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Om DMJU : Unionen er en landsorganisation for Danmarks modeljernbaneklubber med 
over 100 medlemsklubber.  
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Formanden har ordet.  

Nu er det efterår og modeljernbanesæsonen kommer rigtig i gang 
rundt om i klubberne. 
I DMJU er vi godt i gang med planlægningen af næste års 
udstilling. Den forventer vi os meget af, idet vi for første gang i 
mange år, kan afholde den i én stor hal. I den forbindelse vil der 
komme nogle flere opslag om ”job” i DMJU, idet arbejdet bliver 
mere og mere komplekst, så bestyrelsen har brug for nogle til at 
tage sig af specifikke områder. Bestyrelsen kan simpelt hen ikke 
favne det hele. 

DMJUs økonomi er god og der opbygges en fast buffer til 
uforudsete hændelser – som f.eks. katastrofen omkring udstillingen i Aarhus. Bufferen er 
på nuværende tidspunkt på 40 000 kr. og stigende. 
Flere klubber har spurgt til, hvordan de er stillet økonomisk hvis DMJU kommer i 
økonomiske vanskeligheder. Det er således, at DMJU udstillingsvirksomhed er en MOMS 
registreret virksomhed. Klubberne hæfter ikke for noget i den virksomhed, og vil derfor ikke 
kunne afkræves nogen form for betaling i forbindelse med en konkurs. 
Det samme gælder bestyrelsen så længe, at den ikke har handlet groft 
uforsvarligt.Efteråret er også DMJU konkurrencernes tid, først fotokonkurrencen og senere 
”Årets model” 
Endelig har vi den glæde, at nok en ny klub er på vej til et medlemskab. 
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DMJU annonce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIKER SØGES 

 
DMJU's bestyrelse søger grafiker til udarbejdelse af 

unionens tryksager, magasiner, plakater og annoncer m.m. i 

tæt samarbejde med den markedsførings ansvarlige. 

Erfaring med InDesign software eller lignende en 

nødvendighed. 

 

Findes der blandt DMJU's mere end 1700 medlemmer en 

kreativ grafiker der har lyst til på frivillig basis at deltage i 

unionens spændende arbejde hører vi gerne fra dig. 

Opgaverne er fordelt over hele året, men der er typisk mest 

travlt i forårsperioden op til den årlige udstilling. 

Omkostninger i relation til opgaverne betales af DMJU efter 

aftale. 

 

Hvis du er interesseret bedes du kontakte næstformand 

Frank R Taarup (naestformand@dmju.dk eller 40 56 67 00). 
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DMJU Fotokonkurrence 

2017 
Deltag og vind gode gavekort til modeljernbanen. 
Så starter vi årets fotokonkurrence.  

I år er temaet:   

”Jernbanebro og jernbaneviadukter” 
Krav: 

For at overvinde dale, slugter, vand, andre baner og veje, har det været 
nødvendigt fra jernbanernes start, at bygge broer og viadukter.  
Denne gang skal der derfor indsendes billeder fra jeres anlæg/moduler, hvor 
der indgår tog på broer eller viadukter 

Små eller store anlæg eller måske moduler, det er lige meget. Det vigtige er, 
at fotoet yder anlægget retfærdighed, og måske er taget fra en kreativ vinkel. 
Tænk på at det skal inspirere andre modeljernbane entusiaster over hele 
landet. Klubber der ikke har et fast anlæg, kan evt. sende et billede af deres 
modulanlæg.  

Der må indsendes max. 3 stk. fotos fra hver deltagende klub af klubbens eget 
anlæg. Billederne bliver lagt på unionens hjemmeside, hvorefter alle DMJU’s 
medlemsklubber får tilsendt en afstemningsblanket, som skal bruges i 
forbindelse med afgivelse. Det er kun muligt at stemme én gang, og ikke på 
egnede billeder. 

Specifikationer: 

Fotos skal være i høj opløsning i JPG-format (min. 300 dpi) og må max. fylde 
1 mb. Ved indsendelsen til konkurrencen giver fotografen samtidig tilladelse 
til, at DMJU må anvende billederne til kommercielle markedsføringsformål i 
brochurer, annoncer og lignende. 
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Præmierne: 

Alle klubber, der indsender billeder, får et lod ti l lodtrækningen, og det 
samme gælder for de klubber, der 

stemmer. Der trækkes lod om min. 5 stk. gavekort a 500,00 kr. på 
udstillingen i Kolding. 

