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                                         foto: den tyske klub 

Billede fra det tyske spor 0 gæsteanlæg, der kommer  
på DMJU-udstillingen i Taastrup.  
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Om DMJU: Unionen er en landsorganisation for Danmarks modeljernbaneklubber med 
over 100 medlemsklubber.  
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Formanden har ordet 

Så nærmere vi os med hastende skridt, udstillingen ”Modeltog for 
alle 2019” i Taastrup idræts center d. 30-31. marts og vi i 
bestyrelse har i de sidste mange måneder arbejdet intenst på at få 
alt på plads. Vores markedsføring har kørt på fuld blus både 
eksternt og på vores hjemmeside. Vi har uddelt næsten 7000 stk. 
børnebilletter og der er ophængt plakater rundt omkring i Taastrup. 
Jeg vil i den forbindelse sige tak til Frank og ikke mindst Ulrik R. 
Thomsen for en kæmpe indsats.  

Lige nu kan du næste dagligt følge opdateringerne på 
hjemmesiden og Facebook om aktiviteter hos vores kommercielle 

udstillere. Nogle kommer med en nyhed, andre demonstrationer af produkter. Kik ind på 
hjemmeside så du er godt klædt på til at bruge en hel weekend i Taastrup.  

Vi kan selv lancere nye tiltag på udstillingen. I vores børneområde er der kommet nye 
aktivitet ud over vores LGB-bane og tegnekonkurrence. I år kan børn prøver at male en 
figur og der er mulighed for at samle et hus så så skulle blive til en lille by, og når 
udstillingen lukker, kan de får deres hus med hjem. Her er det Jan Fjorbak der er vores 
”legeonkel” En stor tak til PerfektTrain og Nettog for at sponsere materiel til børneområdet. 

Alle der arrangerer udstillinger ved, at søndag kan virke lidt ”døde i forhold til lørdag. Det 
har vi i år prøvet at gøre noget ved. Vi har lavet en aftale med Hans fra Frederiksberg  
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Auktionshus. Har du gammelt eller andet sjælende modeltog, så har du mulighed for at få 
det vurderet og evt. lave en aftale om det skal på auktion. Husk at dette glæder kun 
søndag.  

Næste år har vi 25. års jubilæum på udstillingsområdet. Vi har allerede forhåndsreserveret 
hal og grundskidtsen til udstillingen er grundlagt. Jubilæet fejres, men hvordan  skal i nok 
høre nærmere om. 

Jeg og bestyrelsen, glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen i Taastrup.  

 

 

Jan-Ole 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

     

 

 

 

DMJU NEWS 
Til og med næste nummer af DMJU NEWS – der udkommer i 
begyndelsen af juni – er det Gert Frikke, som er redaktør.  

Gert har valgt at stoppe med redaktørjobbet herefter. 

Derfor søger vi en ny redaktør til at fortsætte DMJU NEWS, som er et 
vigtigt medie for DMJU.  

Er det dig, der kan tænke sig dette spændende job, så bedes du hurtigst 
mulig kontakte formanden på formand@dmju.dk  
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Årets DMJU udstilling i Taastrup 

Så er det atter tid til den årets største modeljernbaneudstilling – denne gang i Taastrup. 

Der er udarbejdet en pressemeddelelse, der giver nogle af de vigtigste facts: 
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Traditionen tro er det udstillingen, hvor der er rigtig meget modeltog at kigge på. Mange 
store og flotte anlæg i forskellige skala størrelser og ikke mindst, personerne bag 
anlæggene, som man kan få en rigtig god snak med. Samtidig mødes modeljernbane 
entusiaster fra hele landet og får et godt gensyn med og udveksling af nyheder og 
erfaringer. Tilmed kommer der mange familier med børn for at se på modeltog – 
fremtidens modeljernbanere! Alene at se de små ungers total opslugthed af anlæggene er 
en oplevelse i sig selv. 
Ud over hvad DMJUs medlemsklubber kan fremvise af flotte modeljernbaneanlæg – samt 
vort udenlandske gæsteanlæg – så kommer mange af landets forhandlere og producenter 
af modeltog og viser, hvad de kan falbyde - her har ikke mindst nyhederne den store 
interesse. 
Der er en konkurrence i dioramabygning, hvor der udstilles en række dioramaer. Publikum 
stemmer om det bedste, og så er der premier til både publikum og dioramabyggerne! 

I børneområdet er der mulighed for børnene at være med i en tegnekonkurrence, 
figurmaling og de kan selv lege med modeltog, der er opstillet i området. 

