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Sørgående intercity-tog mellom Ski og Ås 29.11.2004. (LHR)

Spennende ting skjer i Baronen!
Mer om dette kan du lese i «På førerplassen» på neste side.
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Hallo folkens og
riktig godt nytt år!
Saker og ting har begynt å skje i
Den Røde Baron på Kråkstad. Etter at modelljernbaneanlegget har
ligget så å si brakk gjennom
mange år og kun blitt brukt til testkjøring av materiell, har vi endelig
kommet i gang med forberedelsene til et helt nytt MJ-rom.
Ideen er å bruke mer tid på å lage
dioramaer, både til egen atspredelse og til framvisning på MJmesser. Drømmen har jo blant
annet vært å lage en modell av
stasjonsanlegget på Kråkstad i
skala 1:87, men Østfoldbanens to
traseer er jo oppkommer av landlige jernbanemiljøer som kan gjøre
seg i forminsket utgave.
Og ikke vær engstelige: Det blir en
rundbane for de av dere som foretrekker å kjøre tog!
Hilsen Leif-Harald

SKI-TRYGSTADBANEN, ERFARINGER MED
MODELLJERNBANEN UTENDØRS
Del 2: Vi bygger vognhall v/Geir-Widar Langård

Foto: Jesper Lundsgaard Andersen

Vognhall
Denne modellen av en vognhall har stått ute siden 2011, altså i 5 år.
Inne i hallen har det hele tiden stått lagret 8 vogner (plastvogner fra
Bachmann). Veggene er skåret ut i 12 mm forskalingsfiner. De er så
kledd med 1 mm tykt balsatre, skåret til i passe bredde for panelbord og vindusomramming. Bjelkene i takkutstikket på endeveggen
over porten er saget til i vanlig granvirke. Alt er limt på underlaget
med Tek-7 lim. Panel og listverk er malt med vanlig oljemaling for
utvendig panel (Jotun). Taket består av en hel og ferdig malt blikkplate som er bøyet til rett takform. Dette ble levert ferdig fra blikkenslager. Hele bygningskroppen er forsterket i hjørnene og under
taket med lister av gran eller furu. Rommet innenfor vinduene er
bygget som en smal boks i forskalingsfiner og innredet med en
Preiser-figur og diverse tegninger på veggen.
Hvordan har så fem år under åpen himmel påvirket modellen? Som
bildet viser har panelen fått litt patina i form av grå farge der malingen har flasset av. Dette ser jeg foreløpig på som en høyst ønske-

lig og realistisk form for «smussing», oppnådd helt uten arbeidsinnsats fra modellbyggeren. Taket har ingen synlige merker etter
vær og vind. Det oppstår så godt som aldri dugg på vinduene, i
motsetning til stasjonsbygningen som er plassert like ved. Jeg antar dette skyldes at rommet innenfor vinduene ikke er så tett som
stasjonsbygningen, finerplatene regulerer nok også fuktighet bedre
enn pleksiglass. Alt i alt synes jeg modellen har klart seg bra utendørs gjennom disse årene, det samme har vognene som har stått
inne i den.

Artikkelforfatteren i nitid konsentrasjon under en meget lokal sammenkomst i juni 2014. (LHR)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
Det innkalles hermed til årsmøte i NJK lokalavdelingen Østfoldbanen.
Tid:
Sted:

Torsdag 23. februar 2017 kl. 18.30.
Waldmarhøy, Ski.

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 2017!

Bygdedag på Kråkstad 5. juni 2016
Når temperaturen kryper nedover mot tosifrede minustall kan det jo
passe med et tilbakeblikk til forsommeren 2016. Bygdedagen i
Kråkstad er en årlig tradisjon hvor 4H, Bondelaget, Speideren og
andre lokale sammenslutninger presenterer seg og i og rundt stedets samfunnshus. Dette er et arrangement hvor været ikke er helt
uten betydning, og i 2016 var værgudene så til de grader på arrangørenes side.
NJK lokalavdeling Østfoldbanen og sentrale personer fra living
steam-miljøet var høyst tilstedeværende inne i samfunnshuset, og
det var tydelig at især lokomotivene med «ekte» damp tiltrakk seg
mange nysgjerrige tilskuere! Ellers var det også rikelig med tilbud
for besøkende hvis preferanser gikk med i retning av tekstiler og
treskurd, men det er en annen historie…

Det gjelder å holde tunga rett i munnen og remmen på plass når
man lager spon til taktekking! (LHR)

Over: Live steam-entusiaster i fri utfoldelse. (LHR)
Under: Lokale underholdningsinnslag hører naturligvis med på
denne typen arrangementer. (LHR)

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 informasjon 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.