De 3 bedste fotos får hver et gavekort. 

1. plads: 750,00 kr. 2. plads: 500,00 kr. 3. plads:  250,00 kr., der sendes til 
klubberne. 

Gavekortene kan kun indløses hos DMJU’s sponsorer 

Send dit foto senest 1. november 2017  
Fotos indsendes elektronisk til fotokonkurrence@dmju.dk , og e-mailen skal 
indeholde oplysninger om navn på klubben, navn på fotografen, og navn på 
kontaktperson fra klubben. Hvert foto skal være mærket med en let 
identifikation i form af filnavn, 

f.eks. SYDMJK-1.jpg 

Sidste frist for indsendelse af fotos er 1. november 2017, og afstemningen 
blandt de indsendte fotos løber frem til 25. november 2017, hvor 
konkurrencen slutter, og vinderne offentliggøres.  

Kun DMJU’s medlemsklubber kan indsende fotos og afgive stemmer. 

Har du spørgsmål kan du kontakte DMJU via mail: webmaster@dmju.dk 

Med venlig hilsen 

DANSK MODEL JERNBANE UNION 
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På sponsorbesøg  
 
BJ Hobby  
 

DMJU har efterhånden mange 
sponsorer (Tak for det!). En af de 
senest tilkomne er BJ Hobby i 
Hanstholm. 
Nu er Hanstholm for mange virkelig 
udkants Danmark, så NEWS satte sig 
for at se lidt mere på denne butik i 
landets nordvestlige hjørne. 
Der blev aftalt et besøg med 
indehaveren Jan. Det var med 
spænding at jeg drog af sted til 
Hansholm. Butikken er let at finde og 
ligger i - hvad jeg vil betegne - som 
udkanten af Hanstholm. Ingen kan 
være i tvivl om, at her er det noget med tog! Der er skilte fra jernbanen helt 
ude ved vejen. Jeg bliver taget hjertelig imod af Lis og Jan. 
Vi går ind i butikken, og her åbenbarer det sig straks, et det ikke bare er tog, 
men også andre hobby ting som skibe og lign, der handles med. Maser af 
byggedele  i form af lister og meget andet er det første man møder. 

 
Og en montre med en Märklin spor 1 Br 50 -maskine i en rå metalbemaling. 
Flot! 

Videre ind i butikken 
kommer der så 
modeltog. Massivt 
pakket på hylder fra 
gulv til loft. Rummet er 
måske ikke særlig 
stort, men der er rigtig 
meget modeltog! Det 
er primært Märklin der 
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forhandles på disse kanter samt div. danske lokomotiver og vogne til 2 og 3 
skinne drift.  Tilbehør findes i rigt udvalg – også i de lidt mindre gængse 
fabrikater. Jo de er velforsynet også i det hjørne af landet. Det eneste ”udkant” 
her, er det begrænsede udvalg på materiel til 2 skinnedrift. 
 
Nu handler Jan jo ikke bare med modeltog – bevæger vi os længere ind i 
bygningen dukker der en større modeljernbane under opbygning frem. Jan er 
således ikke ”bare en modeltogshandler” men også en vaskeægte 
modeljernbane entusiast, der kan give råd og vejledning ud fra egne 
erfaringer. 

 
Vi fik en rigtig god snak om modeltog, hjemmesider og DMJUs udstillinger og 
sluttede besøget af med en kop veltillavet te hvortil Lis serverede god 
hjemmebagt kage. 
Et dejligt besøg på en dejlig solbeskinnet dag. 
 
NB: BJ Hobby har endnu ingen hjemmeside – men den er på vej! 
 
gf 
 
 

Medlemsnyt  

Ny medlemsklub: 

DMJU kan med glæde byde ”Togklubben Orø” velkommen. Det er en klub med 14 
medlemmer, heraf 3 mindreårige. Der køres med Märklin – både analog og digital. Som 
noget nyt kører man også turister med et ”Tivolitog” – en stor succes. Vi vil ved 
førstkommende lejlighed fortælle mere om klubben. 



 11

 



 12

Østrigs største modeljernbane 

På årets sommerferie i Østrig, opdagede jeg, at der i byen  Spittal an der Drau skulle være 
Østrigs største modeljernbane. Da vi kun boede 25 km derfra, skulle den selvfølgelig 
besøges. 

