
perstillverkning, som normalt är ett både 
kapital- och utrymmeskrävande moment. 
Principen är att man tillför en chockartad 
energipuls på papperets ena sida så att ång
an mekaniskt driver ut vattnet på den and
ra sidan, där den fångas upp i en filt.

Anläggningen är den första i världen och 
den lovar inte bara förenkling och energi
besparing utan också nya tekniska möjlig
heter t ex när det gäller att styra papperets 
ytegenskaper.

Utvecklingen inom stålindustrin har be
handlats utförligt i Dadalus 1997 och på 
den utställning om stålet som avslutades 
sommaren 1998 efter ett års firande av 
Jernkontorets 250-årsjubileum.

När det gäller svenska malmer Van man 
lägga märke till att Bolidengruvan öppna
des 1924. Bolidenområdet har sedan dess 
producerat koppar, silver, guld, bly, zink 
mm i en aldrig sinande ström. För att ut
vinna dessa metaller krävs anrikning, och 
här har Bolidenföretaget varit världsledan

de, särskilt när det gäller flotation. Det är en 
metod som innebär att malmen finkrossas 
och slammas upp i vatten. Sedan blåser 
man in luft i uppslamningen och luftblåsor 
lyfter då vissa partiklar, som t ex innehåller 
metall, medan gråberget sjunker till botten. 
Nuförtiden förstärker man effekten genom 
att tillsätta speciella flotationskemikalier.

För 75 år sedan hade vi ett stort antal 
järnmalmsgruvor i Mellansverige och de 
norrbottniska malmfälten hade börjat be
arbetas. Loussavaaragruvan öppnades t ex 
år 1919. Ända fram till slutet av 1970-talet 
kunde vi leva gott på vår järnmalm, men 
då fick vi uppleva en kraftig nedgång i 
branschen (oljekrisen!) och många dömde 
ut hela den svenska järn- och stålindustrin. 
Sedan har vi fatt ett nytt uppsving och just 
nu ser framtiden ganska ljus ut.

Borrmetoderna har utvecklats oerhört un
der de senaste 75 åren och Sverige har här 
ofta varit ledande genom företag som Atlas 
Copco och Sandvik. På 1920-talet använ
de man fast monterade borrmaskiner i 
gruvorna, men efter 1930 kom lätta, hand- 
hållna maskiner.

På 1940-talet utvecklades något som så 
småningom kom att kallas ”den svenska 
metoden”. Den var ett unikt samarbete 
mellan flera konkurrerande stålverk, som 
gick samman i ”Hårdmetallkommittén”. 
Kommittén lyckades få fram borrskär av 
volframkarbid, som kunde ersätta de gam
la borrstålen. Tidigare hade borraren varit 
tvungen att ha en hel vagn med borrstål för 
varje skift, men nu räckte det med tre hård- 
metallskär, som borraren kunde ha över ax
eln. Detta innebar en revolution för borr- 
ningsarbetet i hela världen.
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År 1973 lanserade Adas Copco elhyd- 
rauliska borrmaskiner som kraftigt ökade 
borrhastigheten och verkningsgraden. Ef
tersom dessa maskiner krävde högspän- 
ningsmatning passade man på att elektrifi
era lastningen. De elektriska borrnings- och 
lastningsmetoderna dominerar i dag. Inga 
avgaser i gruvorna!

Under 1900-talet har den svenska järn
malmen framför allt använts till att fram
ställa stål, särskilt specialstål. Orsaken är 
att vi inte har några nämnvärda egna till
gångar på kol eller koks och därför är mass
produktion inte särskilt lämplig.

Efter första världskriget lades många 
järnbruk och stålverk ned, men samtidigt 
satsade man på ny teknik för framtiden. 
Pulvermetodiken för framställning av järn 
ur järnsvamp gav utgångsmaterial för stål
produktion och i dag har Höganäs blivit 
en av världens största tillverkare av pulver 
för bl a svetselektroder. ASEA har använt 
pulvermetallurgi för att framställa snabb
stål, som kan användas i kompositer av 
metaller och icke-metaller. Sandvikens 
Jernverk har, med början på 1930-talet, 
tillverkat keramiska material (keramer) 
med pulvermetallurgi. Keramerna, t ex ki- 
selnitrider samt karbider av wolfram och 
titan, är utomordentligt hårda och slitstar
ka, men spröda.

