
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons Vänner 

Datum: söndag 2010-10-03 
Tid o lokal 11.00 – 15.00 på Tekniska museet 
Närvarande: Sven Flink, Uno Milton, Peter Häll, Johan Murray, Helen Eriksson, Patrik Abrahamsson och 
Nils Olander 
 
Helen gick igenom Aktuella arbeten. 
 
Återigen poängterades vikten av att gå igenom ”Bruksanvisningen” med de museivärdar som kör 
modellen. Nils uppmanades att  inte glömma detta.  
 
Johan visade upp sin utomordentligt fina upplaga av ”Handboken”. Dvs den handbok som behövs för att 
underhålla och reparera modellen.  
 
Peter påpekade att han är i arbete i museets magasin i Bro under måndag, tisdag, torsdag och fredag 
vecka 40. Det kan då blir svårt med hans nästan dagliga rep av modellen.  
Det kan under dessa dagar vara i stället vara bra att ringa Uno´s mobil (mob 0705861921) om behov 
uppstår.  
 
Bilder på tåg och lok behövs kring modellen. Det gäller för visningsvärdarna att förklara att modellen 
speglar en verklighet. Nils får kolla med den legendariske jvg-experten Rolf Sten rolf.sten@telia.com om 
vad han rekommenderar oss att hitta bra bilder.  
 
 
Mötet övergick sedan till en diskussion om nya bloggen: 
 
Nya bloggen har plattformen Wordpress.com istället för Blogg.se som vi hade tidigare. 
Värdarna är flitiga med att skriva i bloggen efter de flesta körningar. Mycket bra. 
Det finn tillgänglig statistik på bloggen som visar att det är några tiotals besökare på bloggen varje dag. 
Detta kan jämföras med Tekniska museets stora webbplats som har ca 100 besökare/dag.  
Det går även att utläsa vilka sökord som använts på Google för att leda folk till vår blogg.  
Kommentarer måste nu godkännas av Nils för att publiceras på bloggen. -Detta skall inte behövas. 
På gamla bloggen fanns länkar. De borde även finnas på nya bloggen, påpekade Johan.  
En mängd ”Frågor & Svar” kring mjvg bör finnas på nya bloggen. 
Gästbok bör finnas. Så man kan tycka något om bloggen även om man inte vill kommentera. 
De mesta av taggarna bör tas bort. Det är sådant som besöjkaran kan tänkas vilja vet som skall taggas. 
Inte det som är intern personalintresse, dvs obegripligt för besökarna.  
Man bör välja om man skall ha taggar eller kategorier.  
Rubriken på nya bloggen är nu  

Tekniska Museets Modelljärnväg  
Tekniska Museets modelljärnvägsblogg 

Men borde ändras till: 
 

Tekniska Museets Modelljärnväg  
Visas måndag-fredag kl 11.00 & 14.00 (lö-sö 12.00 & 15.00) 

 
Nästa möte 14 november kl 11.00 på Tekniska museet. 
 
/Nils O, 5 oktober 2010 

 


