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Påskestemning mellom Greverud og Oppegård 20. januar 2020. Alt er 
med andre ord ikke helt som det skal være midtvinters... (LHR) 

 

 
 

 

 

Årsmøte og modelljernbanemesse 
– se info i bladet! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Adresse:  
 

NJK lokalavdeling  
Østfoldbanen  
Postboks 2  
1581 Rygge. 

Bankgiro: 1080 18 62565 
E-post: ostfold@njk.no 

 
Redaksjon: 

Leif-Harald Ruud 
 

Nettsted: 
http://njk.no/ostfold 

 
Stoff til bladet sendes til re-

daktørens e-postadresse 
leif-hr@online.no eller til lo-
kalavdelingens postadresse, 

merket med bladets navn. 
 

«Sydbaneracer’n» utgis som 
aktuelt nyhetsblad for Norsk 

Jernbaneklubb lokalavde-
lingen Østfoldbanen. 

 
Bladet kommer før årsmøtet 
og andre medlemsarrange-

menter 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 adresseend-
ring til lokalavdelingen der-
som du flytter og fortsatt vil 

motta Sydbaneracer´n. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hallo folkens! 
 

Når dette skrives, har redaktøren 
gjennomlevd 27 dager som pen-
sjonist uten å ta synderlig skade 
av det. Ikke desto mindre: hittil i år 
har han vært ute med kameraet så 
å si daglig, og en kan forestille seg 
hvordan de som lever av å selge 
eksterne harddisker gnir seg i 
hendene. 
 
Men nok om min egen person så 
langt:  For få dager siden mottok 
lokalavdelingen den triste beskje-
den om at NJKs medlem nr. 1, Ulf 
Berntsen, har gått bort. Han er 
minnet med en nekrolog i bladet. 
 
Første store begivenhet dette 
halvåret er lokalavdelingens års-
møte som dere kan lese om alle-
rede på neste side, likeså vårens 
MJ-messe på Kråkstad. I tillegg til 
disse to arrangementene tar vi 
også sikte på et ordinært med-
lemsmøte i vårsesjonen. Og kan-
skje en dagsutflukt til et sted vi 
ennå ikke har vært…?               

Hilsen Leif-Harald 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 
 

Det innkalles hermed til årsmøte i NJK lokalavde-
lingen Østfoldbanen. 

 
Tid:  onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00. 
Sted: Bøndenes Hus, Mosseveien 6, Råde. 
 
 

Dagsorden 
 

1. Åpning/konstituering. 
2. Valg av møteleder og referent. 
3. Årsberetning. 
4. Regnskap. 
5. Valg. 

 
Årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling vil bli delt ut 
på møtet. 
 

Vel møtt til årsmøte 2020! 
 

 



Modelljernbanemesse 
Kråkstad samfunnshus 

2020 
 

 
 

Lørdag 28. mars, 12.00 – 17.00 
Søndag 29. mars, 12.00 – 16.00 

 

Modelljernbaneanlegg i drift 
Utstillinger 

Salg av nye og brukte modeller og utstyr 
Kafeteria 

 

Inngang kr. 50,- 
 



 
 

Ingen tvil om hvilken årstid som nærmet seg. (LHR) 
 

Modelljernbanens Dag – en årviss tradisjon på Kråkstad 
 
For tredje år på rad ble Modelljernbanens Dag markert med salgsmesse 
i Kråkstad Samfunnshus, og denne gangen falt arrangementet lørdag 30. 
november 2019.  Selv om det gikk flere tilsvarende opplegg av stabelen 
samme dagen, var det ingen grunn til å være skuffet over oppmøtet. Na-
turligvis kunne enda flere ha funnet veien ut til Kråkstad, men samtidig 
må vi ikke glemme at julehandelen nok var kommet i gang for fullt. 
 

 



 
 
Over: Bensinstasjon med tvilsom beliggenhet. (LHR) 
Under: Kjell Arne Jacobsen med full kontroll på salget. (LHR) 
 

 
 



Til minne om Ulf Berntsen (17.02.1945 – 20.01.2020) 
 

Norsk Jernbaneklubbs medlem nr. 
1 har gått ut av tiden.  En stor del 
av oss har vært klar over at Ulfs 
helsetilstand dessverre førte ham 
raskt i én retning: dog er et døds-
budskap like fullt så til de grader 
definitivt. 
 
Et av de mange moteordene som 
brukes for å beskrive dagens 
mennesker, og som tidvis kan opp-
fattes som en frase, er at de er 
«lekne».  Når det gjaldt Ulf, var 
dette definitivt ingen tom frase.  
Selv etter at han for lengst var blitt 

en etablert familiefar med en trygg stilling ved Universitetet på Blindern, 
var Ulf nøye med å ta vare på gutten i seg selv, og aldri bli for «gammel» 
eller «voksen» til å legge livets store og små oppdagelsesreiser til side. 
 
Dette kom godt til syne da Ulf gikk i bresjen for et av de største prosjek-
tene som har vært satt i gang i Norsk Jernbaneklubb. Da virksomheten 
var blitt etablert på Krøderbanen, så en raskt at det ville oppstå store ut-
fordringer knyttet til hensetting av rullende materiell.  Stasjonsområdet på 
Krøderen var jo ikke stort nok til at alle enhetene kunne oppbevares der. 
Slik etablerte Ulf sammen med en gruppe andre ildsjeler «Vognhallpro-
sjektet», som resulterte i to store haller for oppbevaring av de enhetene 
som til enhver tid ikke var ute og rørte på seg på banen.  Byggingen av 
dette anlegget inkluderte også flere utvendige spor. 
 
Ulfs innsats for Norsk Jernbaneklubb er imidlertid så godt kjent for med-
lemmene at jeg føler at jeg ikke behøver dvele for mye ved denne delen 
av ham.  For gjengen på Kråkstad var han en kjent og kjær gjest som 
alltid var velsett når vi fyrte opp grillen utenfor «Den røde Baron». Med 
sine historier fra så vel NJK som opplevelser utenfor klubben var Ulf et 
naturlig midtpunkt som fikk alle til å føle seg vel i hans selskap. 
 
Da jeg snakket med Ulf sist sommer, beklaget han at det ikke hadde blitt 
noen tur til Kråkstad som planlagt.  Han håpet imidlertid å komme sterke-
re tilbake i 2020, men slik skulle det altså ikke gå. Vi lyser fred over Ulfs 
minne og sender varme tanker til hans familie. 

         Leif-Harald Ruud 



 
 

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. 


