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Om ”döda medier” eller är ryktet 
om medieteknikens förgänglighet 
betydligt överdrivet?
Anders Lindeberg-Lindvet

Science fictionförfattaren bruce sterling gjorde i mitten av 1990-talet 
ett upprop och en inbjudan till ett projekt om ”döda medier”. I en tid då Internet, 
multimedia och CD-ROM vartidens nya teknik och den löftesrika framtiden be
nämndes "information superhighway" och ”virtual reality", efterfrågade Sterling 
en bok om all medieteknik som förlorats i de tekniska framstegen, som inte lyck
ats eller som avsomnat. I en e-postlista samlades bidrag under förutsättningen 
att dessa var fria att använda för den som ville skriva en handbok och som kun
de förklara medieteknikens utvecklingshistoria. Listan somnade av i början av 
2000-talet och omfattade då uppemot 500 artiklar om allt från brevduvor till för
svunna webbsidor.

De tankar om behovet av kunskap i medieteknikens historia som Sterling 
framförde i sitt upprop liknar på många sätt ett av Tekniska museets viktigaste 
syften: att bevara exempel på teknik och kunskap om dessa åt eftervärlden för 
att vid behov kunna lyfta fram företeelser och belysa dem i sitt historiska sam
manhang. Här följer en teknikhistorisk kavalkad med exempel ur museets sam
lingar på temat ”död medieteknik".

< Omslagsbild till LM Ericssons katalog över personsökaranläggningar från år 1958. 
Växeltelefonisten betjänar manöverapparaten till systemet med lamptablåer. Tekniska 
museets arkiv.

Om ”döda medier” 67



KONSTEN ATT ALDRIG VARA SVARSLÖS I TELEFON
Möjligheten att bevara det flyktiga telefonsamtalet var ett av tio användnings
områden som Edison såg för sin fonograf 1878. Ett problem med att samman
föra dessa båda tekniker, telefon och fonograf, var dock att fonografen var helt 
mekanisk, den kunde inte utnyttja telefonens signalström. Det kunde däremot 
telegrafonen som registrerade ljud magnetiskt på tråd. Den patenterades av 
Valdemar Poulsen i Danmark 1899 och var avsedd att kopplas till telefonen för 
att automatiskt kunna lämna meddelanden och ta emot och lagra samtal. Tele- 
grafoner tillverkades fram till 1917, då A/S Dansk telegrafonfabrik gick i kon
kurs. Poulsen hade dock funnit förutsättningen för såväl trådspelaren, band
spelaren som datalagringen.

Egentliga telefonsvarare började förekomma från 1930-talet. Det fanns olika 
tekniska lösningar, exempelvis användes dubbla diktafonrullar för upp- respek
tive inspelning. I en annan variant spelades utgående meddelande upp från en 
grammofonskiva och inkommande meddelande registrerades magnetiskt, på 
tråd. När magnetbandet fick sitt genombrott under 1950-talet blev telefonsva- 
rarna enklare att konstruera.

Telefonsvarare undantogs, tillsammans med ringklockor, från Televerkets 
apparatmonopol 1 981 och dessa produkter kunde fritt säljas av privata leve
rantörer. När telefonsvararen blev vanlig vid 1980-talets mitt var det apparater 
utrustade med mikrokassetter och tonkodning av start och stopp. Dyrare ma-
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skiner hade dubbla kassetter, en för olika utgående meddelanden och en för in
kommande samt möjlighet till avlyssning från valfri telefon. 1993 uppskattas an
talet telefonsvarare i det svenska telenätet till några hundratusental.

När det datoriserade växelsystemet AXE byggts ut i hela Sverige 1996 fanns 
telefonsvararen inbyggd som röstbrevlåda i växeln, och behovet av telefonsvara
ren som apparat i hemmet minskade. Med mobiltelefonerna nådde man lättare 
den man ville tala med, och med röstbrevlåda i GSM-systemet minskade beho
vet ytterligare. En "avmaterialisering” av telefonsvararen är enligt TeliaSonera en 
miljövinst, och idag använder över en miljon av bolagets abonnenter telefon
svarare i telenätet istället. Företaget beräknar att besparingen i energi motsva
rar den energi 3 000 villor förbrukar på ett år.

< Telefonsvarare Respitfrån Televerket, 1992 (TeM51343).
V Telegrafon från A/S Dansk Telegrafonfabrik, före 1917 (TeM42295).



