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Protokoll 2017 11 30 
MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons vänner 
Datum torsdag 30 november 2017 
Tid o plats 15:00 på Tekniska museet 
Närvarande: Peter Häll, Johan Murray, Uno Milton och Nils Olander 
  
  
 
Johan rapporterade att timern (220V) bakom modelljvg, till vänster om nischen, är trasig. Nils har (11 
dec) anmält detta till Marko Klimetti och Dan Nordström. 
 
Johan rapporterade om läget för det lok som vaggar sig fram på rälsen. Detta lok har på Uno Miltons 
rekommendation reparerats av Jan Nylöf i Norrtälje. Loket lämnades in till Tekniska museet 2 dec av 
Jan Nylöf. Kostnad 2000kr. Johan konstaterade att loket är reparerat men att det går för snabbt. 
 
6 dec kan dammblåsning genomföras på modellen. (Peter, Johan Uno o Sven) 
 
Digitalt skjutmått behövs. Nils köper på Clas Ohlson 
 
Johan rapporterade att trafiken fungerat bra under nov. Dock fick F-loket tas ur trafik. Hg-loket fick 
ersättas av Rc-loket. 
 
Spårtvätt och dammblåsning är de underhållsarbeten som är aktuella just nu. (Dammblåsning gjordes 6 
dec.) 
 
Uno berättade att kugghjul med snäckväxel är svåra att få tag på. 
 
  
Kvar att notera från tidigare protokoll 
− Nils skaffar tidtabeller på Blidösund för gemensamma lunchkryssningen. 
− Dremel skulle behövas. 
− Lokal i museet som kan användas för reparationer. 
− Ett bord för verktyg behövs intill banan eller hängas på räcket som en balkonglåda. 
− Draperi runt modellrummet (Christian Stadius från föremålsavdelningen ) 
− Södra väggen är dålig, smutsig, sprucken och felanmälan. 
− Anders Wallenthin kollar så att alla har rätt namn på loken Rapiden, D, Da, Dg, Hg 
− Anders gör ett QUIZ / en frågelista på nyttiga kunskaper för timvärdar 
− Anders gör en sv/eng gloslista med specialorden. 
− Nils får undersöka ev samarbete med Dragons Lair eller skola  ang  modellbyggen. 
− Tea kan tillfrågas om finsk text till handledningen m.m. kring Unos modell. 
− Nils får ta upp Svens Lampas foto med Anna Gerdén (TM-fotograf). 
  
Nästa möte blir efter jul. 
10 januari. 
 
/Nils Olander  