Modeljernbanen ligger midt inde i byen i et shoppingcenter lydende navnet ”Citycenter”. 
Der var nu ikke meget shopping tilbage, for næsten alle butikker var lukket! 

De opgiver at banen dækker 300 kvadratmeter – men det er nu nok lokalets størrelse. 
Som hovedtema har banen strækningen fra Spittal til Mallnitz ved indgangen til Hohe- 
tauern tunnellen. I sig selv en interessant strækning på ca 30 km med en stigning på 25 
o/oo med masser af broer og tunneller. 

Jeg blev taget pænt imod ved indgangen. Det koster 7€ at komme ind. 

Banen er ca 15 år gammel og er en del af ”Museum für Volkskultur” i Spittal. Anlægget er 
et 3 skinne anlæg, hovedsagligt bygget med Märklin M-skinner suppleret med lidt C-
skinner. Det meste er analogt med traditionel styring via vippekontakter i sporet således, at 
det kan køre uden direkte betjening. Dog var der også enkelte digitale afsnit. Det så ud til, 
at der var lavet en række rund og kødbensbaner på anlægget. Det hele var opbygget på 
en flad bund med lidt opbygning, der gav lidt højdeforskelle undervejs. 

Der var en del tog der kørte rundt – med blandet damp, diesel og eltog. 
Landskabsmæssigt var der ikke de store oplevelser at komme efter. Der var rimelig med 
besøg sådan en onsdag middag og gæsterne fotograferede livligt. 

 

Ved indgangen og billetsalget er 
der også ”kontrolrummet” med 
en hel stribe af Märklins 
transformatorer og enkelte 
mobilstationer samt et lille 
service område. Driften så ikke 
ud til at kræve synderlig megen 
indgriben fra personalets side. 

Gengivelsen af strækningen fra 
Spittal til Mallnitz skete langs de 
2 af lokalets sider. Det var 
opbyget som den oprindelige 
ensporede bane. De store 

højdeforskelle fik jeg ikke rigtig indtrykket af. Det kunne såmænd sagtens have været et 
stykke af den jyske længdebane.. Endestationerne var der i deres oprindelige form, som 
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da banen blev indviet af Kejser 
Franz Josef d. 1.. Langt senere 
er banen udbygget til 
dobbeltspor, eldrift og nye 
imponerende og flotte broer, 
men det er en helt anden sag. 

Midterafdelineg af anlægget var 
opbygget omkring en stor spids 
”Alpe”, hvor toget kørte rundt 
om og noget kørte ind i bjerget. 
I det flade land rundt om var der 
placeret forskellige former for 

landskabsudsmykning som huse, borge, arena og andet. 

Samlet set var jeg ikke imponeret 
over anlægget.  Anlægget i f.eks 
Hadsten og de udstillede anlæg på 
DMJUs udstillinger, er klart bedre. 
Men på den anden side, var det også 
sjovt at se – og hvordan det brede 
publikum alligevel var optaget af 
modeltogene. 

Jeg spurgte personalet om, hvordan 
fremtiden så ud i dette næsten 
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forladte indkøbscenter, hvortil de svarede, at de i hvert fald var garanteret 1 år frem. 
Anlægget langs væggene med Tauernbahn kunne adskilles og flyttes, medens resten 
skulle nedrives i tilfælde af flytning. 

Adressen er Neuer Platz 1, Spittal/Drau. Der er parkeringsmuligheder bag bygningen og i 
en parkeringskælder. Hjemmeside www.museum-spittal.com/eEisenbahn.html 
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Søndag d.  10. september   2017 

kl. 1030- 1530 !    Ådalshallen, Skørring 

SSTTOORREE--        

bbyytttteeddaagg  
 
 
Modelbane?  Er det en ny eller gammel hobby for dig  – eller måske jer?   
Eller er du en af de garvede. Uanset hvad - så find  skuffen frem  
 – der er sikkert den stump, en anden mangler, 
 – og han har sikkert den, du mangler.  
Det er her, der byttes, det er her, der hygges. 
 
Bytte, køb og salg. 

Ingen stadeleje – billetten er nok. 

De bedste forretninger udstiller og handler. 

Udstilling med flere kørende anlæg. 
Cafeteria og Cafe. 
Gratis slusch-is på børnebilletterne. 
STORE-byttedag drejer sig først og  

fremmest om det private bytteri,  

men vi har altid noget nyt at se på!                                                  

Børn under 12 år i følge med voksne gratis adgang! 