NÄR PERSONER SOM INTE ÄR ”PÅ PLATS” ÄNDÅ KAN NÅS
Omslaget till en katalog från LM Ericsson 1958 visar med en bild hur en tele
fonist kopplar upp ett samtal i en snörväxel, samtidigt som hon manövrerar en 
liten pult försedd med en tvåradig knappsats. Katalogen inleds: ”Med hjälp av 
en personsökaranläggning har man möjlighet att inom ett företag söka perso
ner, som icke kan nås per telefon, därför att de lämnat sina rum." Systemen var 
optiska och byggde på ljussignaler i kombinationer på lamptablåer. Som alter
nativ nämner man i katalogen akustiska signaler. Personsökning har med tiden 
fått en annan betydelse.

Tidiga exempel på personsökning via radiosignaler kom redan i början av 
1920-talet. De första trådlösa personsökarna utvecklades i USA för att använ
das av polisen. I Sverige startade Televerket 1968 ett internt försök med per
sonsökning över större områden. Man utnyttjade underbärvågor i de under 
1960-talet utbyggda FM-radiosändarna för söksignaler. Därmed uppnåddes 
god täckning med hjälp av det redan utbyggda sändarnätet. Med dessa söka
re kunde reparatörer nås, och de kunde då ringa ett i förväg bestämt nummer 
från en fast telefon för att få information om varför de blivit sökta.

Försöket ledde så småningom till systemet MBS, mobilsökning, som starta
de kommersiellt 1978. Utvecklingen tog en ny riktning när textinformationssys
temet för radiomottagare RDS, Radio Data System, blev internationell stan
dard 1987 och använde samma typ av bärvåg. Det medförde att MBS som 
1989 hade cirka 75 000 användare måste lämna utrymme åt den nya tekniken. 
Efter 1991 marknadsfördes tjänsten inte längre för att slutligen läggas ner 
1996.

Nästa system blev Minicall som startade för tonsökning 1985. Systemet 
hade 200 basstationer synkroniserade i ett stjärnformigt nät som täckte mer
parten av Sverige. Mottagarna var mycket behändiga men kunde endast avge 
tonsignal. Tre år efter starten infördes en textfunktion, och 1 989 utökades sys
temet med siffermeddelande (Minicall Numerik). Många MBS-användare gick 
över till det nya systemet. Våren 1993 startades tjänsten Minicall Privat. Per
sonsökare såldes billigt utan abonnemangsavgifter, medan en sökning däre
mot kostade sex kronor, vilket debiterades den som sökte. Detta ledde till att 
Minicall slog igenom som ett alternativ till mobiltelefonerna som ännu var dyra 
att använda.
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I takt med att mobiltelefonen blev billigare att använda, framför allt efter ge
nombrottet för GSM med SMS-meddelande, avtog användningen av Minicall. 
Systemet omfattade cirka 100 000 användare när Telia 2002 sålde tillståndet 
att driva Minicallnätet till företaget Generic Mobile. Det finns flera exempel på 
användning av Minicall idag. Ett är styrning förtändning av gatubelysning. Ett 
annat är att elektroniskt styrda lås över hela landet kan skötas centralt med sig
naler via Minicallnätet. En livsviktig tillämpning är att patienter som i väntan på 
organtransplantation har personsökare för att snabbt nås då lämplig orgando
nator finns. En praktisk men kanske mindre viktig användning är tillslag av bil- 
motorvärmare via Minicall.

V Televerkets interna personsökare, 1968 (TeM49889).
> Minicall Privat Bravo Express från Motorola, 1992 (TeM51345).





ALLA ÄR INTE FÖDDA MED SIFFERMINNE...
Den automatiska nummersändaren Telerapid erbjöds Televerkets kunder från 
1951. I denna kunde 50 nummer lagras mekaniskt, "inprogrammerade” i me
tallskivor med hjälp av en speciell tång. Vid programmering klipptes ett hack i 
skivan för nollan, två för ettan och så vidare. När skivorna roterade läste en 
fjäderkontakt av häcken och sände ut de impulser på telefonledningen som nor
malt alstrades av fingerskivan. En tränad person kunde koppla upp ett samtal 
genom att slå impulserna med lurens klyka, men då måste denne förstås ha 
numret i sitt eget minne.

I och med övergången till AXE började tonvalsteknik användas för uppkopp
ling av samtalen. Det ryktades att det skulle gå att vissla fram telefonens ton
kombinationer och därmed koppla upp samtal utan att använda knappsatsen 
på telefonen. Nummersändaren Micromil från 1985 hade en minneskapacitet 
på upp till 4 096 tecken och var ett digitalt alfanumeriskt telefonnummerminne, 
stort som en miniräknare, med en högtalare på baksidan. Den utnyttjade telefo
nens mikrofon för uppkoppling av samtal och var lämplig även för personer utan 
absolut gehör. Tonkombinationer ljöd ur högtalaren och fångades upp av tele
fonens mikrofon, i växeln omtolkades signalerna till ett telefonnummer och sam
talet kopplades upp.

