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Høst i Follo. Et godstog har nettopp passert brua over Bølstadbekken
mellom Ski og Ås 6. oktober 2018. (LHR)

Hold av tid til MJ-møte på Onsøy!
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!
Det har omsider blitt høst, og vi
kan se tilbake på flere vellykkede
arrangementer i løpet av sommermånedene. Bygdedagen på
Kråkstad i starten av juni deltok vi
på i år som de tre foregående
årene, og 24. juni feiret vi midtsommer på Valdemarhøy.
Denne utgaven av bladet har et
noe tristere preg enn vanlig, ettersom vi mottok nyheter om at to av
våre medlemmer avgikk ved døden det siste året. Begge er minnet med nekrologer.
Ikke stort mer oppløftende er det
at «Den Røde Baron» skriker etter
vedlikehold og reparasjoner så
snart som mulig. Blant annet har
vann trengt inn i MJ-rommet, og
den utvendige bordkledningen
kunne også ha vært i bedre forfatning. Vi vil komme tilbake med
mer informasjon om hva slags tiltak som kan påregnes.
Hilsen Leif-Harald

Modelljernbanekveld
BØNDENES HUS, RÅDE
Onsdag 23.10.2019

 Utstillinger
 Salg av nye og brukte modeller og utstyr
 Kaffe og kaker
Bøndernes hus ligger like ved siden av Råde
stasjon. Vær ellers oppmerksom på at vi starter
opp klokka 19.00!

Stein Brendholen 29.09.1939 – 16.07.2019
I sommer mottok vi den triste
beskjeden om at Stein hadde
forlatt oss. Riktignok var det en
god stund siden vi hadde sett
ham på medlemsmøtene; det er
over 10 år siden helsen hans
hadde begynt å svikte, og sist
jeg selv traff ham var i Halden
27. februar 2009 på noe så spesielt som en kombinert operaforestilling og medlemsmøte. Fire
år senere fikk vi nyss om at
Stein som følge av et hjerneslag
var i ferd med å utvikle demens, og etter noen års hjemmepleie flyttet han inn på Orkerød Sykehjem, hvor han døde 16. juli 2019.
Stein hadde en lang fartstid bak seg i museumsbanemiljøet da han
ble valgt til nestleder i NJK lokalavdeling Østfoldbanen i 1991. Dette vervet hadde han helt til 2000, men også som vanlig medlem var
han et hyggelig innslag på medlemsmøtene helt til høsten 2008.
Om Steins liv før han slo seg ned i Mossetraktene for godt, vet jeg
dessverre lite. En artig hendelse tidlig på 1990-tallet inspirerte meg
imidlertid til å skrive små «krim-snutter» hvor Stein figurerte som
«Mannen med det hvite håret» alias Brent Stonehole med base i
Maida Vale, London. Før et bestemt årsmøte var det nemlig umulig
å oppdrive lokalavdelingens revisor da regnskapet skulle gjennomgås og godkjennes. Steins inngående beretning av hvordan han på
beste detektivmanér hadde forsøkt å oppspore revisoren var en effektiv trigger på undertegnedes fantasi og kreativitet, og flere resultater av dette kan vi se i tidligere utgaver av «Sydbaneracer’n».
Vi lyser fred over minnet til en som i mange år var en raus og munter trivselsspreder i lokalavdelingen, også når det iblant stormet
rundt oss. Samtidig sender vi varme tanker til Steins etterlatte.
Leif-Harald Ruud

En midtsommerbarbecue
Ettersom redaktøren fant det for
godt å utebli både under bygdedagen, sankthansfeiringen og
medlemsmøtet i mai, var Wolf
Reinecke sporty og stilte opp
som stuntfotograf og –reporter.
Her er to stemningsinntrykk fra
24. juni, da et tosifret antall medlemmer innfant seg rundt grillen
på verandaen utenfor den staselige doktorboligen i dragestil.
Redaktøren lover å komme sterkere tilbake neste år, men er
samtidig komfortabel med at det
finnes habile vikarer!

Steinar Eriksen
02.07.1959
09.11.2018
Det skulle dessverre ta 8 måneder før nyheten om Steinars
bortgang kom redaktøren for
øre. Slikt er leit, og jeg håper
ikke det er et altfor typisk tegn
i en tid hvor korte geografiske
avstander ofte viser seg å
være lengre enn man skulle
tro.
Trass i at han bodde i Fredrikstad hele livet og var mangeårig medlem av NJK lokalavdeling Østfoldbanen, la Steinar også
ned en dugelig innsats på Krøderbanen. Inngangsbilletten til arbeidet på Norges lengste museumsjernbane startet faktisk opp i tidligere Ski lokstall. Siden 1970-årene har mye av materiellet som etter
hvert havnet på Krøderbanen blitt restaurert på Ski, og på 1990tallet ble Steinar en hyppig deltaker i dugnadsgjengen.
Foruten skinnegående materiell hadde Steinar en genuin interesse
for det meste som gikk på hjul, og var blant annet en flittig gjest på
busstreff rundt omkring i landet. Sammen med flere andre venner
fra Nedre Glomma-regionen var han også en aktiv supporter for den
kjøretøyhistoriske samlingen som befinner seg på Trøgstad Fort i
motsatt ende av fylket. Vi kan blant annet takke Steinar for at lokalavdelingen fikk besøke denne samlingen en vårdag i 2001.
Dessverre ville ikke alltid helsen spille på lag med Steinar, og han
slet blant annet med diabetes de siste årene. På det tidspunktet
han døde, har vi etterpå fått vite at Steinar sto i kø for nyretransplantasjon, og dessverre hadde han ikke tiden på sin side. Vi lyser
fred over Steinars minne og sender våre varmeste tanker til hans
etterlatte.
Leif-Harald Ruud

Skikkelig dampekspress i Liadalen nord for Hauketo. (LHR)
Det ble nok forbigått i stillhet i mai måned, men 23. mai 2019 var det
altså 20 år siden NJK lokalavdeling Østfoldbanen i samarbeid med
Norsk Museumstog sto for et av de største arrangementene i lokalavdelingens historie.
1. Pinsedag 1999 var det nemlig duket for damputflukt Østfold
rundt. Stortyskeren 63a.2770 hadde like i forveien rullet ut i nyrestaurert stand fra lokstallen på Kvalaberg ved Stavanger, og allerede
et år tidligere hadde styret i lokalavdelingen begynt å leke med tankene om et skikkelig turopplegg for både medlemmer og andre interesserte.
Med en nystriglet teakvognstamme av både myk og hard klasse
startet den stolte damen opp i Sarpsborg, kjørte Østre linje til Ski,
for deretter å fortsette Vestre linje tilbake til utgangspunktet etter en
lengre pause i Follos jernbanemetropol. I alt 250 betalende reisende var med toget, og dette oversteg vår nokså forsiktige prognoser
med god margin. Det var tross alt pinsehelg med godvær, men heldigvis ble vår pessimisme gjort grundig til skamme!

NJK lokalavdeling
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.

