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     VETERAN    
                              Organ for NJIFs Veteranlaug. 
              Nr. 1     Feb.  2010    17. årgang.  
 

Veteranlauget 25 år 
Årsmøte og Feiring 4. mai 

 
 

Jubileumskomiteen, Oddleiv Nordmark, Erling Ohnstad og 
Gunnar Skirbekk, inviterer til Jubileumsfest 4. mai på 
Lillehammer.  
Feiringen finner sted på Radisson SAS Lillehammer Hotell.  
Program og opplysninger om påmelding på side 5. 
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NJIFs Veteranlaug 
 
Styret: 
President               Rolf Arne Rønning 

W. Aunes v 8 B, 7027 Tr.heim e-post: rarnro@hotmail.com  
Tlf. 72 55 35 15, mobil  982 95 358 
   

Visepresident         Knut Hartvigsen 
                               Sivert Dahlens veg 2 B, 7019 Tr.heim e-post: knuthart@tele2.no  
                               Tlf. 73 93 16 40, mobil  480 34 132 
 
Finans-/                 Odd B Pettersen                                                                      
Protokollfører        Parallellen 30 B, 7081 Sjetnemarka, e-post: obpe@c2i.net 
                               Mobil: 908 83 853  // Veteranlaugets bankkonto: 1440 12 10033 
                                      
Vikarierende          Jenny Sterten 
 konsulent               Selsbakklia 19, 7027 Trondheim, e-post: jenny.sterten@gmail.com   
                               Tlf 72 55 81 81, mobil  414 26 506 
 
Kontaktpersoner: 
 
Bergen distr.                  Odvar Hilton, Sollien 28, 5096 Bergen 
                                         Tlf. 55 29 68 33  
Stavanger distr.              Ansgar Dirdal, Sørhaugvn. 21, 4085 Hundvåg 

Tlf. 51 86 22 24  
Kristiansand distr.          Roald Mykland, Hellemyr Terrasse 17, 4628 Kristiansand      
                                        Tlf. 38 03 13 60 
Oslo distrikt                   Erling M. Ohnstad, Solbergveien 26 C, 1406 SKI 
                                        Tlf 64 97 80 71, mobil 924 15 531, erlinohn@online.no 
Hamar distr.                   Marit Sektnan, Joh. Hirschgt. 7 D, 2316 Hamar 
                                        Tlf. 62 52 29 46, mobil 907 99 786  
Trondheim distr.            Thor Herje, Sig. Josalfarsv. 21 A, 7052 Trondheim 
(sør for Levanger )         Tlf. 73 93 58 02,  mobil  908 61 962  
Nordlandsbanen             Per Myhre, Tranavn. 15 B, 7713 Steinkjer 
(Levanger og nordover)   Tlf. 74 16 31 43 
 
Redaktør                       Gerhard Prøsch, Nylandsvegen 32, 2008 Fjerdingby 
                                         Tlf  63 83 96 97,  905 74 701, e-post:gerhard@prosch.no 
 
Redaktørassistent        Torstein Bjerke, Nordlisletta 22, 0952 Oslo  
      Tlf  22 25 69 76, 40 31 40 61 epost: torstbje@frisurf.no   
  
Deadline for VETERAN : 1. mars,  1. juni, 1. september  og 1. desember. 
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De store folkevandringene! 
 
Ja så er vi godt i gang med år 
2010 med nye endringer i 
tilværelsen for mange mennesker. 
Det er ganske underlig å se 
tilbake og se på alle store 
endringer en har opplevd 
gjennom livet. Fra å være mange 
små lokalsamfunn der alle kjente 
alle, og ingen var særlig opptatt 
av det som skjedde rundt i 
verden, eller ellers i landet for 
den sakens skyld, blir vi nå fóret 
direkte inn i stua med store og 
små hendelser fra hele kloden. 

Noe som i større og større grad berører oss direkte eller indirekte fordi det 
alltid er en mulighet for at det befinner seg norske statsborgere i området. 
På skolen lærte vi om de store folkevandringene som stort sett var 
forårsaket av klimaendringer og tvang folk til å søke levelige vilkår på nye 
steder, noe som ofte førte til krig om landområder. 
I dag er folkevandringer noe som skjer kontinuerlig av masse forskjellige 
årsaker. Noen flykter fra krig, andre fra sult og nød som i mange tilfelle er 
skapt av krig. Andre flytter for å oppleve andre land med nye kulturer og 
noen reiser i utdanningsøyemed. Vi er blitt svært så mobile med alle 
nyvinninger i teknikkens verden og reiser mer og mer. Og om ikke det er 
nok, surfer vi nå i hele verden, på nettet fra vår egen PC i godstolen 
hjemme. 
I min barndom at hørte vi om jordskjelv og andre naturkatastrofer i land 
langt vekk, og det eneste vi lurte på var om de var hvite, sorte, gule eller 
røde de som bodde der. Nå er det spørsmål om det er noen nordmenn, 
turister eller andre som blir rammet.  
Samtidig er det også slik at i løpet av en times spasertur i en av våre større 
byer møter du mennesker fra de fleste folkeslag med forskjellig religion og 
hudfarge. Vi får håpe at vi også etter hvert kan lære å leve med alle 
forskjellene slik at vi kan leve i fred med hverandre og nyte livet som best 
mulig. 
 

