
Vårda din tändkulemotor
Kursen handlar om underhåll, enklare reparationer och vård av tändkulemotorer. En förut- 
sättning för att bevara motorer är ofta att bruka dem så att de inte förfaller och rostar sönder.  
Hur avhjälper man redan uppkomna skador och hur vårdar man motorer för att kunna sätta 
dem i drift igen? Ta med en overall och arbetshandskar!

    Plats: Skandiamuseet, Lysekil
    Datum: 30–31 mars 2017
    Kostnad: 600 kr inklusive två luncher och en middag. 400 kr för ArbetSams medlemmar. Resa och  
 boende bekostas av deltagaren.

Torsdag 30 mars 
11.30   Introduktion till kursen och gemensam lunch 
12.45  Efter lunchen promenerar vi till museet
13.00   Lars Melkersson ger en bakgrundsberättelse kring Lysekils, Laurins och Skandiamuseets historia
13.30   Bensträckare
13.40   Om tändkulemotorn, motorlära – inklusive filmvisning 
14.45   Kaffe 
15.00   Visning av museets motorer: Vi startar flera av dem!
16.30   Diskussion: Vi pratar bland annat om hur föreningar, museer och privatpersoner med motor - 
 samlingar kan ha nytta av att samarbeta. Litteraturförevisning.
17.15   Arbetskväll på museet: Häng med i föreningsmedlemmarnas arbete, passa på att ställa frågor!  
19.00   Gemensam middag

Fredag 31 mars
08.30   Vi går igenom 2-takt, 4-takt, smörjsystem, bränsle och oljor, 
 konservering av motorer med mera. Inkl. praktisk workshop. 
09.45   Kaffe
10.00   Workshopen fortsätter
12.00   Lunch
13.00   Besök på den K-märkta Bogserbåten Harry  
14.00–15.00   Kaffe med avslutande summering och utvärdering 
  

Tips på boende eller andra funderingar?
Magdalena Åkerström, 011–23 17 25, 073–140 57 29
magdalena.akerstrom@arbetetsmuseum.se
Kursen arrangeras av Arbetets museum och ArbetSam  
i samarbete med Skandiamuseet.

Fotograf: Niclas Fasth

LARS MELKERSSON, 
pensionär med 40 års erfa-
renhet som Loadingmaster 
och Skiftingenjör på Preem-
raffinaderiet. Som ung gick 
han till sjöss och arbetade i 
maskin. Engagerad i Fören-
ingen L. Laurin och Skandia- 
museet sedan starten 1993. 
Tack vare hans intresse för 
teknik har han skrivit fem 
böcker om tändkulemotorer.  
Melkersson fick Lysekils 
Kommuns Kulturpris 2014.

Kursledare:

ANMÄL DIG HÄR
Klicka!

www.arbetsam.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScub06PhT-grPtdYq1nqNunLnFlbtMsw8rCUArJojf0BZ7Hpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScub06PhT-grPtdYq1nqNunLnFlbtMsw8rCUArJojf0BZ7Hpg/viewform