Entre Kr. 50, – inkl. 1 meter bord 

Så længe bordplads er til rådighed 

Djurs Modelbaneklub   .  
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Modeljernbanens Dag 2. december fejres i år for 3. gang, 
 
Der er kun tre måneder til Modeljernbanens Dag, så det er ikke for tidligt at 
planlægge aktiviteterne. 
 
Den officielle dato, 2. december, er i år en lørdag, så der er gode muligheder for såvel 
klubber som forhandlere for at arrangere lokale aktiviteter. Hvis ikke det lige passer på 
selve dagen er det muligt at afholde arrangementer både før eller efter. DMJU anbefaler 
dog at aktiviteterne i forbindelse med Modeljernbanens Dag afholdes i perioden lørdag, 
25. november til søndag, 10. december. 
 
Mange klubber vælger at afholde åbent hus på én bestemt dato (eller flere), eller lave en 
lokal sær udstilling på biblioteket, i et supermarked eller i forbindelse med andre lokale 
aktiviteter. Eventuelt i samarbejde med den lokale modeltogs-forhandler. Måske kan man 
arrangere en præsentation på lokale skoler eller hos lokale attraktioner eller legelande. 
Der er mange måder at gøre opmærksom på hobbyen på, og vil man have nye – og yngre 
– medlemmer – er det oplagt at benytte denne fælles aktivitets dag. 
 
DMJU understøtter som tidligere aktiviteterne ved udgivelse af en særlig brochure som 
kan rekvireres til uddeling. Brochuren er en 'appetitvækker' til modeltogs hobbyen, og 
beskriver i generelle træk lidt om de aktiviteter der afholdes, lidt om modeltog som hobby, 
og lidt om hvordan man kan komme i gang ved at besøge en klub, en forhandler osv.    
 
Har I planer om en aktivitet på Modeljernbanens Dag hører vi naturligvis gerne om det. 
DMJU vil på hjemmesiden omtale alle aktiviteter der er knyttet til dagen med en kort 
beskrivelse af tid, sted m.m. F. eks. Modeljernbaneklub XX, adresse, by, afholder ÅBENT 
HUS, 2. december kl. 14-17. Kontakt: mail og/eller telefon. 
 
Anmeld jeres arrangement til DMJU på mail naestformand@dmju.dk, og angiv samtidigt 
hvor mange brochurer i regner med at kunne få brug for. Sidste frist 
for rekvirering af brochurer er 1. november 2017. 
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NYHED hos Hobbykæden: D.D.S.F.  Volvo Duett 
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Spændende ting fra Tramfabriek  

 

 

TRAMFABRIEK er et een mands foretagende , der ejes af hollænderen SVEN. Han bor pt. 
I England, og har også tilbragt nogle år I Danmark. Sven skriver fint dansk. 

Han laver disse skønne firkantede damplokomotiver dels som færdigbyggede, dels som 
byggesæt. Helt usædvanligt laves de I 3 sporstørrelser: H0, H0m og H0e. Hele drivlinien 
er fint opbygget, og alle kan leveres med dekoder og lyd! Det hele kan leveres I en lille fin 
trækasse. 

Den her viste model, der er hans nyeste frembringelse, er et lokomotiv fremstillet af 
Henschel til Gooische Stoomtram I Holland. Modellen er flot detaljeret. Delene er udført I 
ætset nysølv og kedel/beholder er 3D printet. Vandtanke er støbt I hvidmetal, så på trods 
af modellens lidenhed, har den en forholdsvis god vægt. 

Koblingerne er beregnet for den type, der bruges til smalspor af Roco, Tillig, Egger Bahn 
m. fl. 

En spændende model hvis man ønsker noget lidt ud over det vanlige på sit anlæg 

Se mere på  www.tramfabrik.nl 

 

 

 

 

 

LIGE HER 

Er der plads til beretningen fra DIN klub om, hvad 
i laver eller har af arrangementer! 

Som DMJU medlemsklub er det helt gratis.  
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Pendeltog i virkeligheden! Når man direkte maler på vognene, hvilken vej de skal vende, 
så er deres opgave rimelig fastlagt!  Her i Tauern tunnelen. 

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 august/primo september 2017 
med deadline den 28. august 2017  

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 


