
Tekniska museets hakspel vid Bastnäs gruva

Omkring 1870 byggdes ett gruvspel vid Bastnäsgruvan vid Riddarhyttan som fick sin kraft från en lång stånggång.
En sinnrik hakmekanism kunde växla i fram- eller backriktning. Gruvan övergavs 1889 men hakspelet blev kvar, i 
gott skick bevarat på sin ursprungliga plats. Det är är helt unikt!

Vänstra bilden visar spelet under renovering 2014. Stora bilden och till höger efter renoveringen. Läs mer på sid 2!

Kallelse till årsstämma
onsdagen den 3 april 2019 kl 17.00
Möteshandlingar, sid 4-10
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I Nya Bastnässtollen, driven 1922.

T v: Johan Sundberg (t h) leder gruppen som röjer 
och märker ut stånggångsleden mellan hakspelet 
och  det f d vattenhjulet.
Ovan: Arbetslunch 2018 i Teatermaskinen med 
inbyggd gammal byskola!

I februari 2018  berättade  Sven Linnman i museet hur Permobil grundades och utvecklades. Här 
demonstrerar han en ny modell som det både både går att sitta och stå i. Intresserade åhörare testade den i 
hörsalens ramp. 

Forts från sid 1

1926 skänktes hakspelet till Tekniska mu-
seet, men föll småningom i glömska. Dess
existens kom 2012 som en överraskning.
Hakspelets skjul har underhållits av lokala
krafter  under  alla  år  och  var  i  anmärk-
ningsvärt  bra  skick,  men  viss  reparation
var nödvändig. Varken museet eller någon
lokal organisation hade egen ekonomi för
renoveringen.  TMV  beslutade  därför  att
bidra med 25 tkr och frivilliga arbetsinsat-
ser.  2013  åkte  första  gången  en  grupp
medlemmar  till  Bastnäs  för  att  tillsam-
mans med hembygdsföreningen öppna upp
kring hakspelet och stigarna runtomkring.
Denna insats har sedan fortsatt varje vår.



Genomförda TMV-program 2018 

18-01-25 Sällsynta och självspelande instrument. Besök på Stiftelsen Musikkulturens främ-
jande (The Nydahl Collection)

18-02-07 Permobilen, från källarprojekt till miljardindustri. Föredrag med demonstration av
ingenjör Sven Linnman. Se bilder till vänster.

18-03-01 Besök på Trafik Stockholms ledningscentral för vägtrafiken

18-03-07 Konsten att spinna spindeltråd. Föredrag av forskaren Anna Rising, KI och SLU

18-04-04 KVA och tekniken; Några observationer från ett forskningsprogram. Föredrag av 
professor Karl Grandin, Centrum för vetenskapshistoria, KVA

18-05-02 Digitaliserar vi bort jobben? Föredrag av professor Gunnar Karlsson, KTH

18-05-13 Arbetsdag vid Bastnäs gruva tillsammans med Riddarhyttans hembygdsförening. 
Se första sidan och t v.

18-07-11 Den optiska telegrafen i Stockholms skärgård. Anförande av Johan Martin-Löf vid 
invigning av utsiktstornet på Telegrafberget, Ornö

18-07-28 Bridges 2018 familjedag – konferens om matematik i konsten.

18-09-05 Forskningsprojektet Digitala Modeller. En introduktion av professor Pelle Snick-
ars och docent Johan Jarlbrink, Umeå universitet

18-09-19 Utflykt med amfibiebussen Estelle. Introduktion till teknik och byråkrati av Max 
Ekwall. Se sista sidan.

18-10-03 Hur introducerades fototekniken i Sverige? Föredrag av fotohistorikern Björn Axel
Johansson

18-10-09 Besök på Syvabs reningsverk, Himmerfjärden.

18-11-07 Vatten och avlopp genom tiderna. FöredragErik Mellgren och Kaianders Sempler.

18-11-12 Besök i Kungl Vetenskapsakademiens instrumentsamlingar. Guidning av professor 
Karl Grandin.

18-12-09 Moderna tekniker i arkeologisk forskning. Föredrag av docent Sven Isaksson, 
Stockholms universitet

Kommande aktiviteter ‒ ej en del av verksamhetsberättelsen

Ons 3 apr TMV Årsstämma. Hörsalen kl 17. Efter stämman: "Konsten att hålla sig 
torr". utvecklingen av Holländska vattensystem under 1000 år", 
föredrag av professor Arne Kaijser, KTH . Föredraget är öppet för alla!