En oförutsedd bieffekt av Micromil var att det gick att koppla upp samtal i äld
re telefonautomater med hjälp av nummersändaren, trots anslaget i telefonkios
ken om att samtalsavgift om två kronor först måste läggas i myntinkastet. Pro
blemet åtgärdades snabbt.

DET SKULLE VARA ENKELT ATT FOTOGRAFERA
George Eastman, grundare av Kodak, myntade 1888 devisen ”you press the 
button, we do the rest”. Den lilla Instamatic-kameran från 1963 med sina lätt
hanterliga kassetter och engångsblixtar låg naturligt i linje med Kodaks Brownie- 
kameror från 1900. Den enkla linsen med fixfokus och fast bländare, slutaren 
och blixtarna av magnesium, allt var sedan länge beprövad teknik. En nyhet med 
Instamatic var att filmrulle och räkneverk ingick i filmkassetten, vilket bidrog till

< Micromil, nummersändare, cirka 1985 (TM44248), nummerslagare Telerapid, 1950- 
tal (TeM42028), och tång till nummerslagaren (TeM49791).

Om "döda medier” 73



att kameran inte behövde göras så tekniskt komplicerad. Kameran blev mycket 
populär, priset var lågt och det var enkelt att fotografera. Man kunde använda 
flera sorters film för svartvitt eller färg, papperskopior eller dia. Fram till 1 970 
producerades mer än 50 miljoner Instamatic-kameror. Två år senare, 1972, lan
serades en ny modell, Pocket Instamatic. Den använde ett nytt, mindre negativ
format, 110-formatet. Filmkassetten var lika lätt att ladda som tidigare men tillät 
kompaktare design av kamerorna. Under tre år tillverkades mer än 25 miljoner 
Pocket Instamatic, och formatet kom att användas av både Kodak och andra 
kameratillverkare ända in på 1990-talet.

När Kodak introducerade Disc-kameran 1982 valde man att använda samma 
negativformat som i de legendariska Minox-kamerorna. Negativen placerades i 
en krans med 24° delning runt en skiva, därför namnet Disc. Kassetten hade 
diskettformat och innehöll 15 negativ. Detta gjorde att kamerorna kunde göras 
väldigt tunna.

Det minimala negativformatet (8x11 mm, motsvarar cirka 2 megapixlar) ställ
de höga krav på såväl filmens kvalitet som på kamerans optik. Kodak förutsatte 
också en mer avancerad förstoringsapparatur än den som normalt användes i 
fotolaboratorierna. Förstoringsapparaten skulle ha sex linser istället för tre, som 
var det vanliga, för att ge bästa kvalitet på bilderna.

Många laboratorier tog inte hänsyn till detta, bilderna uppfattades som korni
ga och när kompaktkamerorna med autofokus kom, som använde ett större ne
gativformat (24x36 mm), så innebar deras enkla handhavande och överlägsna 
bildkvalitet förmodligen slutet för Disc såväl som för Instamatic. 1999 slutade 
Kodak att tillverka film i Disc-format. Kamerorna hade då för länge sedan lämnat 
marknaden.

ÖGONBLICKSBILDER FRAMKALLADE PÅ MOMANGEN
Edwin Land utvecklade redan som student vid Harvard i slutet av 1920-talet de 
första moderna konstgjorda polariserande filtren. Användningsområden var 
solglasögon, bländningsfria strålkastare för bilar och utrustning för stereosko
pisk fotografering. Land kom aldrig att avsluta sina studier utan fortsatte som 
entreprenör att utveckla sina idéer och grundade därför företaget Polaroid. 
Under andra världskriget ledde Land utvecklingen av optisk utrustning för mili-
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Pocket Instamatic 100,1970-tal (TM37402), och Kodak Disc 4000,1980-tal (TM42316).

tära ändamål, till exempel solglasögon för piloter. Under sitt liv hann han med att 
registrera 500 patent; fler har endast Thomas Alva Edison.

När Lands treåriga dotter en gång frågade varför hon inte omedelbart kunde 
få se en bild han tagit sporrades hans fantasi. Många år senare beskrev han hur 
han efter en timmes promenad hade fått huvuddragen till kamera, film och kemi 
klara för sig och skyndat över till en kollega för att i stora drag beskriva princi
pen för en kamera med direktbilder. Efter fem års utvecklingsarbete presente
ras kameran ”Land 95” hösten 1948. Det var den första kameran där man efter 
bara några minuter kunde se resultatet. Kamerorna från Polaroid blev mycket 
populära och många modeller togs fram, exempelvis för passfotografering eller 
som bakstycke till Hasselbladkameran.
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A Stereoprojektor för diabilder för användning med polariserande glasögon, Pintsch 
Bamag AG, 1950-tal (TM39056).
> Polaroid Land Camera SX-70,1974 (TM44009).

