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Protokoll 2017 09 28  

MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons vänner 
Datum torsdag 28 september 2017 
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet 
Närvarande: Sven Flink, Johan Murray, Peter Häll, Uno Milton, Thomas Gynter, Dennis 
Bertilsson, Anders Wallentin och Nils Olander 
 
Uno visade urklipp från hans 90-åriga äventyr världen av modelljärnvägar. Det var 
artiklar från: 

• Stockholms Tidningen,  
• Teknik för alla  
• Allt om Hobby.  

(bifogas detta protokoll.) 
 
Johan rapporterade om problem i trafiken. Många lödningar gått upp. 
Just nu är det bara två lok i trafik och tre som är trasiga.  
Problem med loken: 
Da-loket ligger hemma hos Uno i väntan på reparation. 
Rapidloket har en icke önskvärd förmåga att bränna av kontaktledningen.  
Dg-loket krånglar bl a genom strömavtagaren, glappande koppelstänger och frekventa 
urspårningar.  
F-loket välter utan synbar förklaring. 
Reservlok ( RC-, Rapid- och D-lok) är på väg in jvgtrafiken för att användas vid behov 
vid brist på original-lok.  
 
Det finns stunder när en DREMEL skulle behövas. Vi får fundera på om museet ska 
köpa en sådan till Unos vänner.  
 
En stor diskussion utbröt kring frågan det finns en lokal i museet som kan användas för 
reparationer. Faktorer att ta hänsyn till tider när volontärer har tillgång till lokalen, 
museets säkerhetsregler, verktyg, lödutsug, material m.m. 
 
Johan tog upp årsberättelsen (se bifogat dokument) 
 
Ett bord behövs som kan ställas intill banan eller hängas på räcket som en balkonglåda. 
På bordskivan kan man då lägga verktyg och föremål från modelljvg. 
 
Nils drog punkter från tidigare protokoll: 

1. Frågan om draperi runt modellrummet för att stoppa dammet!  
I samarbete med Christian Stadius från föremålsavdelningen bör ett draperi sättas upp i 
taket. 
 

2. Södra väggen är dålig, smutsig, sprucken och tillverkad i ett ömtåligt material. 
Detta är en felanmälan från i somras som påtalats för Dzevad (fastighetschef) och som 
Dzevad planerar att åtgärda. 
 

3. Heta stället för lödkolvar bör ordnas med Kjell&Company. 
Nils har köpt in två extra ställ för heta lödkolvar.  
 

4. Bokstäverna på glasdörrarna petas tydligen bort av besökare.  
Detta är felrapporterat till Marko som tillsammans med kommunikationsavd ansvarar för 
framtagning av texter u publika utrymmen. 
 
Thomas har hittat en tillverkare av pantografer. 
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Johan påminde oss om de punkter som gällde Anders Wallenthins åtagande och 
ansvar: 

• Tillse att nya och nygamla timvärdar kommer in i en bra visningskultur när det 
gäller att köra och berätta om modellen. T ex är det bra om alla har rätt namn på 
loken Rapiden, D, Da, Dg, Hg m fl. . Vi måste ha samma namn när rapportering 
om trafikkrångel görs. 

 
 

• Anders gör ett QUIZ / en frågelista på nyttiga kunskaper som timvärdar kan 
kryssa i för att känna att man kan materialet. 

 
• Anders gör även en gloslista som gruppen får hitta bra engelska glosor för. Dvs 

vi ska göra det lätt att göra visningen på engelska. -alla specialord ska finnas på 
en lista. 

 
-Nils får undersöka ev  samarbete med något gymnasium eller annan 
verksamhet typ Warhammer i Dragons Lair som sysslar med modellbyggen. Det kan 
vara unga volontärer, pryoelever, specialarbeten i skolan. 
 
-Tea (den uppskattade timvärden på TM) kan tillfrågas om finsk text till handledningen 
m.m. kring Unos modell. 
 
Nästa möte 2 nov 
/Nils Olander 2017 09 28 