Sön  7 april Vändag. Heldag på museet. Program under utarbetande

Lör 27 apr Ytterby gruva (Vaxholm) utnämns till ”Chemical Landmark”. Föredrag, 
båttransport  och visning.  (Preliminärt, under arbete)

Ons 8 maj    Kl 18. Restaureringen av S/S Ejdern. Föredrag av Gert Ekström.

Lör 11 maj Hakspelet i Bastnäs, arbetsdag

Lör 18 maj Kl 13: Båttur med restaurerade S/S Ejdern
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Verksamhetsberättelse 2018

Ändamål

Tekniska Museets Vänner, TMV, är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att
genom ekonomiskt stöd och på andra sätt främja Tekniska museets verksamhet. TMV svarar i
samarbete med museet för en betydande mötesverksamhet och ordnar studiebesök och studie-
resor till teknikhistoriskt intressanta anläggningar. TMV delar dessutom ut resestipendier till
förtjänta anställda vid Tekniska Museet. 

Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse utsedd av årsstämmorna 2017 och 2018:
Karsten Larsen, ordförande vald 2018-2020
Lou Cederwall, vice ordförande vald 2017-2019
Per Wedlin, skattmästare vald 2017-2019
Karin Bredenberg, sekreterare vald 2017-2019
Johan Sundberg, programansvarig vald 2017-2019
Erik Prisell vald 2017-2019
Hanna Vikström vald 2018-2020
Carl-Erik Olsson, suppleant vald 2018-2019
Peter Skogh utsedd av Tekniska Museet
Åsa Marnell, suppleant utsedd av Tekniska Museet

Styrelsen har haft nio sammanträden under 2018, varav ett per capsulam. För arbete med för-
eningens arkiv har förre skattmästaren Johan Martin-Löf under året adjungerats till styrelsen.

Programutskott adjungerat till styrelsen:
Johan Sundberg, sammankallande
Peter Isoz
Per Eriksson
Jan-Ingvar Lindström

Lou Cederwall
Per Wedlin
Nils Ribbing
Arne Sundström

Revisorer
Jan-Ingvar Lindström vald 2017-2018
Claes-Göran Gahm vald 2017-2018
Nils Ribbing, suppleant vald 2017-2018
Karin Egeld, suppleant vald 2017-2018

Valberedning
Claes-Göran Pettersson (sammankallande) vald 2018-2019
Sven Jönsson vald 2018-2019
Anders Melin vald 2018-2019

Årsstämman 2018

Stämman  hölls  på  Tekniska  Museet  den  4  april.  Verksamhetsberättelsen  för  2017  med
ekonomisk  redovisning  föredrogs  och  godkändes.  Programverksamheten  redovisades.
Styrelsen  beviljades  ansvarsfrihet.  Styrelsen  fick  enligt  valberedningens  förslag  den ovan
angivna  sammansättningen.  Medlemsavgiften  2019  fastställdes  till  oförändrat  350  kr  för
enskilda och 1400 kr för korporativa medlemmar.

Efter stämman talade professor Karl Grandin, Centrum för vetenskapshistoria, KVA, under
rubriken ”KVA och tekniken; Några observationer från ett forskningsprogram”. 
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Samarbete med Tekniska museet

Samarbetsavtalet mellan Tekniska museet och TMV som gäller från 1 januari 2012 är ett led i
att accentuera TMVs roll som vänförening, med betoning på programverksamhet som kom-
pletterar museets verksamhet. Avtalet finns att läsa på TMVs gamla hemsida www.tmv.a.se.

Den 17 mars inbjöds funktionärer och volontärer till en föreningskonferens i samarbete med
museet för att diskutera hur TMV kan utvecklas.

Volontärverksamhet

Volontärgruppen ”Veteranerna” har skapat en flyttbar ”kiosk” som flitigt använts för att upp-
träda på olika ställen i museet. Den uppskattade verksamheten med laborationer för barn och
”shower” för både barn och vuxna har fortsatt och annonseras nu tillsammans med museets
övriga arrangemang.  Under helgerna advent - jullov bemannades Sinneslabbet till  mångas
glädje. Materiel och metoder har delats med museets liknande verksamhet. Gensvaret är fort-
satt synnerligen positivt både från besökare och från museets personal.

Även 2018 hade vi en arbetsdag med ett flertal deltagare runt hakspelet vid Bastnäs gruva. I
samarbete  med Riddarhyttans  Hembygdsförening och Skinnskattebergs  kommun fortsattes
uppröjning och uppmärkning av den gamla stånggångens sträckning till det forna vattenhjulet.