76 Anders Lindeberg-Lindvet



Polaroid hade vuxit till ett stort globalt företag, ett av de största i USA, då 
Land 1972 introducerade SX-70, en hopvikbar enögd spegelreflexkamera. Den 
var helautomatisk med motordrift och kunde åstadkomma färgbilder på några 
sekunder. Vid denna tid hade Kodak tagit 30 procent av marknaden för direkt
bilder. Polaroid stämde sin konkurrent för patentintrång 1976, och efter många 
års processande fick Polaroid 1985 rätt i sin stämning.

Kompaktkameran med autofokus och exponeringsautomatik och på senare 
år digitalkameran med möjlighet till att snabbt se bildresultat kan vara orsaken 
till slutet för Polaroid. Firman gick i konkurs 2001 och finns idag bara kvar som 
varumärke.

KLIPPA OCH KLISTRA, ETT KÄNNETECKEN FÖR HOBBYFILMARE
Det första amatörfilmsformatet, 16 mm, introducerades av Kodak 1922. Det 
följdes av flera andra format, som dubbel 8 1932, men det blev med Kodaks 
Super 8-format från 1 965 som utrustning erbjöds i ett prisläge som gjorde att 
många kunde ha filmning som hobby. I Super 8 utnyttjades 50 procent större 
negativyta av den 8 mm breda filmremsan i förhållande till dubbel 8, vilket med
för en högre bildkvalitet. Filmen var lätt att ladda genom att den var förpackad i 
kassetter. Kodak introducerade billiga och lätthanterliga filmkameror i Insta- 
matic-serien för under 250 kronor. Andra tillverkare erbjöd mer avancerade ka
meror, som Beaulieu, där enbart kamerahuset kostade 1 500 kronor och gav
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amatören alla möjligheter: bländarservo, utbytbar zoomoptik och många tillbe
hör.

Super 8-filmen kunde köpas balanserad för dagsljusfilmning eller "Tungsten" 
den senare skulle användas med fotolampa. För att redigera filmen användes 
en omspolare som gav möjlighet att veva fram filmen bild-för-bild för att hitta rätt 
punkt för ett klipp. Filmklippen skarvades ihop med specialcement i en skarv
apparat. Man kunde också använda en särskild slipmaskin som fasade av film
remsans kanter innan de limmades. En enklare skarvning kunde göras med tejp. 
Med projektorn kunde sedan resultatet visas för släkt och vänner. Särskilt lus
tigt blev det om filmen, istället för att åter spolas, spelades upp baklänges.

Förutom för privat filmning vid familjehögtider och semestrar användes smal
film av bland andra filmklubbar för att dokumentera arbete eller natur. För den

Fotolampa Atlas Light Gun, 1960-tal (TM41703), kamera Super 8 Ektasound 140, 1973 
(TM40899), skarvapparat Eumig Chemo Splicer 201,1967 (TM41017).
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som inte hade tid att filma själv fanns såväl tecknad film som spelfilm att köpa. 
Ett exempel är den på 70 m m-format inspelade storfilmen Ben Hur från 1959, 
med Charlton Heston i huvudrollen och med fyra timmars speltid, som i smal- 
filmsversion omfattade över 1,4 kilometer Super 8-film.

De kassetter till amatörkamerorna som Super 8 levererades på innehöll fem
ton meter film, vilket räckte för tre minuters filmning. Men filmen var dyr. Smal
filmen föll i popularitet när videobandspelaren som kopplades direkt till tv:n er
bjöd flera timmars inspelning på ett band som dessutom gick att återanvända. 
Videokamerorna kostade till en början mycket, och utrustning för redigering av 
video var i praktiken inte realistisk att anskaffa för det stora flertalet som tidigare 
haft filmning som hobby. Det tog många år innan utvecklingen av små hanterliga 
videokameror och kraftfulla datorer med användarvänliga program gjorde ama
törfilmning motsvarande Super 8 möjlig.

Redigeringsapparat Ohnar VUeditor, 1 960-tal (TM4101 6), projektor Eumig Mark 8, 
1970 (TM38256).
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Det som amatörer fångat på smalfilm representerar en del av vår 1900-tals- 
historia. Efter en utredning gav den svenska regeringen år 2002 Filminstitutet i 
uppdrag att bevara smalfilmen för framtiden. Av denna anledning har Filminsti
tutet startat Filmarkivet i Grängesberg som samlar in filmdokument. Privatper
soner, föreningar och företag kan här deponera eller skänka sina smalfilmer. 
Materialet ska bevaras, vårdas och göras sökbart i Filminstitutets filmdatabas 
för att tillgängliggöras för forskning i hur vi levde och vad vi valde att filma.

