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… små tog – stor hobby! 

 

 
 
 
Pressemeddelelse    8. august 2014  
 
 
Dansk Model Jernbane Union arbejder bl. a. for at øge synligheden for 
modeljernbanehobbyen og samarbejder til mange sider. Senest er der 
indgået samarbejde med fagbladet LOKOMOTIVET. 
 
Ifølge formanden for DMJU, Jan-Ole Hansen, er det vigtigt for udbredelsen og 
interessen for model jernbane som en stor hobby, at de danske fagblade fortsat kan 
spille en vigtig rolle i formidlingen af nyheder og generel viden på området. 
 
’Vi finder det nødvendigt at bakke op om de danske fagblade, og det er derfor en 
glæde at vi nu har indgået en aftale med Lokomotivet om gensidigt at hjælpe 
hinanden’, siger Jan-Ole Hansen, ’i første omgang udveksler vi annoncer hos 
hinanden, men vi regner med at udbygge samarbejdet hen ad vejen. Det er et af 
DMJU’s formål at udbrede interesse og kendskab til model jernbane hobbyen, og det 
kræver naturligvis indsats på mange fronter, ikke mindst i et godt og tæt samarbejde 
med fagpressen’.  
 
Lokomotivet er et jernbanehistorisk tidsskrift i A4 format og udkommer fire gange 
årligt. Det omhandler kun danske jernbaner i virkelighed og model, og betragtes som 
en særdeles seriøs informationskilde. Det er et af Danmarks ældste fagblade om tog. 
 
DMJU er det samlende organ for Danmarks model jernbane klubber og andre tog 
interesserede. Unionen har omkring 85 medlemsklubber med mere end 1500 
medlemmer, og arrangerer hvert år Danmarks største modeljernbane udstilling. 
Næste gang i Køge 25.-16. april 2015.   
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
 
DMJU: Jan-Ole Hansen; mobil: 20 25 86 66 mail: formand@dmju.dk 
Lokomotivet: Torben Andersen; mail: lokomotivet@lokomotivet.dk 
  