TMV:s sammanlagda volontärinsatser för museet uppgick till 3 990 timmar.

Medlemsantal och administration

Antalet enskilda medlemmar vid årsskiftet 2018/2019 var 645 (652) varav 23 ständiga (24).
Antalet  korporativa  medlemmar  var  5  (5).  Dessa  var  Jernkontoret,  Sveriges  Ingenjörer,
Svenska Betongföreningen, AB Electrolux och Saab AB.

TMV är ansvarig registerhållare för medlemsregistret. För detta har liksom tidigare år köpts
en tjänst från Föreningshuset SEDAB AB till en licenskostnad av ca 22 000 kr samt kostnader
för inbetalningar och ett påminnelseutskick. 

Inbetalningar  av  medlemsavgifter  genom  Föreningshuset  registreras  automatiskt,  andra
uppdateringar görs av styrelsen, liksom tidigare år i huvudsak av skattmästaren som också
skött den ekonomiska förvaltningen.

För  utskick  av  kallelse  till  årsstämma  och  årsutskick  med  medlemskort,  boken  "Digitala
modeller"  och inbetalningsavi  har anlitats  Trycknu AB. Årsutskicket  gjordes  inte  förrän i
februari 2019 då boken inte blev färdig förrän då.

TMV:s  kontor  har  utrymts.  Handlingar  har  efter  gallring  flyttats  till  museets  arkiv.
Dædalusförrådet  har inventerats. Merparten kommer att skänkas till museibesökarna genom
museets försorg. För resterande tillhörigheter disponeras några andra mindre utrymmen.

Under året har en arkivplan antagits som utarbetats av förre skattmästaren Johan Martin-Löf.

Styrelsen har beslutat att ledamot även kan delta via elektronisk kommunikation, t.ex. Skype.
Två möten genomfördes med en deltagare via Skype efter verksamhetsårets utgång.

Programannonsering och information

Information om programpunkter har under året gjorts per e-post. 575 medlemmar har uppgivit
e-postadress. Inga separata pappersutskick av program har gjorts.

Annonsering  har  också  gjorts  på  www.tekniskamuseet.se/tmv/.  Föredrag  har  också
annonserats i museets eget program och vid några tillfällen i externa eventkalendrar, bl a DN
och www.alltomstockholm.se
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Publikation från Tekniska museet

Tekniska museets årsbok Dædalus utkommer inte längre. Däremot publicerades 2018 resultat
av forskningsprojektet ”Digitala modeller” i en omfattande skrift med talrika illustrationer.
Museet ställde denna till förfogande för utsändning till TMVs medlemmar. TMV har stött ar-
betet ekonomiskt  med 120 tkr.

Stipendier och bidrag

På önskan av museet har 40 tkr reserverats för stipendier till anställda. Utbetalning sker 2019.

Vid utställningen Unga Forskare tilldelades följande tre projekt TMVs Teknikpris för innova-
tion och samhällsnytta på tillsammans 5000 kr för sina projekt.

(1) Uma Gawell,  Arild  Gustafsson, Malcolm Halvarson, och Tilde Krusberg:  2000 kr för
projektet Azospirillum brasilenses påverkan på havres och dinkels tillväxt

(2) Noa Vikman: 1500 kr för projektet Gold Nanoparticles: A Potential Colorimetric Sensor
of Arsenic in Groundwater

(3) Vilma Hansson och Mikael Johansson: 1500 kr för projektet: Går det att optimera trafiken
i Helsingborg med avseende på väntetid i en korsning?

Programverksamhet, se sid 3

TMV ordnar i samarbete med museet föreläsningar och demonstrationer på museet. TMV ar-
rangerar också studiebesök och resor till tekniskt och teknikhistoriskt intressanta platser.

Ekonomisk redovisning

Se bifogat bokslut. Styrelsen föreslår att årets underskott 2 251 kr balanseras i ny räkning.

Händelser efter verksamhetsårets utgång 

Styrelsen har arbetat med revidering av stadgar och billigare alternativ för medlemsregistret.