LJUD PÅ KASSETT, PRAKTISKT I BILEN
Ljudkassetter med magnetband arrangerat i en ändlös slinga konstruerades av 
Bernard Cousino i Toledo, Ohio, 1952. Tekniken med ändlös slinga tillät inte 
återspolning, men bandet kunde i viss mån spolas framåt. Kassetten fann i bör
jan av 1960-talet användning i bilbranschen. Där fanns ett olöst problem med 
spelare för grammofonskivor i bil. Bandet hade fyra spår och var lagom långt för 
att ge plats åt en LP-skivas båda sidor. Spelare för systemet såldes som biltill
behör i USA och fick begränsad spridning, delvis beroende på att den färdigin- 
spelade musiken till spelarna såldes i biltillbehörsaffärer och inte i skivbutiker. 
När ett bredare urval av musik blev tillgängligt för fler köpare uppstod en mark
nad även för spelare till hemmet.

Uppfinnaren Bill Lear var känd som skapare av de små affärsjetplanen, Lear- 
jet, från 1 962. Han hade redan då en rad uppfinningar bakom sig; så tidigt som 
1922 hade han konstruerat radiomottagare för bilar. Han utvecklade också 
radiokommunikationsutrustning för flygplan innan han 1945 började intressera 
sig för konsumentelektronik. Bland annat engagerade han sig i licenstillverk
ning av trådspelare, och som distributör av 4-spårskassetter fann han möjlig
heter till utveckling av dessa.

Han lät dela upp bandet i åtta kanaler istället för fyra, vilket gav en fördubblad 
kapacitet och spelare kunde tillverkas med fyra stereospår. Tillverkarna av ton
huvuden ansåg att detta var omöjligt att göra eftersom spåren skulle störa 
varandra. Lear stod på sig och tekniken förfinades så att det en fjärdedels tum 
breda bandet delades i åtta spår. Genom sina kontakter inom Ford lyckades 
han införa sin nya spelare med denna teknik som standardtillbehör på alla Fords 
modeller i USA 1966. Det året installerades 65 000 spelare för Stereo-8.
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Bandspelare för kompaktkassetter Toshiba KT10P, 1970-tal (TM42383).

Det fanns nackdelar med tekniken: när en LP-skiva skulle ges ut på Stereo-8 
passade inte melodiernas längd med de fyra spårens. Skivans båda sidor fick 
delas upp och i många fall fick man lägga en ny följd för melodierna så att de 
passade kassetternas längd. Annars kunde det hända att musiken måste tyst
na mitt i en melodi medan avläsningshuvudet bytte till nytt spår. Injusteringen av 
huvudet var också ett problem liksom kontrollen av hastigheten på bandet och 
man förlorade i ljudkvalitet. Fördelen var att spelaren automatiskt bytte spår ef
ter ett varv och att man på så vis fick snabbare access till musiken genom att 
spola framåt och byta spår.

Kompaktkassetten som introducerades av Philips 1963 fick snabbt genom
slag i Europa. Fördelarna med vänd- och spolbara kassetter samt att bandspe
larna försågs med inspelningsmöjlighet gjorde att kompaktkassetten snart vann 
popularitet även i USA. Intresset för Stereo-8 dalade och efter 1983 gav de 
stora skivbolagen inte ut musik i Stereo-8-format längre.

Stereo-8 bandspelare EREF Auto-Sonic för bil, 1969 (TeM49952).
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SKRIVMASKINEN, EN PÅLITLIG KOMPANJON
Typtryckstelegrafen var en maskin som kunde överföra text elektriskt. Bokstä
verna skrevs på en telegrafremsa genom att ett typhjul med bokstäver trycktes 
mot remsan. När David Hughes år 1855 i USA tog fram en variant av denna 
maskin var det klaviaturinstrumenten som stod som förebild för konstruktionen 
av skrivmekanismen. Likheten med pianot var slående och man kan föreställa 
sig hur flinka fingrar "spelade” fram meddelanden som skulle överföras via tele
grafledning.

Under 1800-talet presenterades flera olika förslag till skrivmaskiner, men det 
blev C L Sholes i USA som 1860 satte ihop prototypen till den första kom
mersiella modellen. Tangentbordet visade inte någon likhet med klaviaturinstru
ment. Uppgiften som skulle lösas var att för det första åstadkomma en länk- 
armsmekanism som tryckte en bokstavstyp av metall mot ett papper, för det 
andra att det skulle kunna göras med hela alfabetet. Den första modellen från 
1868 hade tangenterna ordnade alfabetiskt i två rader. Typarmarna var upp
hängda i cirkelform och slog an mot en vals. Ett av problemen med konstruktio
nen var att typer som låg nära varandra hakade fast i varandra. Sholes fann att 
typer för bokstäver som ofta förekommer intill varandra i skrift måste separeras



