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Ekstremvår på Kråkstad dagen før Grunnlovsdagen i 2011. (LHR) 
 
 

 
 

 

 

Denne gangen frister vi med fore-
drag om Sulitjelmabanen og Byg-

dedag.  Mer info inne 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!   
 
Meteorologene lover fortsatt tilta-
gende vår i skrivende stund (18. 
april), og noen hver har garantert 
tatt fatt på den delen av hobbyen 
vår som hører utendørslivet til.  
Som vi så under MJ-messa på 
Kråkstad, er det i ferd med å utvik-
le seg et anselig Live Steam-miljø 
her i landet, og dermed er MJ-
hobbyen i ferd med å flytte seg fra 
hobbyrommet til hagen.   
 
Ellers ser vi fram til at Stein Olav 
Hohle kommer til Waldemarhøy 
11. mai for å holde foredrag om 
Sulitjelmabanen.  Søndag 5. juni 
går Bygdedagen av stabelen i og 
rundt Kråkstad Samfunnshus, og 
23. juni er det duket for jonsokfei-
ring på Waldemarhøy.  I det stille 
arbeider dessuten lokalavdeling-
ens styre med å få til en utflukt til 
Bengtsfors på Dal-Västra Värm-
lands Järnväg, men der må vi få 
komme tilbake med noe mer ko-
kret.  

Leif-Harald 
 
 

Hilsen Leif-Harald 

 

mailto:leif-hr@online.no


NYTT FRA LOKSTALL MYSEN 
 

 
Vi i Lokstall Mysen arbeider fortsatt mye med rehabilitering av lokstallen. 
Året 2015 gikk mye av arbeidet med til oppmontering av ny (grov) stål H-
bjelke for støtte oppunder taksaksene i maskinhallen. Bjelken måtte først 
skjøte-sveises, løftes opp med to trucker, og en tredje truck med arbeids-
korg og person oppi, festet denne til tak. Samtidig ble det oppmontert/ 
sveiset på grove jernstolper/profilrør som støtte mellom golv og takbjelke 
og påsveiset skråstøtter. Litt av en jobb! Dette er siden pusset og malt. 
Vi har også innmontert nye innervinduer med isolerglass på innsiden av 
de gamle «stål-sprossede» vinduene i lokstallen. De nye vinduer 10 stk., 
kan åpnes inn. Kostnad for nye vinduer var opprinnelig ca. 60.000 kr. 
Minus noe pruting.  
 
Utvendig har Jernbaneverket selv kostet nytt tak på lokstallen etter flere 
år med «purring» etter tidligere avtale. 
 
Vi er også så godt som ferdig med klubb-rommet i annen etg. over snek-
kerverksted. Arbeidet nå går på å få rehabilitert WC delen, som er en 
«skittjobb» og kostbar.  
 
Så godt som alt arbeid gjør vi sjøl på dugnad, men materialer er kostbart. 
 
Vi avholdt mandag 15. februar i år vårt årsmøte i lokstallen. Dette ble sty-
resammensetningen:  
 
Leder: Arne O. Moberg  
Sekretær: Roar Larsen  
Kasserer: Ellen Øvrebø 
Styremedlemmer: Kjell Heimseter, Terje Tønsberg, Tommy Rakstad, 
Gunnar Lavèn.  Varamedl.: Karl Øvrebø, Gerd Heimseter.  
Revisor: Karin Lund (revisjonsfirma.)  
Valgkomité: Knut Olav Olsen, Thomas Øvrebø, Kjell Erik Johannessen. 
 
Vår arrangementskomité legger opp til turer og forskjellige aktiviteter for 
inneværende år. 

 
 
 
 
 
 



Nok en messesuksess! 
 

Den 11. MJ-messen i regi av NJK lokalavdeling Østfoldbanen gikk som 
kjent av stabelen lørdag 2. og søndag 3. april, og med et samlet besøks-
tall på ca 370 må vi absolutt si oss fornøyd med oppslutningen om ar-
rangementet.  Værgudene var også i messelune på lørdagen, da det 
brøt ut et regnvær som fikk enkelte blant de fremmøtte til å nevne et 
spesielt avsnitt i 1. Mosebok… 
 
Som vanlig skal vi gjengi inntrykkene fra messen i bildeform, men vi må 
samtidig rette en stor takk til Kristian Svendsens kone, datter, foreldre og 
svigerforeldre som gjorde en uvurderlig innsats på kjøkkenet!  Arne Au-
gestad har som kjent pleid å administrere denne delen av messen, men 
hans plutselige sykdomsforfall krevde hurtig improvisasjon. 
 

 
 

Live Steam har for alvor begynt å sette sitt preg på norsk MJ.  Utstyret 
kan nok virke dyrt og dermed skremme enkelte, men her greier man seg 

med langt færre enheter enn på et vanlig MJ-anlegg.  Har ens bedre 
halvdel grønne fingre og trang til hagesysler, kan dessuten lilleputtbanen 

integreres blant stauder og prydbusker til glede for hele familien! 
 



 
Tor-Jørgen Moskaug er en meget dyktig dioramabygger som har høstet 

lovord på MJ-messer landet rundt.  Et skjemmende brannslukningsappa-

rat gjorde det dessverre nødvendig å beskjære bildet brutalt i overkant. 

Under: Det var stor interesse for det Tor-Jørgen hadde å vise fram. 

 

 



 

Ute i gangen hadde Per Martin Kjeldaas og Odd Håkon Johansen rigget 

seg til.  Noen har antakelig allerede begynt å sette opp ønskeliste til jul… 

Under: Tre glade representanter for kjøkkengjengen. 

 



 

Sankthansaften, 23. juni, samles vi tradisjonen tro på Val-

demarhøy for å feire en av årets lengste dager!  Vi fyrer opp 

grillen klokka 17.30, og lokalavdelingen stiller med forfrisk-

ninger, kaffe og kaker.  Husk også denne gang å ta med 

kontanter til utlodningen – som vanlig blir det mange flotte 

premier! 

 



B 
Returadresse: 
NJK lokalavdelingen  
Østfoldbanen  
Postboks 2,  
1581 Rygge.  

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spor 4 på Kråkstad stasjon treffes vi stadig hver 
mandag fra kl 18.30 samt den første lørdagen hver 

måned fra kl 14.30.  På nettsiden bringer vi informa-
sjon i tilfelle forandringer! 

 
 

 

 

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. 