Presidenten  
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De som gikk foran. 
 

Bedriftsidrettens historie avspeiler på mange måter 
storsamfunnests sosiale utvikling. 
Mellomkrigsårenes forkjempere for 
mosjonsidretten var mange, men den mest 
markante var vel Rolf Hofmo. Hans visjon om at 
idretten måtte sammenlignes med en pyramide, der 
bedriftidretten befant seg nederst og dannet den 
største gruppen. Vi var enda i fredsmodus 1945 da 
ihuga dugnadsfolk innen jernbaneetaten stiftet 
Norsk Jernbane idrettsforbund og det var mange år 
før Norges Bedriftsidrettsforbund så dagens lys. 
Ved 50-årsjubileet hadde forbundet 48 lag med 

5200 medlemmer. Det er med stor glede vi idag minnes alle de dyktige 
lederne som har svingt lederklubba på de alltid tilrettelagte og festlige 
idrettstingene gjennom årenes løp. 
Ett er sikkert: Vi trenger ikke flere rapporter og utredninger om inaktivitet 
og sykefravær. Bedriftsidrett er en av nøklene til bedre trivsel og mindre 
sykefravær på arbeidsplassen. Dette kan spare landet for milliarder ved 
reduserte  utgifter til folketrygden. En meningsfull fridtid er å mosjonere 
sammen med andre. For den sosiale biten er også viktig. Ekshåndballtrener 
Marit Breiviks filosofi er derfor: ”Sammen er vi sterkest.” 
Dyktige ledere innen NJIF tok opp arven og førte oss inn i Veteranlauget i 
1985.  La oss ta vare på stafettpinnen og føre lauget videre i kommende år! 

Godt Nytt År fra Per Myhre! 
Rolf Halvdan Hofmo (født 10. august 1898, død 11. mai 1966) var en 
norsk idrettsmann og politiker for Arbeiderpartiet. Han var en av 
initiativtakerne til dannelsen av Arbeidernes idrettsforbund i 1924, hvor 
han var sekretær fra 1931 og formann i året før krigen. Ved 
idrettssammenslutningen etter krigen ble han nestformann i det nye Norges 
idrettsforbund. 
Hofmo ble i 1946 ansatt som kontorsjef (leder) ved det nyopprettede 
Statens idrettskontor (fra 1950 Statens ungdoms- og idrettskontor, STUI) 
og satt der fram til sin død. Han gjorde en betydelig innsats i oppbygging 
og sikring av idrettsanlegg over hele landet, blant annet sikret 
han Ekebergsletta som område for idrett og friluftsliv. 
Ved hans død i 1966 ble en gate på Kampen i Oslo oppkalt etter ham. 
Omtale av Rolf Hofmo hentet fra Wikipedia. 
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                 NJIFS   VETERANLAUG  25ÅRS  FEIRING. 
 
HERVED INVITERES MEDLEMMER MED LEDSAGER TIL FEIRING 
AV LAUGETS 25ÅR, PÅ LILLEHAMMER TIRSDAG 4 .MAI D.Å. 
 
LAUGETS ÅRSMØTE OG FESTMIDDAG SKAL ARRANGERES PÅ 
RADISSON SAS LILLEHAMMER HOTELL. 
 
PROGRAM:  ÅRSMØTE KL.16.00 
                      JUBILEUMSFEST, VELKOMMEN KL.18.30 
                     MIDDAG KL.19.00, UNDERHOLDNING OG DANS. 
 
ONSDAG 5 .MAI : SOSIAL SAMLING OG AKTIVITET ETTER FROKOST. 
                               M/ PREMIEUTDELING. 
                              PS: HOTELLET HAR SVØMMEBASSENG. 
 