Fram till efter andra världskriget utgick 
man från träkolbaserat råjärn för stålfram
ställning. Därefter ersattes detta av koksba- 
serat råjärn och under 1960-talet kom om
vandling av flytande råjärn (tackjärn) till 
stål med syrgas b låsning, t ex enligt Kaldo- 
processen (efter Bo Kalling). Så småning
om har den dominerande syrgasmetoden 
blivit LD-processen (efter Linz-Donawitz).

Vart är tekniken på väg?
Denna artikel har försökt ge en exposé 
över det tekniska framåtskridandet i Sveri
ge under 75 år. Det är inte utan att man 
blir en smula imponerad av vad som har 
åstadkommits i detta lilla land.

Men har det då aldrig gått snett, kan 
man undra. En och annan anser nog att en 
hel del av den moderna tekniken är full
ständigt onödig. Behöver vi verkligen kun
na nås när som helst, överallt? Måste vi 
omedelbart få tillgång till den allra senaste 
nyheten? Är det nödvändigt att vi konsu
merar så mycket energi, åker så mycket bil, 
har så många prylar? Men de flesta är nog 
beredda att säga att det är tekniken som 
gjort framåtskridandet möjligt och som ut
gör grunden till vårt välstånd.

Den som tar del av IVAs årsrapporter 
ska finna att egentligen alla viktigare tek
niska innovationer finns med. Men alla 
blev inte riktigt den succé som IVA förut
spådde. I början av 1980-talet stod t ex den 
svenska sk Itera-cykeln högt i kurs. Man 
öste lovord över denna cykel helt i plast; 
den rostade inte och lätt var den också och 
billig skulle den bli, både i inköp och un
derhåll. Det mest bestående minnet av cy
keln är förmodligen den löjliga syn som 
cyklisterna utgjorde när de vinglade fram 
på gatorna. En styv stålram är nog inte så 
dum när allt kommer omkring.

Vi har redan nämnt en annan och något 
dyrare felsatsning, nämligen AB Atom
energis s k svenska linje i utbyggnaden av 
kärnkraften, satsningen på svenskt uran 
och tankarna på svenska kärnvapen.

Man kan fråga sig om vi kan dra några 
slutsatser av våra kunskaper om teknikut-
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Plastcykeln Itera formsprutades och monterades av Vilhelmina Plast AB. TM39207. Foto Truls Nord 1998, TM.

vecklingen under de senaste 75 åren. Vilka 
av dagens innovationer kommer att sätta 
sin prägel på vår framtid? Och vad är det 
som vi ännu inte upptäckt?

I samband med IVAs 50-årsjubileum år 
1969 gjorde den dåvarande VDn, Sven 
Brohult, en ambitiös sammanställning av 
teknikutvecklingen under titeln Utveck
lingslinjer inom forskning och teknik 1919— 
2019. Särskilt intressant är det att nu, när 
drygt hälften av tiden mellan 1969 och 
2019 har gått, läsa spådomarna om sam
hället och tekniken år 2019. Blev det som 
man trodde?

När det gäller miljön var IVA mycket 
förutseende. Man varnade t ex för den 
ökande koldioxidhalten i atmosfären (växt

huseffekten), något som år 1969 var ett 
tämligen okänt fenomen. De sinande till
gångarna på fossila bränslen ansågs också 
vara ett problem, men man kunde ju ut
nyttja oljeskiffrar och andra lågvärdiga olje- 
reserver som tjärsand, vilket inte är så aktu
ellt i dag.

På materialområdet kan vi notera att 
”framställning av titan i stor skala och till 
ett lågt pris kommer att ske under 1990-ta- 
let”. Denna profetia kan sägas vara uppfylld 
(se avsnittet om Brånemarks titanskruvar). 
”Plasterna kommer säkert att få en mycket 
stor betydelse som grundmaterial för kom
positer” står det också. Onekligen sant. 
Möjligen kan man tycka att plasterna blivit 
ännu mer värdefulla än man trodde 1969.
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Man nämnde också keramer, men under
skattade deras betydelse.

”Bland de mera fantasifulla [förslagen] 
är att konstruera svävare som flyter fram 
över supraledande vägar” skriver man. Nu 
finns det i Japan tåg som drivs med supra
ledande magneter.

