MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET

Möte med Uno Miltons Vänner
Datum:

Söndag 2009 01 18

Tid:

11.00 - 17.00

Lokal:

Tekniska museet
Närvarande: Johan Murray, Helen Eriksson, Uno Milton, Tommy
Thörngren, Sven Flink, Peter Häll och Nils Olander

§1
Mötet öppnades,
§2
Nils O för anteckningar
§3
Uno visade upp den personvagn som han jobbat mycket med och anpassat till
modelljärnvägen. Det är en vagn av typ BO6 som bl a trafikerade banan Stockholm Nynäshamn
innan de blå pendeltågen kom på slutet av 1960-talet.
Uno har haft kostnader för denna vagn på 1855 kr. Nils tog emot detta kvitto från Uno och ger
1855 kr till Uno Milton snarast.
§4
Helen läste högt ur den lista på incidenter som förekommit sedan 7 dec 2008 och som Uno,
Sven och Johan uppmärksammat, åtgärdat och rapporterat till Peter Häll. Det var mycket
komplikationer med mjvg under jul o nyår.
Peter Häll ställde samvetsfrågan om vilka i UMV som verkligen förstod alla förkortningar och
banbeskrivningar som finns med incidentberättelsen . Vi kunde konstatera att det inte är lätt att
greppa Uno´s livsverk i alla sina delar men att vi är på god väg att ta det till oss. Peter
efterlyste en genomgång så att hela problematiken blir begriplig för oss alla.
§5
Helen och Tommy berättade om luftrenaren som de prövar. Den fungerar utmärkt och borde
införskaffas till Unos modell för att ta hand om allt damm. Den kostar under 1.000 kr och säljs
på Elgiganten. Märket är BIOCARE.

Nils får kolla om museet har möjlighet att köpa en Kärcher våtdammsugare. Den säljs i
Bromma på Gårdsfogdevägen på firman SGA. Ca 3.000 kr.

§6
Janne Lundberg kollar Hobbyboken från 1957 och 1963 för att se om Uno Miltons vänner kan
använda materialet på ett nytt sätt.
Maria Orrung på ”Allt om Hobby” har en bok från 1997 som skulle kunna säljas på museet.
§7
Över modellen finns två st lampor 500 watt. Museets elektronikansvarige pers. Rune Svensson
ska kolla om de finns reservlampor och om de lampor som nu sitter där är säkerhetsmässigt
korrekt installerade.
§8
Nödbelysningen, larm och batterier över mjvg-en ska flyttas när ett lämpligt tillfälle infinner sig i
samband med att arbete som medför att en brygga byggs över modelljvg eller att modulerna
dras isär.
§9
Helen rapporterade att 3340 kr finns på ett konto efter det numer nedlagda ”Sällskapet Uno
Miltons Vänner”. Helen har koll på detta konto och när den nuvarande kretsen kring Uno Milton
finner det lämpligt så använder vi pengarna!

§10
Sven föreslår att Uno gör en luftledning som vi kan öva oss på innan vi kliver in i verklighetens
modellandskap.
§11
Nils kollar om med Järnvägsmuseet i Gävle om de har bilder i verkligheten på de lok, vagnar
och banvallar m.m. som finns i modellen
§12
Nils ser till att värdarna som kör modellen går att samla vid ett tillfälle och till detta bjuda in Lars
Olov Karlsson ”LOK” och/eller Janne Lundberg för att berätta JVG-historia.
Uno önskar att de värdar som visar modelljärnvägen blir ännu kunnigare och ännu mer
korrekta.

§ 13
Skyltarna med texten RÖR EJ runt modellen bör fästas upp bättre. Kanske med kardborrband.

§14
Axel Örtenblad och Lars Heidike anslöt till mötet (kl 13.00) och berättade om sin ambition att
reparera revor i bakgrundsbilden. Revorna skall limmas av syrafritt papper med stärkelseklister
enligt det hantverkstraditioner som omhuldas av materialinstitutet vid kungl konstakademien på
Skeppsholmen.
§15
Helen läste högt ur ”Gula boken” vilket gav oss en inblick i museivärdarnas reflexioner över hur
det är att köra modelljärnvägen. Kul läsning!

§16
Frågor som kom upp när Ann Follin besökte Uno Miltons Vänner 7 dec -09:
•
•

Medlemarna i UMV behöver ett kort som visar att de är volontärer på museet. Det
håller på att tillverkas.
Dan Jacobsson -personalchef på TM- fortsätter att fundera på hur ett
informationsblad kring försäkrings- och ansvarfrågan för en volontärer i arbete på
museet skall utformas.

§17
Frågor som Johan Murray tog upp i höstas:
•

•

Stencilbunten MODELLJÄRNVÄGEN, Katarinas Hahns manual för museivärdarna,
måste justeras med de påpekanden som Uno, Johan, Sven med flera gjort. Nils
distribuerar denna text i pappersform till Uno Miltons Vänner. Alla ombedes att föra in
anteckningar och justeringar i papperskopian så får sedan Katarina Hahn plocka in det
i pdf-dokumentet.
Adressen till ett internet-hotell för datafiler presenterades. Det fungerar för FTP nu.
Skulle det vara möjligt att även göra det tillgängligt som HTTP? Nils kollar detta.

§18
Andreas Wikström (andreas.wikstrom@mail.se) var inbjuden att komma på mötet. Men vi har
inte hört av honom. Andreas skrev brev till UMV i höstat och hörde sig för om möjligheterna att
komma med UMV.
§19

De videosekvenser som SVT BABEL spelade in i höstas i kunde visas för UMV i samband med
mötet. Nils kollar med SVT om det är möjligt att få tillstånd att visa detta material för besökarna i
ner-klippt form.

Nästa möte i för Uno Miltons Vänner 22 feb 2009 kl 11.00
/Nils O. 2009 01 19

