
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
 

Möte med  Uno Miltons Vänner  
 

Datum:  Söndag 2008 12  07 

Tid:  11.00 - 16.00 

Lokal: Tekniska museet  

Närvarande: Johan Murray, Helen Eriksson, Uno Milton,  

Peter Häll, Lars Kempe, 

Tommy Thörngren, Sven Flink,   

Nils Olander och Hans-Ola Flodin. 

§1 

Mötet öppnades,  

 

§2 

Nils O för anteckningar 

 

§3 

Arbetsutrymmet en trappa ned från Maskinhallen:  

Vi hjälptes åt med att flytta ett plåtskåp till denna plats. Nycklarna till skåpet placerade Helen vid 
modelljärnvägen.  

 

Vi har behov av en arbetsbänk i rummet intill. Nils O kollar möjligheten att placera en bänk där. 
Hur är det med nycklarna och tillgången till  rummet (nu är det matsäcksrum för skolgrupper) 

 

§5 

Helen läste högt ur den lista på incidenter sedan 2 okt 2008 som Uno, Sven och Johan 
uppmärksammat, åtgärdat  och rapporterat till Peter Häll.   

 

§6 

Helen och Tommy återkommer med rapport om luftrenaren. Tommy föreslår även att museet 
skaffar en våtdammsugare som vi kan suga  av heltäckningsmatten med en gång/mån. 
Heltäckningsmattan är en mycket stor producent av icke önskvärda dammpartiklar! Nils kollar 
om museet har en våtdammsugare och vad den Kräscher-apparat kostar. 

 



§7 

Hörslinga som nu ligger på golvet under mjvg-en behöver fästas upp under bordet eller runt 
”staketet”. Nils O hör med Henrik (som satte upp hörslingan) om hur man bäst bör göra. 

 

§8 

Janne Lundberg kollar Hobbyboken från 1957 och 1963 för att se om Uno Miltons vänner kan 
använda materialet på ett nytt sätt.  

Maria Orum på ”Allt om Hobby” har en bok från 1997 som skulle kunna säljas på museet.  

 

§9 

Över modellen finns två st lampor 500 watt. Museets elektronikansvarige pers. Rune Svensson 
ska kolla om de finns reservlampor och om de lampar som nu sitter där är säkerhetsmässigt 
korrekt installerade. 

 

§10 

Nödbelysningen över mjvg-en har ett batteri som behöver bytas då och då. Vi förslår att 
batteriet placeras på annat ställe  än rakt över modellen! NIls talar med Dzevad om detta. 

 

§11 

Uno presenterade en av loken (HG) som normalt tjänstgör i modellandskapet. 

 

§12 

Sven förslår att Uno gör en luftledning som vi kan öva oss på innan vi kliver in i verklighetens 
modellandskap. 

 

§13 

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 

 

14 

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 bör bli ännu kunnigare och ännu mer korrekta. 

 

§15 

Nils ringer till Axel Örtenblad och ber honom hämta de fem personvagnarna  som tillhör honom 
och berättar även för honom hur läget är med förbättringen av landskapet m.m. samt att arbetet 
i Unos vänner är ideelt. 



 

§16 

Nils köper ny dammsugarslang på t ex Küntze&Co i Västberga till dammuppsamlingsapparaten 
diam. 160 mm 

 

§17 

Helen läste högt ur ”Gula boken” sen 3 nov. (den bok som museivärdarna kontinuerligt skriver i 
efter varje visning av modelljvg. Det är i regel en rolig och positiv läsning som visar att värdarna 
är stolta över sin insats!.  

 

§18 

De felsökningar som Uno, Johan, Sven, Tommy m fl gjort  måste föras in i Katarinas manual 
”Modelljärnvägen” för museivärdarna. Nils distribuerar denna text till Uno Miltons Vänner. Även 
denna incidentlista lästes upp av Helen 

 

§19 

De filmningar som  programmet Babel gjorde av Unos modell 8 okt har Therese Uddelfeldt på 
SVT lovat att ge oss som DVD. ( mob. 070 779 72 90) 

 

§20 

Helen rapporterade om hur  den gamla föreningen ”Sällskapet Uno Miltons vänner” håller på att 
avvecklas. 

 

§21 

Texten/skylten på glasdörrarna in till modelljvg:  

• Texten håller på att falla bort 
• En extra skylt (typ ”gatupratare”) med text så som ”Service pågår” bör placeras för att 

ej locka in externa pers. 

 

 

§22 

Ett vykort med Unos modelljärnväg som motiv borde tryckas !  

Kommunikationsavd utreder vykortsfrågan 

 

 

§23 

Namnen som står på TV-skärmen vid mjvg bör justeras så att de namn som finns på TV-
skärmen är de personer som brukar vara med onsdagar och söndagar. 



 

§24 

Ann Follin (chef på Tekniska museet) slog sig ned med oss i Unu Miltons Väönner och beskrev 
betydelsen av volontärernas arbete för museets framgångar.    Andra frågor som vi passade på 
att ta upp med Ann var: 

• Vi behöver ett kort som visar att vi kan  komma in i museet utan att i receptionen 
beskriva förhållandet till Uno m.m. 

• Hur ser försäkrings-  och ansvarfrågan ut för en volontär. Dan Jacobsson  
(personalchefen) får utreda detta så att man känner sig trygg när man jobbar med 
modellen. 

• Hur är museets förhållande generellt till volontärsgrupperna TMV, SKOTM, UMV  
(finns det fler grupper?) 

 

§25 

Johan Murray efterlyste: 

• Justera det häfte som Katarina Hahn har ställt samman om mjvg-en. Det måste vara 
korrekt. Den bör även finnas tillgänglig för museivärdarna på museets intranät.  

• Hur gör vi med den hemsida som Johan hade förut med all  teknik kring styrningen av 
mjvg-en? Ska den placeras på museets server eller ligga utanför museets server med 
en länk från museet?  Johan bör vara den insamlande och sammanhållande personen, 
men hur får vi andra del av denna info? Hur ska vi utbyta informationen med varandra? 

• Vad har Hannu på museets info-IT-avd för syn på denna typ av teknik-webbsida. Det 
är en webbsida som ständigt måste uppdateras av en person som ligger utanför 
museets nätverk.  Hur ordnar vi detta på bästa sätt 
 

§26 

Nils uppmanade att komma med kvitton på utlägg för modelljärnvägen. 

 

§27 

Andreas Wikström  (andreas.wikstrom@mail.se) vill gärna komma med i kretsen kring Uno 
Milton.  Ingen i den närvarande gruppen kände honom. Nils O håller mailkontakt med Andreas 
för att utröna hans specialkompetens och bjuder in honom till nästa möte 18 jun 2009.  

 

 

§28 

Nästa möte i för Uno Miltons Vänner 18 jan 2009 kl 11.00  

 

/Nils O.   2008 12 08 

 

 


