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MODELLJÄRNVÄGEN PÅ TEKNISKA MUSEET 
Möte med Uno Miltons vänner 
Datum torsdag 22 mars 2018 
Tid o plats 14:15 på Tekniska museet 
Närvarande: Peter Häll, Sven Flink, Johan Murray, Uno Milton och Nils Olander 
  
  
Nils meddelade att museet fått en värmekamera av FLIR där Johan jobbat i många år och därmed är expert 
på värmekameror. Johan sa: 

• Den värmekamera som Tekniska museet erhållit som gåva är dyr (250 000 kr). Var rädd om den! 

• Rikta aldrig en värmekamera mot solen. Då förstörs den!! 

• Skruva aldrig av linsen/objektivet. Gå kommer det damm som lämnar irreparabla och fula sår i 

bilden. 

  
Sven talade om möjligheterna att filma med liten HD-kamera på tåget när det åker fram i modellen. 
  
Proportionerna på Lars Kempes film stämmer inte med bildrutan. Detta behöver åtgärdas. Det gäller således 
den film som rullar på väggen utanför modellen. Det är 4x3 men bör vara 16x9. 
  
Timern är inte lagad. Fungerar inte tillfredställande. Det handlar om timern som reglerar modellen, inte timern 
för lödkolvar etc. 
  
Som påpekats i förra protokollet så saknas nyckar till modelljvg. Nils frågar Dan Nordström om detta. Det är 
önskvärt att det finns två st lånenyckar i entrén: 

• Timvärdar 

• Uno Miltons vänner. 
  
Tekniska museet bör prenumerera på ”M J magasinet”. Modelljärnvägsmagasinet, red Stefan Nilsson, förlag 
”Geografiska Antikva Förlaget”. 
  
Johan meddelade att vanligaste felen är: 

• Strömavtagaren knycklas till 

• Urspårning 

  
Sven föreslår att datum för damm blåsning bestäms. Se till att Thomas Günter kommer med. Preldatum är 11 
april, 14:30 (efter 14-visningen). 
  
Johan meddelade att tvättvätskan som används för rengöring av räls och hjul är effektiv. Vätskan heter 
”Superavfettning” köps på Q8 och är möjligen för aggressiv. Men läget kan beskrivas ”Grov smuts ligger på 
hjulen”, så starka medel behövs. 
  
Besökarströmmen till restaurangen har nu efter invigningen av nya restaurangen kommit igång med full kraft. 
Detta har symtomatiskt även medfört att smuts och damm åter har lägrat sig över modellen. Detta ger åter ett 
incitament för att sätta upp skyddsgardiner över väggarna som omger modellen. 
  
Nils arrangerar en rad olika Nörd Café under hösten 2018. Ett av dessa bör handla om modeller och det nöje 
de skänker modellbyggare. Passionerade modellbyggare, vore ett roligt tema till ett Nörd Café i höst. Då 
skulle War-Hammer kommer med. 
  
  
Nästa möte 25 april. 
(Då får Anders Wallentin hålla i mötet pga Nils Olander är ute på resa 23-26 april.) 
 
/ Nils Olander 

 
 


