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Husk å sette av både onsdag 23. og lørdag 26. oktober!  
Les mer om arrangementene inne i bladet. 

 

 

Oktober 2013 er modelljernbanemåne-
den i NJK Lokalavdeling Østfoldbanen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

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! 
 

Sommeren er definitivt over, 
og når som helst kan det være lurt 
å ha isskrapa klar i tidlige morgen-
timer.  Men heldigvis er høsten en 
flott tid både for de som sverger til 
innendørssysler ved modelljern-
baneanlegget og for oss andre 
som trekker utendørs med flere ki-
lo kamerautstyr.  Når dette skrives 
(20. september) har allerede di-
verse nyanser av gult og rødt be-
gynt å prege løvverket jeg kan se 
fra terrassen her! 

Ellers gikk jo høstens første 
møte 21. august av stabelen som 
planlagt: Flere stilte opp med se-
verdige bilder fra sommerens ut-
flukter til nære og fjerne mål.  
Også på mandagskveldene i Den 
Røde Baron har lysbildevisning 
blitt en fast tradisjon, enten i form 
av gode, gamle dias eller nymo-
tens JPEG-filer. 

Og da sees vi vel på Valde-
marhøy 23. oktober? 

  
Hilsen Leif-Harald 
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Medlemsmøtet på Waldemarhøy i 
Ski onsdag 23. oktober klokka 
18.30 vil i sin helhet være viet 

modelljernbanehobbyen! 
 

Ta gjerne med egne modeller som du enten har 
lyst til å vise fram – eller kanskje gjøre noen 
kroner på.  Vi håper også at flere forhandlere 

legger turen ut til Ski:  Hvem vet om ikke en og 
annen verdensnyhet på MJ-fronten vil bli vist 

fram for første gang? 



Ny tur til Arne Børresens modell-
jernbanesenter i Gamlebyen i 

Fredrikstad lørdag 26. oktober! 
 

 
 
Vi møtes foran modelljernbanesenteret klokka 
12.00.  Etter en lengre studie av alle mulige va-
rianter av tog, tunneler, stoppesteder og stas-
joner – og ikke minst den store modellen av 
Gamlebyen – går vi til et serveringssted i nabo-
laget og spiser (til selvkost). 
 
Trenger du skyss, så ta kontakt med lokalavde-
lingens styre under rubrikken «kontakt oss» på 
Norsk Jernbaneklubbs nettsted www.njk.no! 



NJK Lokalavdeling Østfoldbanen – helt fra starten av 
tuftet på modelljernbane! 
 

 
 

Romantikk i liten skala – et sted i Østfold? 
 
Helt siden starten på tampen av 1980-tallet har modelljernbane vært 
et stikkord for lokalavdelingen vår.  Allerede i 1991 var arbeidene i 
full gang med å bygge et MJ-anlegg i den gamle stasjonsmesterbo-
ligen på Holstad.  Disse aktivitetene pågikk med stor iver helt til vi 
fikk beskjed om at vi måtte flytte ut av bygningen tidlig i 1995.  Vei-
vesenet hadde omfattende planer for det tidligere stasjonsområdet 
etter at jernbanetraseen ble flyttet, noe som har resultert i et nokså 
påtakelig forfall på stedet… 
 
Nok om det, de MJ-frelste blant oss fant et nytt fristed i «Den Røde 
Baron», en boggi-trevogn med blandet opphav som står oppstilt i 
spor 4 på Kråkstad stasjon.  Fasilitetene var nok ikke de beste da vi 
startet opp der i februar 1995, men etter hektisk innredningsarbeid 
over en treårsperiode kunne vi etter hvert ta i bruk et høyst brukbart 
klubblokale!  Og i 2013 kan vi konstatere at «Baronen» også har 
vært lokalavdelingens hovedbase i en 12-årsperiode. 



Båndene til Bjørn Bratz og Collector Modell på Sneissletta i Ås har 
alltid vært sterke.  På 1980- og 1990-tallet var han initiativtaker bak 
en rekke MJ-messer i Kråkstad Samfunnshus og Ås Rådhus, og lo-
kalavdelingen var alltid tilstede med sin stand og et MJ-diorama.  
Kreativiteten og fantasien sprengte stadig nye grenser når disse 
dioramaene ble planlagt og bygd.   
 
I tillegg til opptredenene på Bjørns messer, har lokalavdelingen 
også stått for en rekke medlemsmøter hvor hovedtemaet har vært 
MJ.  Det siste var et stort anlagt arrangement i det tidligere kommu-
nehuset i Onsøy i 2003.   
 
I 2006 fant vi ut at tiden var inne for å gjenoppta tradisjonen med en 
årlig MJ-messe i samfunnshuset på Kråkstad, og i april 2013 ar-
rangerte vi den for det åttende året på rad.  Om andre messer kan-
skje har hatt flere besøkende, skal vi likevel ikke klage over den 
oppslutningen vi har fått; ressursene tatt i betraktning!  Konkurran-
sen med tilsvarende arrangementer er tøff, og en del har kanskje 
følt at Kråkstad ligger litt utenfor allfarvei.  Hvor feil kan man ta! 
 

 
 

Hektisk aktivitet bak kontrollpulten på Kråkstad i april 2010 
 
 



 
 

Over: Bilnostalgi i liten skala.  Under: Et lite stykke Amerika 
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Returadresse: 
NJK lokalavdelingen  
Østfoldbanen  
Postboks 2,  
1581 Rygge.  

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spor 4 på Kråkstad stasjon fyrer vi stadig opp 
grillen første lørdag hver måned fra kl. 14.30!     
For øvrig møtes vi hver mandag fra kl. 18.30. 

 
 

 

 

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. 
 