Telekommunikationerna spåddes en ly
sande framtid, men inte ens i sina vildaste 
fantasier kunde man föreställa sig hur lysan
de den skulle bli. Man tänkte sig t ex att det 
år 2019 skulle kunna finnas en telexappa- 
rat i praktiskt taget varje hushåll! Min för
synta gissning är att det inte kommer att 
finnas en enda...

Man trodde på en utveckling av koaxial- 
kabeln för överföring av information (vil
ken inte blev av), men anade faktiskt möj
ligheterna hos fiberoptik och laser, som år 
1969 var färska innovationer. Satellitkom
munikationen har nog blivit precis vad 
man tänkte sig, möjligheten med undan
tag av GPS (Global Positioning System), 
för övrigt system med stark koppling till 
svenskutvecklad teknik. Datorerna skulle 
kunna användas för diverse transaktioner, 
det förstod man, men hur i all världen 
skulle någon ha kunnat förutsäga Internet?

På transportområdet trodde man att 
varje vuxen person skulle ha tillgång till en 
bil och att denna skulle bestå av lätt utbyt
bara moduler. Inte dumt. Man trodde till 
och med på automatisk styrning av fordo
nen, vilket ännu inte är infört, men en 
tänkbar möjlighet.

”Rörledningar och möjligheterna att i 
ledningar överföra olika material kommer 
att utvecklas”, konstaterar man lakoniskt. 
Vad som menas är svårt att förstå, men det 
har nog inte blivit mycket av detta.

Tågen skulle kanske kunna drivas av jet
motorer, trodde man. Men vad sägs om 
följande mening: ”Vi kan nog se fram mot 
ett slags hybridjärnvägar, där fordonen 
kommer att vara ett mellanting mellan 
flygplan och nuvarande tåg och bilar”. 
X2000? Och hur man klarar av kurvor i 
hög hastighet hade man helt klart för sig: 
”Kvar står möjligheten att luta vagnskor
gen inåt i kurvorna”.

På varje ort med självaktning skulle det 
finnas ett litet flygfält. Stämmer! Därför 
behövs många flygplan som kan starta ver
tikalt, s k VTOL-plan, men av detta blev 
intet.

Utvecklingen på rymdområdet över
skattades. Omkring 1985 besöker den förs
ta människan Mars och då har vi redan 
baser på månen där vi utvinner vatten, syre 
och kväve. Vid sekelskiftet har vi fabriker 
i rymden. Och före år 2019 lämnar den 
första människan solsystemet.

Av detta kan vi lära att det inte är lätt att 
förutse den tekniska utvecklingen, inte ens 
på relativt kort sikt. Vi har sett exempel på 
att nya miljökrav ändrat förutsättningarna 
(freoner) och att statsmakterna kan tvinga 
utvecklingen i en viss riktning (kärnkraft). 
Vi har sett hur konkurrens kan stimulera 
(Televerket och Ericsson) men också förde
len av samarbete (också Televerket och Er
icsson!). I många fall är det forskning i andra 
länder som gjort svenska uppfinningar möj
liga (telekommunikationer). Mycket ofta är 
det ett träget arbete inom ett storföretag som 
resulterat i stora framsteg (Volvo och Saab). 
Men ibland ger en enskild uppfinning upp
hov till ett storföretag (Electrolux).

Parallellt med detta har vi i Sverige fatt se 
en utveckling från ett utnyttjande av våra
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naturrikedomar till ett allt större beroende 
av det som numera kallas det intellektuella 
kapitalet. Detta har varit negativt i så måt
to att det försprång som malmen och sko
gen har gett oss har minskat. Däremot är 
det positivt att vårt läge i världens utkant, 
om uttrycket tillåts, inte betyder så mycket 
längre. Att transportera en invecklad liten 
teknikpryl till andra sidan jordklotet kostar 
inte så mycket. Hur som helst, just den här 
tendensen att människan betyder mer och 
råvarorna mindre kommer säkert att fort
sätta.

Det är annars inte lätt att se någon gemen
sam nämnare för den tekniska utveckling
en. Men vissa fundamentala slutsatser kan 
vi dra av teknikhistorien. Det lönar sig så
lunda att värna om miljön och människor

na och att sätta höga etiska och moraliska 
mål. Kortsiktiga vinstintressen får inte 
skymma sikten.

Kanske kan Tekniska museet förse oss 
med glasögon som gör att vi ser en smula 
klarare?
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