PRISER: ENKELT ROM TIRS./ONSDAG INKL. FESTMIDDAG/FROKOST 
                KR. 1450.- 
               DOBBELT ROM PR. PERS.  KR.1250.-      
2 DØGN: ENKELT ROM TIRS./TORSDAG..  FESTMIDDAG  
               ONSDAG: FROKOST/MIDDAG 

     TORSDAG: FROKOST KR. 2585.- 
                
               DOBBELT ROM PR. PERS. KR 2185,-. 
 
BINDENE PÅMELDING INNEN 15 MARS TIL LAUGET’S LEDER 
ROLF ARNE RØNNING, W. AUNES V. 8 B, 7027  TRONDHEIM 
E.POST: rarnro@hotmail.com   ELLER  MOBIL  982 95 358   
 
BETALING TIL VETERANLAUGETS KONTO 1440 12 10033                          
INNEN 15.APRIL.  
                                                   
 
                          VELKOMMEN! 
 
 
                                                                             JUBILEUMSKOMITEEN 
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Juleavslutning i Trøndelag 
 

Veteranene i Trondheim møttes til juleavslutning i Orkanger den 24.-
25.11.09. 
Knut Hartvigsen hadde ordnet et flott opplegg hvor vi startet med bowling i 
Bowling 1, Orkanger, tirsdag kl.13:00. 18 spillere deltok i konkurransen over 
3 serier. Etter spillingen ble det servert kaffe og vafler før turen gikk til 
Bårdshaug Herregård. Et flott hotell, i seg selv en severdighet, men også kjent 
som bostedet til Christian Thams, en kjent arkitekt, industrigründer, 
forretningsmann og diplomat ved forrige århundreskifte. Her sto Thor Herje 
for trekningen i høstens lotteri, til glede for noen, for deretter å dele ut premie 
til alle som hadde deltatt i bowlingen. 
Deretter fikk vi høre noe av historien om Christian Thams og en interessant 
omvisning. En utsøkt julemiddag ble inntatt før aftenen ble avsluttet med 
kaffe m.m., dans og hygge i dansebaren. Etter en bedre frokost på onsdag dro 
alle hver til sitt. 
Mange takk til Knut og Thor!  
Et opplegg alle veteraner som finner veien til mesterskapet til høsten, kan se 
fram til med stor glede.(Se info. ellers i bladet).  

Rolf  

 
Fra venstre : Tove Hegge, Egil Hoel, Jenny Sterten (skjult), Bjarne Sterten, 
Sigrid Hartvigsen, Knut Hartvigsen, Lisa Lid og Odd B. Pettersen 
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God deltagelse på Veteranlaugets Årsmøte i JIL Ski. 
 
38 medlemmer møtte fram på veteranlaugets årsmøte 20. januar, som ble 
avholdt på Servicesenteret.  Medlemmene hadde tidligere fått tilsendt en 
fyldig beretning, som ble gjennomgått uten noen merknader. 
 
Det kan legges til at Veteranlauget i JIL Ski fylte 25år 27.11.09. 
Stiftelsesdagen markerte lauget med en julebordstur til Bjørkesalen i 
Sørum. En vellykket feiring med 48 deltagere. For øvrig har det vært 
arrangert både sommertur og Kieltur. 
  
At veteranlauget har medlemmer som deltar i frivillighetsarbeidet i 
kommunen, blir lagt merke til og er en fin reklame for lauget og laget. 
  
Fem 80års jubilanter er feiret med blomster, bløtekake og kaffe som 
tradisjonen er. 
 
Lauget har 82 medlemmer pr. i dag, tre nye medlemmer ble tatt opp på 
årsmøtet. 
 
Styret fortsetter med Harald Carstens som leder, Gerd Nysveen, sekretær, 
Karin Venstad, kasserer. Ny nestleder ble Odd Nesbakken og nytt 
styremedlem Inger Bisgaard. 

Erling Ohnstad. 
 

Veteranmesterskapet høsten 2010. 
  
Veteranmesterskapet høsten 2010 blir lagt til Trøndelag, nærmere bestemt 
Orkanger den 10-11 oktober.  
Orkanger ligger ca 40 km fra Trondheim og har direkte bussforbindelse fra 
Trondheim Sentralstasjon. 
Bussen stopper ved Bårdshaug Herregård  som blir benyttet som 
overnattingssted. Bårdshaug Herregård er kjent fra  TV  ved Toppen Beck 
sine programmer, som et av de historiske hoteller i Norge. Vi kommer 
tilbake med en mere detaljert info. i et senere nr. av Veteran. 
  

Knut H.   
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JIL Ski Veteranbowlere, tilbakeblikk på året 2009. 
 