Skrivmaskin Remington Nr 1, cirka 1880 (TM41496).

i maskinen. Han utgick från studier av bokstavsföljden i engelska språket och 
ordnade typerna efter detta. Bokstävernas placering på tangentbordet blev 
sedan en följd av hur typerna placerats. 1872 fanns maskiner till salu som hade 
tangenterna QWERTY i början av övre raden. Denna ordning ingår i Sholes 
patent för skrivmaskinen från 1878. Samma år tillförde vapentillverkaren Re
mington, som tillverkade Sholes skrivmaskin, shift-tangenten, vilken eliminera
de behovet av dubbla tangentbord för att skriva omväxlande stora och små bok
stäver. Ännu 134 år senare har våra datorer samma placering av bokstäverna 
som i Sholes patent. Med pekfingervals kan vi skriva 20-40 ord per minut, med 
fingersättning och en massa träning tre gånger så snabbt. Världsrekordet ligger 
på 200 ord per minut.

Skrivmaskinen var också en av förutsättningarna för kontorets mekanisering. 
Yrkeskåren skiftade med denna från manliga bokhållare till kvinnor som arbetade 
som kontorister eller maskinskriverskor. Statusen för kontorsarbete föll trots att

Om ”döda medier” 83



de många mekaniska hjälpmedlen krävde särskild utbildning och mycket träning.
Räknemaskiner och bokföringsmaskiner underlättade kameralt arbete. I kom

bination med diktafonen kunde korrespondens effektivt formuleras och skrivas 
ut i rätt format. Behövdes kopior användes det tunna skrivmaskinpappret med 
karbonpapper som mellanlägg. På detta sätt kunde man på en gång göra flera 
kopior av ett dokument, om karbonpappret låg åt rätt håll. Fler kopior kunde gö
ras med spritduplikatorn, vilket krävde att papper förbereddes i skrivmaskinen 
med ark av färgat vax. Blanketter trycktes upp och bands samman med karbon
papper i en stam, så att de lätt kunde användas i skrivmaskinen utan att glida 
isär. Med hjälp av tabulatorinställningar ställdes texten lätt upp i tabeller. Vid fel
skrivning användes särskilda kautschukar för skrivmaskinstext. Med tiden kom 
Tipp-Ex, först 1959 som korrektionsblad som man kunde föra in under färg
bandet, 1965 som korrekturvätska. Medan den vita lacken, som målats över det 
felskrivna, torkade gavs en ofrivillig paus i arbetet. Typerna i maskinen blev med

V Elektrisk skrivmaskin IBM Selectric, 1961 (TM40709).
> Skrivmaskin med ordbehandlingsfunktion Ericsson 8001,1980-tal (TM42338).
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tiden igensatta av svärta, men mot det fanns särskilda rengöringsmedel. Ett 
sådant kunde exempelvis levereras i form av ett mjukt plaströr med en garn
stump fäst i ena änden. Röret innehöll en glasampull med lösningsmedel som 
krossades genom att röret pressades samman. Garnstumpen som vättes av 
medlet användes för att rengöra typerna med. Arbetet vid skrivmaskinen var
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omständligt och enformigt. Handlaget var viktigt. Om tangenterna slogs an för 
hårt gjorde o, q med flera bokstäver små hål i det florstunna kopiepappret.

Den första användbara modellen av en elektrisk skrivmaskin kom 1914. Ny
heten öppnade för ytterligare utveckling av tekniken: det blev nu möjligt att ge 
samma anslag för alla tangenter, vilket innebar mindre belastning på maskinskri- 
verskans fingrar. Skrivhastigheten ökade och maskiner utvecklades med utbyt
bara typsnitt och teckenanpassat breddsteg, som IBM:s ”Model A Standard 
Electric Typewriter" från 1948. IBM:s Selectric från 1961 hade ett system med 
skrivkula och var en mycket robust modell som även fick inbyggt raderband 
1973.

Skrivmaskinsmodellen ”Mag Card”, också från IBM, varen nästan-dator och 
kunde lagra 8 000 tecken, motsvarande en A4-sida, på ett magnetkort, från vilket 
det kunde skrivas ut eller redigeras. Den kallades "kulan" och var en stor inves
tering. Sekreterare som använde den hade en egen användarförening. Maski
nen som kom 1974 grundade sig på Selectric-modellen, men den separata 
minnesenheten var 70 cm hög och 30 cm bred, med en springa att mata in 
magnetkorten i. Den samtida mikrodatorn Altair hade samma dimensioner.