Stockholm i mars 2019

Karsten Larsen Lou Cederwall Per Wedlin

Johan Sundberg Karin Bredenberg Hanna Vikström

Erik Prisell Peter Skogh

Revisorspåteckning: Jan-Ingvar Lindström Claes-Göran Gahm
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Tekniska Museets Vänner, org. nr. 802016-1793
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Bokslut 2018

Resultaträkning 2016 2017 2018 2018

Intäkter Budget

Medlemsavgifter, (enskilda medl.)
Medlemsavgifter, (korporativa medl.)
Extra bidrag från medlemmar 650
Programverksamhet 0
Överfört från fonder
Ränteintäkter, aktieutdeln. 0 0 0 0

Summa intäkter

Kostnader
Programverksamhet
Daedalus, Digitala modeller bidrag t TM Not 1
Stipendier TM-anställda o Unga Forskare
Kontorsmtrl, adm. och tjänster Not 2
Medlemsregister och utskick ”

Summa kostnader

Årets resultat

Balansräkning 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31
Tillgångar
Nordea plusgiro
SEB konton
Ålandsbanken konto 0 0
SEB fonder Not 3

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder
Reserverat f Daedalus/Digitala modeller
Upplupna, ej bet. kostnader
Förinbetalda medlemsavgifter 350

Summa kortfrist. Skulder

Eget kapital – förvaltade fonder
Ständiga medl. fond Not 4
Althins fond ”

Summa fonder ”
”

Eget kapital – disponibla medel ”
Ingående disponibla medel ”
Årets resultat ”
Utgående disponibla medel ”

Summa eget kapital

Summa skulder o eget kapital

234 150 224 000 213 550 214 000

9 800 7 000 7 000 6 000

1 325 3 575 3 000

41 740 3 440 40 000

30 000 30 000 30 000 30 000

316 340 265 765 254 125 293 000

40 099 8 767 5 350 40 000

184 600 118 000 120 000 120 000

3 000 46 200 45 000 45 000

8 403 3 640 5 031
91 287 86 099 80 995 85 000

327 389 262 706 256 376 290 000

-11 049 3 060 -2 251 3 000

22 899 44 437 38 361
356 634 355 884 355 134
56 311

359 839 359 839 359 839

795 683 760 160 753 335

118 000 118 000 120 000
8 445 53 063 89 087

66 150 12 950

192 595 184 013 209 437

47 050 47 050 47 051
345 927 315 927 285 928

392 977 362 977 332 979

221 159 210 111 213 170
-11 049 3 060 -2 251
210 111 213 170 210 919

603 088 576 147 543 898

795 683 760 160 753 335
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Bokslut 2018

           årsmöteshandlingar och bok. Av dessa utgör ca 36 000 kr kostnader för Postnord

Not 3 Tillgångar

Fondandelar och aktier Bokfört värde Marknadsvärde Differens
2008 2018-12-31

SEB Sverigefond (aktiefond)
SEB Sverigefond (aktiefond)
Summa

Not 4 Förändring i eget kapital
Ständ. medl. Althins Disponibla

fond fond medel
Belopp årets ingång
Bidrag Digitala modeller
Årets resultat
Utgående balans

Budget för år 2018 och 2019

Belopp i kSEK där ej annat anges Utfall Budgetförslag
2018 2019

Medlemsavgift, enskild medlem i kr 350 350
Medlemsavgift, korp. medlem i kr 1400 1400

Intäkter
Medlemsavgifter, enskilda. 214 200
Medlemsavgifter, korp. 7 7
Extra bidrag från medlemmar 3 3
Programverksamhet 0 40
Övefört från fonder 30 0
Summa intäkter 254 250

Kostnader
Programverksamhet 5 40
Bok 120 70
Stipendier - bidrag 45 55
Adm. och utskick bok 86 50

Summa kostnader 256 215

Resultat -2 35

Not 1: 2016 ingick i denna post också boken ”Slaggsten och slagghus”

Not 2: I posterna ingår kostnader för medlemsregister, tryck och utskick av

157 915 505 499 347 584
201 924 646 377 444 453

359 839 1 151 876 792 037

47 050 345 927 213 170
-30 000

-2 251
47 050 315 927 210 919



Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018

Till föreningsstämman i Tekniska Museets Vänner
Organisationsnummer 802016-1793

Undertecknade, av årsstämman valda revisorer, har granskat årsredovisning och räkenskaper samt sty-
relsens förvaltning för kalenderåret 2018. 
Revisionen har utförts enligt god revisionspraxis i Sverige. Vi har bla. granskat ett urval av underlagen
för belopp och annan väsentlig information i räkenskapshandlingarna. Vi har också bedömt hur styrel-
sebeslut mm. återspeglas i årsredovisningen. Vi har granskat styrelseprotokoll med väsentliga beslut 
samt bedömt om styrelsen har handlat i enlighet med föreningens stadgar.

