
   

 

 

 

  

 

 

 1/2

Protokoll 2017 05 04 
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons vänner 
Datum torsdag 5 maj 2017 
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet (LM rummet) 
Närvarande: Uno Milton, Jack Sangwill, Peter Häll, Sven Flink, Thomas Gynter, Johan Murray, Agneta 
Sjöbom, Zandra Hällström och Nils Olander 
 
Johanna Hedgårdh och två unga PRAO-elever fanns med när vi bänkade oss. PRAO-eleverna ville 
uppleva rummet där volontärsgruppen hade sitt möte. 
 
Agge efterfrågade synpunkter från Unovännerna  på visningarna av modellen som gjorts av de senast 
anställda timvärdarna. Det blev en diskussion om hur visningarna rullar på för fulla hus medan 
Unovännerna finns "bakom". 
 
Johan: -Ibland känner inte "nya timmisar" igen Unovännerna. 
Agge ska därför ta nya bilder på Sven, Thomas o Johan så att vi alla upplever att vi tillsammans jobbar 
för en gemensam bra sak; Unos modell. 
 
Sven önskar att vi gör ett möte med timvärdarna för att visa vad man får peta på och vad man inte får 
peta på. 
 
Thomas berättade om sitt arbete med en modelljärnväg i Forsbacka bruk i Gävleborg. Det är en 
manifestation av bergslagsbygden i Järnriket utförd av Forsbackaborna själva. 
 
Nils delade ut blippar till ingångsdörrarna i museet, till Thomas och Johan. 
 
Johan gick igenom aktuella arbeten. Han rapporterade att det varit en bra månad med förhållandevis få 
störningar i tågtrafiken. 
 
Hjultvätt: 
Sven och Johan efterlyser bättre kemi för rengöring. 
Enkla trasor för rengöring är kanske effektivare än rätt kemi. 
Ultraljudstvätt är ett alternativ. Men det är sannolikt svart att jobba med på tågsätten. 
......resonemang som kräver särskilt möte. 
 
Nils kollar med konservatorskunniga ang. vad de yrkesmässigt rekommenderar för rengöring av "smuts 
på hjulen". 
 
Dammblåsning är inplanerad till 11 maj. 
 
Tea (den uppskattade timvärden på TM) kan ev. tillfrågas om finsk text till handledningen m.m. kring 
Unos modell. 
 
Nils rapporterade att Svens Lampa kommer till museet måndag/tisdag  8-9 maj för att visa exempel på 
hur fotografiet av Unos plafondmålning tar sig upp. Då får upplösning, färgnyanser m.m. studeras. 
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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 
 
Nästa möte 8 juni 15:00 på Tekniska museet. 
 

Nils Olander 


