
Protokoll 2017 01 12  
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons vänner 
Datum torsdag 12 december 2017 
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet. 
Närvarande: Uno Milton, Johan Murray, Jack Sangwill, Sven Flink, Thomas Günter, Peter Häll, Anders 
Wallentin, Gunhild Eriksson, Dennis och Nils Olander 
 
 
Nya namnlappar till Uno Miltons vänner behövs. Nils beställer. 
 
Ställ för heta lödkolvar: En platta med fyra rör som en traditionell adventsstake behöver tillverkas i 
koppar. Där kan heta lödkolvar placeras i samband med lödarbeten på modellen. Nils beställer. 
 
Agge påminns om att om fler ord i ordlistan sv-eng behövs för våra värdar.  
 
Nils åtog sig att köpa Priser figurer till museets prismonter.  
”…..titta förs på nätet, köp sedan i MJ-hobby”   – sa Sven. 
 
Under julhelgen har det verkligen varit folkligt, festligt fullsatt på visningarna. ”Knökfullt” …säger 
Dennis. 
 
Jack framförde sin uppskattning av den fina ljussättning av Unos modell. Björn och Victor får ta åt sig 
av detta! 
 
Dennis rapporterade att Jesper Rönndal var på visning i julas, med sin familj. Det är roligt när TV-
profiler från ”På Spåret” visar sin uppskattning av modelltåg.  
 
Vi hade en diskussion om Svenska Sommarmoduler och hur förvaltningen ”modulkulturen” frodas och 
utvecklas.  (Seth Olofsson  och SSM var på museet  2-8 jan.) 
 
Dennis efterlyste en broschyr eller ett vykort från UNOs modell. Det skulle vara trevligt att bifoga något 
sådant när t ex årskort säljs i entrén.  
 
Nils rapporterade att Bulibumpa-TV-stjärnan framhåller att rymden, dinosaurusar och tåg är de tre 
hetaste ämnesområdena för de som tittar på Bulibumpa.  
 
Ett alternativt sätt att få hands-on när det gäller modelltåg är att museet förvärvar märklintåg som 
besökande barn får handskas med. Det blev en diskussion om detta med märklin-hands-on är 
genomförbart, och om det är lämpligt. 
 
Johan berättade om rälsrengöringståget. Och hur man kan rengöra rengöringståget. Thomas hade en 
idé om en boggiekonstruktion. 
 
Sven talade om en torksläde med en filt-lapp som sög upp tvättvätskan.  
 
Johan önskade att vi förverkligade idén om ett speciellt hjul-tvätts-möte kring tvättfråga. 
 
Sven har tillverkat RÖR EJ skyltar som satts på plats. 
 
Uno ombads att i verkligheten visa hur man mäter ”tryck 1 gram” på strömavtagarna. 
 
Nils ringer Svens Lampa om förberedelser inför hans fotografering av landskapsbilden. 
 
Nästa möte 9 feb.  
(…vi får dock gardera oss mot att det kan flyttas till 16 feb om tidskrockar uppstår.) 
Nils får bjuda in Peter Skogh till nästa möte. Hoppas att han har tid att komma! 
 
 
 