Resultatet för 2018 visar på ett mindre underskott på 2251 kr jämför med ett överskott på 3060 kr för 
verksamhetsåret 2017. 645 enskilda medlemmar var registrerade under året – en liten men utplanande 
minskning jämfört med föregående år. Styrelsen har vidtagit flera åtgärder som på sikt kan bidra till 
verksamhetsutvecklingen. Exempel är en Föreningskonferens i mars med syftet att analysera Vänföre-
ningens villkor och samarbete med Museet. En åtföljande handlingsplan har upprättats. Ett arbete med 
hemsidan pågår. Ett organiserat samarbete med vissa andra museers vänföreningar har inletts.

 
Flera styrelse- och andra medlemmar har även lagt ner ett stort arbete på att TMV ska vara en aktiv 
förening och ett stöd för Tekniska Museet, tex. genom volontärarbete. Nämnas bör det omfattande ar-
bete som programkommittén lagt ner under 2018, både i samarbetet med Tekniska Museet och genom 
egna arrangemang.  Skattmästarens insatser bör också nämnas för ett omfattande arbete med arkivet.

Årsredovisningen har enligt vår bedömning upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige, 
varför vi tillstyrker 
- att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
- att stämman godkänner att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag.                                        
- att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

   Stockholm 1 mars 2019

Jan-Ingvar Lindström Claes-Göran Gahm
Vald revisor Vald revisor

Om årets kallelse till årsstämma

I år har vi valt att komplettera det traditionella utskicket med några bilder och korta reportage
från TMV:s verksamhet. Inte bara från året som gått, utan även från tidigare år. Foto där inte
annat anges: Per Wedlin, Karsten Larsen och Veteranerna (nedan t v).
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1932 besökte Föreningen Tekniska Museet Dannemora och satte upp en minnestavla på maskinhuset
som inrymt Sveriges första ångmaskin, byggd av Mårten Triewald. I förgrunden står Torsten Althin,
museets chef fram till 1962. Fäste tavlan gjorde föreningens ordförande landshövding Sven Lübeck.
Byggnaden med tavlan står där än. Platsen är väl värd ett besök!

Föreningen grundades 1930 och fick redan första året 739 betalande enskilda medlemmar, 70 ständiga
och 6 korporativa medlemmar. 1964 namnändrades föreningen till Tekniska Museets Vänner.
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Fotograf: okänd Fotograf: P. Källgren (beskuren)

En mörk novemberkväll den 16 november 2009, lika dimmig som samma dag 377 år tidigare i Lützen, 
besökte TMV Stockholms slott bakom kulisserna.

Efter en genomgång av fjärrvärmeanläggningen i källaren drog vi oss uppåt i byggnaden. I slottsalarna 
fick vi en genomgång av de prydligt inhuggna värmeledningarna i ytterväggarna och de smart insmugna 
ventilationsöppningarna. Ljuskronorna över borden kunde hissas ner för enklare ljusbyten med en vev på 
vinden. När vi kom upp dit med våra ficklampor såg vi skyltar och klotter där vissa kunde vara från den 
tid slottet var nybyggt i början på 1700-talet. Kanske hade de kungliga barnen bidragit? Till sist kom vi 
ut på taket och besåg stången där flaggan hissats sedan 1873.



I september 2018 chartrade vi Ocean Bus' amfibiebuss Estelle för en guidad tur med teknisk inriktning. Bussen
är byggd i USA men med drivlina från Scania. Det tog flera år att få den godkänd av både Sjöfartsverket och

Transportstyrelsen.

Det var safarikänsla i
den  fina  höstkvällen
när  vi  i  den  öppna
bussen,  efter  en  titt
på  Djurgårdsbron
från  land,  dök ner  i
vattnet   vid  Källha-
gens värdshus till to-
nerna från den senas-
te Titanicfilmen.

Efter  att  vi  gjort  en
tur på vattnet gick en
del av för en fotokör-
ning  framför  bryg-
gan.  Dålig  bränsle-

ekonomi som båt, hjulen och underredet ger stort hydrodynamiskt motstånd, berättade guiden. Som tack fick
både guiden och chauffören/skepparen ett medlemsskap i TMV.

I juni 2011 besökte TMV nya 
järnvägsbron över Södertälje kanal. 
I två grupper klättrade vi upp i var 
sitt torn och studerade maskineriet. 
Den äldsta var 90 år. Väl uppe hade 
vi  en fantastisk utsikt över kanalen 
och omgivningen!