Nye udstillere 

I år kan vi byde velkommen til nogle nye udstillere: 

Rislev Hobby handler med alt det fine værktøj. 

Jesper Risløv fortæller: 

Det vi fokuserer på, er værktøj mm. til folk der arbejder i mindre skala eller målestoksforhold. Vi sælger 
håndværktøj, elektrisk værktøj, sprøjtepistoler (airbrush), lamper med eller uden forstørrelsesglas, lup, bor, 
sandblæse, lodde og meget mere. Groft sagt sælger vi det i størrelser du normalt ikke kan få i det lokale 
byggemarked.  Vi prøver hele tiden at opdatere vores sortiment og i samarbejde med vores leverandører 
kommer der hele tiden flere og nye produkter til. Nogle gange er det små opdateringer eller justeringer af 
sortimentet og andre gange er det noget helt nyt.  
Vi leverer også tilbehør til jer der gerne vil sprøjtemale. Her har vi et stort sortiment i kompressor, 
sprøjtepistoler, maling og diverse andet tilbehør. Så hvad enten det er et diorama der skal males eller en 
togvogn der skal gøres ”beskidt” så kan vi levere det rigtige grej. 
    
Noget nyt vi har fået hjem, er indretning til 
værkstedsbordet. Der er mange der har deres faste 
arbejdsbord og plads og ofte ligger tingene i mere eller 
mindre organiseret systemer, en blanding af flere æsker, 
skuffer, kasser mm. Nu kan man købe et system der kan 
sammensættes efter behov. Det kommer i små ønsker 
og skal bare samles og sættes sammen. Det kræver ingen 
værktøj eller store evner som snedker for at klare det.  
Kort og godt leverer vi varer under mottoet ”småt er 
godt” 
Interessant for modeljernbane folket: 
 
Sporklipper fra Xuron PXU2175B og forstørrelsesbrille 
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Heljan 
 
Heljan har vi ikke set på DMJU udstillinger længe, men denne gang er de med. De vil 
selvfølgelig vise deres produkter og du kan få en nak med medarbejderne på standen. 
Måske er vi heldige at få en prøvestøbning af litra Da vognen at se. 
 
Rygtet vil også vide, at der skulle være en vaskeægte NYHED, der bliver afsløret på 
udstillingen. 
 
 
 
 

Andre nyheder: 
 
Sami fra Perfeckt trains skriver: 
 
Ja, vi har produkter med som vi med sikkerhed ved,m kommer i år. 
 
Vi er i gang med at lave en serie af kunst plakater, i form af oversigtstegninger af 
forskelligt jernbanemateriel i A3 størrelse. 
De er specielt designet, så de passer til flere typer billederammer eller eventuelt uden 
ramme som plakat. 
Vi har valgt at give dem looket som et karakteristisk blueprint, som det blev introduceret i 
1842 af John Herschel. 
 
På messen i Høje Taastrup medbringer vi vores store udstillings modul, hvor de 
kommende produkter samt det, vi har planer om at lave, kan ses. 
Selve udstillingsmodulet er bygget for at vise hvor simpelt det kan gøres og hvor lidt der 
skal til at gøre en stor forskel. Der vil også være en udstilling af 8 lokomotiver med orange 
færdigmelderblink som besøgende kan kigge på, og endda selv tilkøbe sig til sine 
lokomotiver. Vi medbringer også en lille del af værkstedet, hvor vil tilbyde at kunne få 
opgraderet sine Hobbytrade dobbeltdækkervognes kørelys til varmt hvidt lys samt ny 
indretnings lys i hele vognens længde. Ombygningen kan grundet vores forarbejde 
udføres på blot 10 min. på stedet. 
 
DF modeltog 

Har deres nyeste personvogn med: ”UIC”-personvogne fra OHJ og HTJ. Endvidere har de 
det nye relæ/signalhytte i H0 med fra Banetjenesten – sammen med en masse andre 
produkter herfra.foto_ DF 
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DWA hobby/ Hobbytrade 
 

Litra ML i AC-udgave skulle på nuværende tidspunkt være leveringsklar. 

DWA er i gang med at 
lave en serie byhuse, hvor 
alt er med inkl. have og 
fortov. De 2 første er klar 
til levering. Det drejer sig 
om et rødstenshus og et 
pudset hus. De næste er 
et hjørnehus med butik og 
et byhus med butik.  

