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Pressemeddelelse
LOKOMOTIVET nr. 136, sommer 2021

Ærligeligt! Men vort planlagte sommerskrift LOKOMOTIVET nr.136 bliver desværre ikke til
noget.
Årsagen  er,  at  omsætningsmassen  er  ændret  til  ugunst  for  os.  Tidligere  havde  vi  en
fordeling af  salget  med godt 60% abonnenter  og 40% forhandlere. Den har  desværre
ændret sig  til ca. 35% abonnenter og 65% forhandlere. Nuværende oplagstal er således:
ca. 195 abonnenter og ca. 350 forhandlere. 
Det  er  en  god  og  velundt  økonomi  for  vore  forhandlere,  men  til  stor  ulempe for  vor
økonomi.  Vi  tjener  nemlig  mest  på  abonnenter,  mens  fortjenesten  på  forhandlere  er
minimal. Tilsyneladende foretrækker mange gode læsere nu at købe vore udgivelser hos
forhandlerne  frem for  at  abonnere,  hvilket  bl.a.  skyldes  usikker  levering  af  PostNord.
Uheldigvis er annonce-indtægterne også er faldet markant (bl.a. fravalg fra HELJAN. McK,
Hobbykæden, Hobbytrade m.fl..)
Årsskrift 2020, der blev udgivet i december 2020, kom heldigvis til at hvile i sig selv, men vi
tror ikke at et sommerhæfte vil kunne løbe rundt. Det skyldes også PostNord, der tager en
uhørt pris på kr. 66,00 pr. nummer for at omdele bladet. Well, færre abonnenter = mindre
porto – men flere abonnenter er dog at foretrække, da det giver bedre fortjeneste..
Skal det give mening at udgive et sommerhæfte på 80 sider, vil  det koste omkring kr..
300,00 pr. nummer incl. porto, Og det mener vi er alt, alt for meget. 
Så derfor dropper vi beklageligvis sommerhæfte 2021.
Ærgerligt, for vi havde en masse gode tekster, fotos, farvetaver og skalategninger klar,
bl.a. historien om små Carlsberg ølvogne, design af dansk mj-anlæg (med brug af nyere
mj-elekttronik),  PF-vogne  hos  privatbanerne,  Vordingborg  station,  signalposter,
kendingssignaler på trækkraft, epoke III og IV., private tankvogne hos DSB epoke IV-V,
bl.a. vintankvogne...og meget, meget mere.

Årsskrift 2021 til december 2021 vil vi lige tænke over. Det vender vi tilbage til.

Med venlig hilsen
Torben Andersen
Redaktør af LOKOMOTIVET

NB:  Evt.  kommentarer  til  ovennævnte  kan  sendes  til  vor  e-mail-adresse:
lokomoivet@lokomotivet.dk.
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