Skrivmaskiner utrustades med programmerade funktioner för att konkurrera 
med de första persondatorerna. En del maskiner hade minne för den senaste 
raden och teckenfönster så att man kunde skriva rent innan raden skrevs ut, 
andra hade minne för två rader. Ericsson 8001 från Facit/Ericsson var avance
rad med floppydrive och datorskärm. Med ordbehandlingssystemet 6602 kun
de man välja att använda den som ordbehandlare eller enbart som skrivmaskin.

Datorn tog snart överhanden och idag producerar datorer i nätverk världen 
över papper med text i en aldrig sinande ström. Är då skrivmaskinen att betrak
ta som död? Här, i vår datoriserade västvärld, använder många författare skriv
maskin. Kanske ger det dem en bättre kontroll över resultatet. I de delar av värl
den där infrastruktur som elektricitet och Internet inte existerar används ännu 
skrivmaskinen, i gott sällskap med den gamla räknesnurran.

TILLSATS FÖR FRIARE VAL AV TV-PROGRAM
När televisionen införts 1956 i Sverige uppstod frågan om flera kanaler. Från 
början hade Sverige tilldelats frekvensutrymme för 70 sändare i VHF-bandet
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(frekvenser inom 30-300 M Hz), men 1961 öppnades ett nytt band i ett högre 
frekvensområde, UHF (300-3 000 MHz) och det gav utrymme för ytterligare 
1 23 sändare. Tanken var att man skulle kunna införa ytterligare tre tv-kanaler. 
Organisationen TV-främjandet grundades 1962 och lade året därpå fram en ut
redning om ett licensfritt TV2 i Sverige efter förebild från Storbritannien och 
Finland, men förslaget genomfördes aldrig. När den nya tv-kanalen startade i 
december 1969 var det enligt den licensmodell som använts sedan grundan
det av Radiotjänst 44 år tidigare.

Övergången till två kanaler var inte utan problem. Äldre tv-mottagare sakna
de möjligheten att ta emot U H F-signaler eftersom mottagare för U H F-området 
inte var tillåtna före införandet av den nya kanalen. Under en period före bytet 
hade handeln sålt tv-mottagare som var "förberedda för TV2”. Detta var dock 
inte helt sant. Ofta handlade det i så fall om importerade apparater som hade 
plats för en kanalväljare till. I Sverige var de S-märkta för anslutning till elnät utan 
denna kanalväljare, och eftermontering fick inte ske. Därför måste man söka en 
annan lösning.

För att kunna ta emot TV2 i sin gamla tv-mottagare var man tvungen att köpa 
en tillsats, med möjlighet att ställa in de högre UHF-signalerna och göra om 
dem till VH F-signaler. Antennen skulle inte vara en sprötantenn. Den har varit 
vanlig till TV 1 och bestod av två teleskopantenner som gick att ställa i valfri vin
kel. Till TV2 skulle en dipolantenn användas. Den hade istället för spröt en sam
mankopplad slinga som skulle riktas mot sändaren. En enkel dipolantenn kun
de man göra själv av en bandkabel som klipptes till och virades ihop efter be
skrivning i pressen. Om sändaren låg i närheten kunde det också räcka med 
bordsantenn. Var det långt till sändaren, var det dock nödvändigt att införskaffa 
en ny antenn. Dessa utomhusantenner var komplicerade och hade många ele
ment, direktorer och reflektorer, som fångade in signalerna från tv-sändaren. 
För boende i flerfamiljshus ordnades konverteringen redan i centralantennan
läggningen så att äldre tv-mottagare kunde användas.

När färg-tv introducerades 1970 hade de nya apparaterna kanalväljare för 
UHF inbyggda och behovet av en tillsats fanns inte. Dessa har i sin tur med 
tiden kompletterats med analoga eller digitala mottagare för kabel-tv, satellit el
ler marksänd digital-tv. Eller kanske med piratdekoder för avkodning av kabel- 
tv-signaler?
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MOVIEBOX OCH STRIDEN OM STANDARD FÖR VIDEOKASSETTER
En annan tillsats till tv-apparaten var Movieboxen. Det var en bärbar video
spelare utan inbyggd mottagare eller inspelningsmöjlighet som lanserades av 
Esselte runt 1980. Den kunde för något dygn hyras i videobutiker tillsammans 
med videofilm. Video i hemmet fick sitt genombrott vid denna tid, men de första 
videospelarna för hemmabruk kom redan i mitten av 1960-talet. Tillverkarna 
Sony och Ampex hade system med band på spole 1964 respektive 1965. Som 
en följd av kompaktkassetten för bandspelare och Instamaticfilmen 1963 samt 
Super 8-kassetten 1966 kom Philips med VCR-formatet 1970. Men det dröjde 
tills Betamax (från Sony) och VHS (förkortning för Video Home System, fram
taget av företaget JVC) infördes 1975 innan video för hemmabruk började få en 
större spridning. Det var just mellan dessa båda format som striden kom att stå. 
Bandens speltid såväl som systemens bildkvalitet förbättrades ständigt. Philips 
försök att lansera ett nytt format 1978 i form av systemet Video2000 misslyck
ades och det avvecklades redan 1985. Betasystemet inriktades på utrustning 
för professionellt bruk. Det som starkt bidrog till att VHS som format segrade 
var satsningen på hyrmarknaden, både vad det gäller apparater och filmer. De 
första videospelarna hade varit mycket dyra att köpa men VHS licensierades ut 
till många tillverkare och priserna föll. Movieboxen fanns kvar till slutet av 1990- 
talet. Efterfrågan på denna avtog med fallande priser på videospelare för hem
mabruk och tillgången till spelfilm på DVD-skiva.