Foto DWA 

Messehandel i/s 

Præsenterer deres nye sporvogn samt en hel række af nye biler, huse og hestevogne. 

 
En nyhed er MELEX vognen, som             En Falck kranbil er også med i nyheds-          
man kunne finde rundt om på mange        sortimentet sammen med andre rednings- 
stationer                                                     køretøjer. 

 

I øvrigt meddeler Messehandel i/s, at de fremover vil hellige sig primært materiel i H0, 
medens de ”store” størrelser 0 og 1 helt udgår.   Foto: messehandel i/s 
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Diorama byggekonkurrence 

I forbindelse med DMJU´ årlige udstilling, afholdes der 
byggekonkurrence for dioramaer 

De udstillede dioramaer må max. være 1 m2 og max 2 m 
i længde. 

Der må ikke benyttes internt eller eksternt strøm på 
dioramet. 

Konkurrencen er skalafri. 
Dioramaernes indhold er frit, dog skal det være jernbane 

relaterede emner. 
Publikum får ved indgangen udleveret stemmesedler, og 

det er publikum, der afgør vinderne af konkurrencen. 
1 præmie, et gavekort på kr. 3.000- 

2 præmie, et gavekort på kr. 2.000- 

3 præmie, et gavekort på kr. 1.000- 

 (Der skal som minimum tilmeldes 5 dioramaer for at konkurrencen 
gennemføres.) 

Mellem de indkomne stemmesedler udtrækkes en 
præmie. 

Konkurrencen er åbent så alle kan deltage, såvel 
enkeltpersoner som klubber. 
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GOLDEN
US Prototype Model Railroaders of Denmark

  SPIKE
 

 Byggeriet og arbejdet i Golden Spike kører i højt gear. Vi arbejder fortsat efter de tidligere 
forklarede metoder, hvorfor vi ikke har noget banebrydende nyt at berette om denne gang. 
Lige nu prøver vi at få industribygningerne så færdige som mulige inden udstillingen i 
Taastrup.  

Der monteres blandt andet brokanter på det hævede spor og der kommer facader på 
bygningerne.  

Af andre tiltag forventer vi at benytte et nyt "skørt" rundt om anlægget for et bedre helheds 
indtryk. 

 

Vi glæder os til at vise anlægget frem til DMJUs udstilling i Taastrup. 

 

Foto og tekst:  Golden Spike 
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Oprangeringen af tilbringertoget kendes ikke på nuværende tidspunkt, men måske bliver 
det med ØSJKs flotte nymalede marcipanbrød som trækkraft 
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Vinterferieaktiviteter hos Modelbane Europa i Hadsten 

Små bøtter med strøelse af enhver slags – græs, grus, sand, sne, små sten, småbuske 
osv. Klargjorte skabeloner med et par lave bakker og en gammel Märklin-skinne. Vores 
egne håndlavede buske og træer stillet på rækker på flamingoplader. Bøtter med lim og 
maling. Køkkenruller og gamle aviser. Modelbane Europa havde dækket op til vinterferiens 
aktivitetstilbud: En workshop eller – som vi annoncerede – et lille kursus for børn og 
voksne, hvor de kunne eksperimentere med at bygge et lille modellandskab i form af et 
diorama. Det var anden gang, vi tilbød vores gæster at lure vores teknikker af, og det viste 
sig, at der var ret så stor interesse for at få nogle gode idéer til egen bane derhjemme. 

Ethvert nyt initiativ udspringer af en baggrundshistorie, således også dette.  

Modelbane Europa er drevet som en erhvervsdrivende forening med uafhængig økonomi 
og er den eneste turistattraktion i Favrskov Kommune. Vi har da også kommunens 
bevågenhed. Vi får al den hjælp, vi kan ønske os, både økonomisk støtte til huslejen og 
løfte om at kunne trække på dele af det kommunale serviceapparat. Men den langt 
overvejende indtægt skal komme fra entrébilletterne. Rent praktisk er det Hadsten 
Modeljernbaneklub (HaMJK), der driver Modelbane Europa gennem en samarbejdsaftale: 
Klubbens medlemmer (i omegnen af 60 stk.) arbejder frivilligt og gratis i åbningstiden, til 
gengæld kan klubben frit benytte modelbanens lokaler til klubaktiviteter, hvilket er ret 
praktisk, da udbygning og vedligehold af modelanlæggene sker på de to ugentlige 
klubaftener. 

