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Vår var i ferd med å bli forsommer da disse to 69-settene passerte Follobaneanlegget 20. mai 2017. (LHR)

Hold av tid til medlemsmøtet i Ski
22. mai! Mer info inne i bladet.
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«Sydbaneracer’n» utgis som
aktuelt nyhetsblad for Norsk
Jernbaneklubb lokalavdelingen Østfoldbanen.
Bladet kommer før årsmøtet
og andre medlemsarrangementer i lokalavdelingen, og
trykkes i et opplag på 205
eks.
Stoff til neste utgave av
«Sydbaneracer’n» må være
redaksjonen i hende senest
tre uker etter utsendelse av
dette nummer.
Husk å melde adresseendring til lokalavdelingen dersom du flytter og fortsatt vil
motta Sydbaneracer´n.

Hallo folkens!
Våren er i full gang, og selv om
Bjørns tragiske bortgang har lagt
en skygge over lokalavdelingen,
må vi se framover og fortsette det
viktige arbeidet med uforandret
innsats.
Nok en vellykket modelljernbanemesse har gått av stabelen i Kråkstad Samfunnshus, og vi har
grunn til å være stolte av de 14 arrangementene vi så langt har
gjennomført til glede for store og
små MJ-ere. Naturligvis har vi allerede begynt å se fram til neste
års messe!
Ellers minner vi om medlemsmøtet 22. mai med Carl Frederik
Thorsager som foredragsholder,
samt at det også i år naturligvis vil
bli sankthansfeiring på Valdemarhøy i Ski. Vi håper imidlertid å
komme ut med et nytt nummer av
Sydbaneracer’n før sistnevnte arrangement.
Hilsen Leif-Harald

En veteran har gått fra borde
«Jeg har noe alvorlig å snakke
med deg om!» Når Bjørn Næss
sa disse ordene til en, betydde
det egentlig at han hadde noe
viktig å meddele til den personen han henvendte seg til. Det
er trist og vemodig å tenke på at
slike henvendelser nå er en del
av en forgangen historie.
Som en av stifterne av NJK i
1969 hadde Bjørn vært der hele
tiden; en man alltid fant på de
fleste steder, og som skapte
hygge rundt seg når han underholdt forsamlingen med historier. Beretningene kunne være
fra hans lange yrkesaktive liv
blant annet som lokstallformann
på Filipstad, eller fra jernbaneklubbens plass i Norges flora av frivillige foreninger som sysler med bevaring av tekniske kulturminner.
Bjørns oppvekst på etterkrigstidens Oppegård hadde også satt sitt
preg på ham, fortrinnsvis på en slik måte at han likte å snakke om
denne tiden. Med min interesse for lokalhistorie i de sørligste delene av Oslo og den nordre delen av Follo var han en uvurderlig informant som jeg benyttet meg av i mange tilfeller. Han tok seg alltid
god tid til å dele sine kunnskaper med andre, noe Geir-Widar Langård og undertegnede hadde stor glede av under arbeidet med boka
«Sydbaneracer og Skandiapil».
Hans berømte lysbildeforedrag – som ikke nødvendigvis hadde noe
rød tråd, men til gjengjeld høy underholdningsverdi – er også noe vi
vil savne sterkt på mandagskveldene i «Den røde Baron». Hagen
von Ortloff og hans DVD-serie «Eisenbahn-Romantik» er nok dønn
profesjonell og strømlinjeformet, men mangler definitivt lysbildeforedragenes sjarme og improvisasjon.
Vi lyser fred over Bjørns minne, og sender en tanke til hans familie i
denne tunge tiden.
Leif-Harald Ruud

Medlemsmøte på
Valdemarhøy i Ski
22.05.2019

Norsk Jernbaneklubb feirer sitt 50-årsjubileum i år.
Som en del av markeringen har vi invitert en av
klubbens grunnleggere, Carl Frederik Thorsager, til
førstkommende medlemsmøte. Han vil holde et
foredrag som tar oss helt tilbake til klubbens spede
start i 1969, da langt flere ting syntes mulige enn i
dag…
Nok om det, merk dere at møtet denne gangen
starter klokka 19.00. Velkommen!

Modelljernbanemessa på Kråkstad i 2019 – et
tilbakeblikk i bilder

Ivrige kjøpere ved Kristian Svendsens bruktsalg. Vi ser også
lokalavdelingens nye «roll-up». (LHR)
«Never change a winning horse,» heter et gammelt ordtak. Så gjorde vi da heller ingen drastiske endringer i opplegget fra fjorårets
MJ-messe, og følgelig kunne årets arrangement føye seg inn i rekken av vellykkede sådanne.
For 14. gangen på rad fant et tresifret antall – mellom 250 og 300 i
alt – veien til samfunnshuset 7 kilometer sørøst for Ski sentrum. Og
Kråkstad Samfunnshus er såmenn verd et besøk alene, som et
unikt monument over 1950-tallets interiør og eksteriør! Forhåpentligvis har anlegget en så viktig plass på Ski kommunes verneplan at
ingen en gang tør tenke på hvilket potensiale tomta utgjør for en eplehageentreprenør…
Samtidig en stor takk til oppfinnerne av Vipps, som gjorde hastige
turer inn til minibankene i Ski sentrum unødvendige!

Over: Svensson hadde tatt turen helt fra Herrljunga. (LHR)
Under: Herrene Snøtun og Thommassen i livlig passiar. (LHR)

Over: Våren er også loppemarkedtid. Hans betrakter interessert Ellens
funn, som nok må undergå en viss restaurering. (LHR)
Under: LiveSteam er for MJ-miljøet hva Harley er for MC-miljøet. (LHR)
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Østfoldbanen
Postboks 2
1581 Rygge

I Den Røde Baron på Kråkstad stasjon treffes vi hver
mandag fra kl 18.30. Kom gjerne innom – enten for å
slå av en prat over en kopp kaffe, eller dersom du er
interessert i å drive med dioramabygging!

Har du tenkt på å selge brukt
modelljernbaneutstyr?
Hva med en annonse i Sydbaneracer’n?
Ta kontakt med redaksjonen eller styret i
lokalavdelingen. Prisen blir vi nok enige om.