BILDSKIVOR FANNS REDAN PÅ STENKAKANS TID
Den lyckosamma marknadsföringen av VHS, med spelfilmer lätt tillgängliga på 
ett standardiserat medium, kan ha varit förebilden för introduktionen av laservi- 
deoskivan. Rörliga bilder på skiva hade funnits redan 1927, då Fultograph mark
nadsfördes. Det var en fax som överförde stillbilder via radio. På fyra minuter 
kunde man ta emot en bild i formatet 9x12 cm i en apparat som kopplades till 
en vanlig radiomottagare. Man hade testbilder till mottagaren på en skiva med 
hastigheten 78 v/min.

< Tv-mottagare Philips TX1720A från 1955 med TV2-tillsats Servex från cirka 1 970 
jämte bordsantenner (TeM48114). I lacken på apparatens ovansida syns avtryck av till
sats och antenner.
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Videobandspelare VCR Philips N1500, 1970 (TeM50314), och Moviebox tilverkad av 
Funai för Esselte, 1980-tal (TM44247).

Det var dock först med en teknik som använde genomskinliga skivor för optisk 
avläsning med laserljus, patenterad 1961, som det blev möjligt att återge film 
med hög bildkvalitet. Utvecklingen tog ytterligare ett steg när Philips 1969 in
förde en variant med reflekterande skivor, och 1978 kunde Philips och MCA 
(Music Corporation of America) gemensamt presentera Laser Videodisc. De
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första skivorna var ensidiga och man var tvungen att byta skiva för att se en hel 
film. På skivan lagrades filmen i analogt format och det fanns utrymme för flera 
ljudspår och möjlighet till surroundljud. Särskilda spelare kunde styras av dato
rer. Med hjälp av instickskort i datorn visades analoga bilder och filmsekvenser 
upp på bildskärmen i interaktiva dataprogram som användes för bland annat 
undervisning och information. Shell hade kurser för sina anställda vid oljeraffi
naderier och i England uppmärksammades ”Project Domesday”, där samtiden 
dokumenterades i digital form 1986.

Den sista filmen på laservideoskiva, Tokyo Raiders, gavs ut i slutet av 2001 i 

Japan där systemet haft en bred spridning. Utvecklingen av de digitala tekni
kerna CD (1983) och DVD (1997) tar sin avstamp i denna teknik. Numera har 
DVD helt ersatt laservideoskivorna.

SLUTORD
Är då Tekniska museet en gravplats för döda medietekniker? Jag tror inte att det 
är så. Snarare är det just så att föremålen i våra samlingar vilar i väntan på att 
väckas, för att någon gång berätta för oss om teknikens framsteg såväl som 
felsteg. Många tidiga metoder att bevara och reproducera information som mu
seet har exempel på är dessutom åskådliga och illustrativa till sina principer. De 
skenbart rörliga bilderna i Zootropen, Edisons fonograf, Poulsens principer för 
magnetisk inspelning och Nipkows tidiga tv-mottagare har alla utgjort grunden 
för en teknikutveckling som ännu pågår. Många av de döda medieteknikerna har 
också en levande tillämpning, om än i begränsad omfattning, som exempelvis 
personsökaren eller polaroidkameran, som används vid passfotografering.

Visst är det så att vi ofta glömmer den ”halvgamla” tekniken som bara för några 
år sedan var i allas medvetande. Teknik som tar sin början i 1800-talet är ofta väl 
dokumenterad, medan vi för de senaste tjugo åren har sett en så snabb ut
veckling att museet inte hunnit med att samla in så många exempel. Insamling 
pågår ständigt. Museets nya insamlingsprogram ger stöd för detta arbete, och 
med nya perspektiv på historia kan vi fortsätta söka efter framtidens musei- 
föremål. IT och kommunikation är ett av de områden som museet prioriterar i 
planerna för de närmaste åren.
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Bildmottagare Fultograph med testbild på 78-varvsskiva, 1929 (TM37470), och Laser- 
videospelare Sony LPD 3300P, cirka 1990 (TM42065).
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