Sommeren 2018 var som bekendt præget af en lang varmebølge, og det har Modelbane 
Europa lidt under ligesom så mange andre indendørs attraktioner. Besøgstallet dykkede 
alvorligt i forhold til de foregående år. Vi blev bekymrede over, om vi kom til at mangle kul i 
tenderen, kunne man sige. Det blev nødvendigt for os at finde nye veje at gå for at få tallet 
op igen. Måske skulle vi tilbyde aktiviteter, der kaldte på kreativitet og fantasi? At finde på 
noget nyt, som kunne aktivere publikum? Og måske noget som kunne appellere til folks 
nysgerrighed i forhold til, hvordan vi egentlig har bygget vores eventyrverden op? Midt i 
dette tankespind opstod idéen om at tilbyde et lille kursus eller en workshop i 
modellandskabsbygning i efterårsferien. Et kursusforløb der kunne gennemføres på et par 
timer med individuel vejledning. Vi besluttede os at springe ud i det. Vi kaldte kurset Den 
lille Landskabsbygger, og vi annoncerede, at man kunne komme på 3 fastlagte dage i 
efterårsferien og være med. Kurset blev målrettet mod børnefamilier og bedsteforældre, 
som jo i hver skoleferie går på jagt efter aktivitetstilbud til de ferieramte børn. Samtidig 
udbød vi en konkurrence, hvor vores jury bestående af nogle af vores egne 
landskabsbyggere skulle udvælge de tre flotteste dioramaer. Præmierne var flotte, syntes 
vi: Et Piko-startsæt til en værdi af ca. 1.000 kr. samt to PIKO-samlesæt med henholdsvis 5 
huse og et enkelt hus. En jury ville udvælge vinderne efter lukketid den sidste af de tre 
dage. Der blev annonceret i Lokalavisen og på Facebook, og der blev udsendt andet PR-
materiale. Tilmelding var ikke nødvendig – deltagerne kunne blot møde op, betale 
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entrébilletten og sætte sig hen til arbejdsbordet og gå i gang. Grundmaterialerne var 
inkluderet i billetten.  

Det blev en bragende succes. 
Arbejdsbordet var [ konstant fyldt 
op med glade og koncentrerede 
børn og deres forældre eller 
bedsteforældre, der ihærdigt og 
under kyndig vejledning af vores 
kursusledere byggede i alt knap 
hundrede dioramaer, som blev 
stillet til tørre og fotograferet, inden 
børnene kunne tage dem med 
hjem. Mange af vores medlemmer 
er bedsteforældre selv, og de kom 
også gerne med børnebørnene og 

lod dem deltage i konkurrencen, så det var vigtigt, at juryen ikke havde mulighed for at 
genkende navne på de færdige dioramaer. Derfor udviklede vi et sindrigt system med 
blanketter og halve spillekort, som sikrede, at al uretfærdighed i juryens udvælgelse af de 
flotteste var helt udelukket. Der blev taget billeder af alle dioramaer, og det var ud fra dem, 
de blev vurderet. Det tog lidt tid at gå alle billederne igennem. Vinderne fik direkte besked 
og blev inviteret til at komme på modelbanen og hente præmien – og nyde en af vores 
unikke svellekager og en sodavand. I klubben levede vi højt på succesen i flere uger! 

Og vi fik indhentet en del af det 
tabte besøgstal fra sommeren. 

Vi fik blod på tanden efter denne 
medgang. Vi havde fået fat i 
noget, der kunne give os mere 
damp på kedlerne. Vi blev enige 
om at gentage workshoppen i 
vinterferien i år, nu med mulighed 
for at bygge et vinterlandskab, 
hvilket selvfølgelig indgik i PR-

arbejdet. I denne omgang valgte vi 
konkurrencen fra, som havde vist 
sig at være logistisk krævende for 
os, men alting behøver jo heller 

ikke at være ens fra gang til gang. Nye skabeloner blev produceret, buske og træer sat i 
produktion i vores værksted, og arbejdsbordet klargjort med masser af bøtter, pensler, lim 
og maling. Atter var grundmaterialerne gratis, men hvis man ønskede at gøre lidt ekstra ud 
af sit diorama, kunne man købe håndlavede buske og træer til nedsat pris. Vores 

Vores landskabsbyggere forberedte sig grundigt, så de 
kunne give den bedst mulige individuelle vejledning til 
gæsterne 

I første omgang forberedte vi ca 30 skabeloner. Vi måtte 
producere adskillige flere i løbet af efterårsferieugen. Den 
erfaring gjorde vi brug af forud for vinterferieugen. 
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landskabsbyggere stod klar til at modtage og vejlede de nye kursister mandag, onsdag og 
fredag i ferieugen. 

