Protokoll 2017 08 17
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET
Möte med Uno Miltons vänner
Datum torsdag 17 aug 2017
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet
Närvarande: Uno Milton Sven Flink, Johan Murray, Peter Häll och Nils Olander

Vi kunde konstatera att sommaren hade förflutit ganska bra utan katastrofala trafikproblem. Ingen
inställd körning. Men detta beror på den support och ”handpåläggning” som görs av gruppens
medlemmar.
Uno berättade att en intervju gjordes 14 aug. Det var den legendariske Lars Olov Karlsson fd SJ.chef
och tågvän som tillsammans med Hans Asplund ställde frågor till och lyssnade på Uno´s berättelser.
Intervjun kommer att publiceras i ”Allt om Hobby”.
Hans Asplund framförde i telefon till Nils sin uppskattning av hur Unos kulturskatt tas om hand av
museet och framför allt av Unos vänner. Samtidigt var han orolig för hur andra modellsamlingar runt om
i landet ska överleva i framtiden.
Uno fyllde 90 år 5 aug. Han hade öppet hus hemma på Skogsängsvägen 13 i Sollentuna. Svens och
Johan var där tillsammans med mycket folk, mestadels släktingar. Tekniska museet skickade
blommor. Museiledningen på TM bjudit in Uno till en lunch den 24 aug.
Johan påpekade att även 2018 kan bli ett jubileumsår för Uno Milton och modelljärnvägen. Det var
nämligen 1948 som Uno började bygga på modellen!
Sedan tog det 7 år att bygga klart allt. Dvs 1956 kunde banan trafikeras.
Men det finns således ett 70-års jubileum att fira under 2018!

Jobb med alla byggsatser av reservvagnar till modellen pågår hos medlemmarna i gruppen. Noggrant
jobb tar tid.
Bokstäverna på glasdörrarna petas tydligen bort av besökare. Det är lite kul att riva med naglarna. Eller
så ryker bokstäverna i samband med att tvätt av glasrutan. Peter Häll förslog att göra spegelvända
bokstäver som sätts på insidan på en fond av frostad plastfolie.
Johan gör en årsberättelse till nästa möte 28 sept.
Möjligheten att få tillgång till ett reservlok bör prioriteras inför nästa års prio-lista.
Bakom modellen är det trångt i verkstadsutrymmet! Det är ett problem som inte är så lätt att lösa. Alla
har sina lådor, sina verktyg, sina jobb.
Sven önskar att TM ser om det går att upprätta samarbete med något gymnasium eller annan
verksamhet som sysslar med modellbyggen. Det kan vara unga volontärer, pryoelever, specialarbeten i
skolan. Nils får undersöka detta.
Nils; det finns en modellbyggarkultur hos ungdomar som spelar Warhammer. Där kan mjvgbyggen ha
en plats.
Nils får ta upp Svens Lampas foto och alla frågor omkring detta med Anna Gerdén (TM-fotograf).
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Under sommaren har glasgången till restaurang Stallet varit stängd. Under denna tid har man samtidigt
konstaterat att dammet på modellen har minskat. Det är tydligen folkrörelsen utanför modellen vägg
som drar in damm. Detta skulle kunna åtgärdas med draperi i taket rund väggarna.

Kvar att uppmärksamma från tidigare protokoll:
-frågan om draperi runt modellrummet för att stoppa dammet!
-Södra väggen är dålig, smutsig, sprucken och tillverkad i ett ömtåligt material
-Ny ljussättningen och mörka väggar skulle få modellen att ”kliva fram” i rummet.
-Heta stället för lödkolvar bör ordnas med Kjell&Company
-Tea (den uppskattade timvärden på TM) kan ev. tillfrågas om finsk text till handledningen m.m. kring
Unos modell.

Nästa möte 28 sept
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