Igen viste interessen sig at være 
stor. Det var en fornøjelse at se, 
hvordan ikke mindst børnene gik til 
sagen med stor iver og 
koncentration – og mærke deres 
stolthed, når de tog deres diorama 
med hjem. Måske vender nogle af 
dem tilbage som medlemmer af 
klubben om nogle år? Vi nåede 

ikke helt op til efterårsferiens antal 
af dioramaer, men vi var meget 

tilfredse med besøgstallene. Der fik vi også lidt hjælp af TV2 Østjylland, der kom på besøg 
og producerede et lille indslag, som blev bragt i en regionaludsendelse først på ugen. 
Dejligt med lidt gratis reklame. 

Vi har fået fat i noget, som kan trække gæster til Modelbane Europa. Det er vi ikke i tvivl 
om. Vi skal fortsætte med at arrangere aktiviteter i de korte skoleferier. Men det skal nok 
ikke være landskabsbygning hver gang. Vi skal forny os for at fastholde interessen. Det 
bliver en udfordring.  

Modelbane Europa har åbent for besøgende hver lørdag og søndag kl. 10-16.  I skolernes 
ferier har vi åbent hver dag kl. 10-17. Man kan følge os på vores hjemmeside 
www.modelbaneeuropa.dk og på Facebook. 

 

Der var hele tiden kursister omkring arbejdsbordet – og 2 brødre i dyb koncentration. 

 

 

 

Fat og søn arbejde fint sammen 
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 Klubben havde udbudt  de håndlavede træer til  
nedsat pris 

 

 

 

          Det var helt i orden at søge inspiration 
            hos de voksne 

 

 

 
 
 
 
 
   

Et af de mange og meget forskellige bud på                        En glad vinderaf konkurrencen i efterårsferien- 
et modeljernbanelandskab 

 

Tekst og foto: Hadsten modeljernbaneklub. 
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N-modul træf 

Det er fjerde gang, at N-Modulvest arrangerer de store træf, og hver eneste gang har det 
været et tilløbsstykke af de helt store. 

I alt var der over 50 modelbyggere, og det fungerer på den måde, at hver modelbygger har 
x antal moduler, hvor alle modulenderne overholder FREMO standard målene og på den 
måde kan man samle små moduler sammen til en stor bane med flere hundrede meter 
skinner, som samles på en sirlig måde, der er planlagt på forhånd ned til mindste 
millimeter. I år nåede vi 180 meter skinner. 
 

- Vi forventede, at der også i år kom mellem 1500 og 2000 tilskuere og kiggede på. Men 
det gode vejr udendørs gjorde at blot 900 tilskuer fandt vejen forbi. For os, som klub, 
arrangerer vi det nu ikke for tilskuernes skyld, for det er et træf for medlemmer. Og det er 
også vores generalforsamling. Men det giver god mening at invitere nysgerrige indenfor, 
for det er en simpel måde at give et indblik i, hvad det er, vi går og laver. Og det virker til, 
at det vil folk rigtig gerne se. Især kan vi se, at der er mange bedsteforældre, som tager 
børnebørnene med, siger han. 

Det var imponerende at se, den fremgang de forskellige modelbyggere har præsteret 
siden vi sidst vi samlet. Og flere havde små overraskelser med i form af nye vogne.  

Selve medlemmerne kommer fra Danmark og Sverige og en enkelt med norsk baggrund. 
Vi havde åbent hus over 2 dage.  

Vh Peter (Mette) 
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Bagsiden: 

 

 
 

I en modeljernbaneklub hjælper vi hinanden og deler viden og færdigheder 
 

 

Copyright: indholdet i DMJU NEWS må citeres med kildeangivelse i ikke kommercielle 
sammenhænge. 

Hvor intet andet er nævnt: tekst og foto af Gert Frikke 

Næste nummer af DMJU NEWS forventes at udkomme ultimo november/primo december 2018 
med deadline den 25. november 2018 

Kontaktpersoner DMJU: 

Redaktør:   Redaktion Øst: Udgivet af: 
Gert Frikke                                                     Frank R. Taarup                     Dansk Modeljernbane 
gf@mjk.limfjorden.dk                                     frtaarup@gmail.com               Union 

(+45) 21 93 33 78                                          (+45) 40 56 67 00                   www.dmju.dk  

Ansvarshavende: Jan Ole Hansen 