Veteranbowlerne i JIL Ski har også i 2009 hatt faste treningstider i Metro 
Bowling i Ski Storsenter. Som i tidligere år trener herrene på mandager og 
torsdager og damene på onsdager. Vi er 20-25 som regelmessig møter opp 
til sosial treff og trening. 

 
I bedriftsserien for 2008/2009 deltok vi med 3 herrelag. I 1.divisjon kom 1. 
laget på fjerdeplass og mens 2. laget ble nr 11 av i alt 12 lag. Vårt 3. lag 
som spilte i 2. divisjon, kom på 2.plass og rykket opp i 1. divisjon fra 
høsten 2009.  
 
Årsmøtet i NJIF Veteranlaug ble i 2009 arrangert av Veteranlauget i Ski. 
Som en del av årsmøtet arrangerte vi en årsmøtebowling med 31 deltakere. 
Av våre vant John Holmstrand og Kolbjørn Pedersen sine klasser. Vi fikk 
andreplasser ved Kirsten Ohnstad, Harald Carstens og Per Eggum. 

 
Vår første vennskapskonkurranse i 
2009 var lagt til Moss 
Veteranbowlere. Vi deltok med 14 
spillere. Best av våre var Kirsten 
Ohnstad som vant sin klasse. Ellers 
så ble det andreplasser ved 
Oddmund Tønseth og Bjørg 
Klakegg  
 
I februar deltok 20 av oss i en 
turnering med Follo 
Pensjonistbowlere. Best av vår ble 
Kirsten Ohnstad, Kjell Endresen og 
Eivind Larsen som vant sine klasser.  
 
I mars var vi på besøk hos 
Strømmen Pensjonistbowlere. Det 
ble ingen klasseseiere, men 2 
andreplasser ved Tove Eggum og 
Kjell Hov. 
 
I september fikk vi gjenbesøk fra 
Veteranene i Moss. På vår 

 
Kirsten Ohnstad tok flere klasseseire og flere 
2.plasser enn noen annen for Ski JIL år 2009 
Her har hun premie for 2.plass i 
Veteranmesterskapet, Strømmen.. 
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hjemmebane spilte vi meget bra. Vi vant 5 av 7 klasser. Klassevinnere ble 
Bjørg Klakegg, Kirsten Ohnstad, John Holmstrand, Per Kr. Kristiansen og 
Sverre Venstad.  
 
Veteranmesterskapet var i år lagt til Strømmen den 10. og 11. oktober med 
JIL Grorud som arrangør. Vi deltok med 9 spillere. I singel fikk vi en 
klasseseier ved Kolbjørn Pedersen. Andreplasser til Kirsten Ohnstad og 
Oddmund Tønseth i sine respektive klasser. I dobbel herrer ble det ingen 
god plassering. 
 
I oktober hadde vi gjenbesøk fra Strømmen Pensjonistbowlere. John 
Holmstrand vant sin klasse, Ellers så fikk vi andreplasser ved Bjørg 
Klakegg, Kirsten Ohnstad, Lilly Nilsen, Kolbjørn Pedersen og Oddmund 
Tønseth. 
 
I oktober var vi vertskap for Follo pensjonistbowlere. Det ble ingen klasse 
seiere på oss, men andreplasser ved Bjørg Klakegg, Kirsten Ohnstad, Lilly 
Nilsen, Oddmund Tønseth og Eivind Larsen.  
 
I november arrangerte vi klubbmesterskapet for JIL Ski. 23 medlemmer 
deltok. Klubbmestre ble: Kolbjørn Pedersen, Oddmund Tønseth, Eivind 
Larsen, Sverre Venstad, Bjørg Klakegg, Kirsten Ohnstad og Lilly Nilsen. 
Konkurransen ble etterfulgt med kaffe, vaffeler og premier til vinnerne.  
 
I slutten av november ble årets juleturnering arrangert for 8. gang.  
Juleturneringen går over 2 dager og hadde i år påmelding fra 120 
deltakere, hvorav 20 fra egne rekker. Som i tidligere år fikk vi gavepremier 
fra Ski Storsenter til klassevinnerne. Best av våre ble Kirsten Ohnstad, 
Eivind Larsen og Sverre Venstad med andreplasser i sine klasser. 
Juleturneringen har også i år gitt oss hederlig omtale fra flere av lagene 
som deltok.  
 
Til våre hjemmearrangement hvor vi serverer kaffe og kaker til deltakerne, 
har medlemmene i år levert i alt 32 hjemmebakte kaker til 
kaffeserveringen..   
 
Veteranbowlerne har i år fått nye klubbtrøyer. Våre klubbtrøyer er nå rød 
og grå med logo for JIL Veteraner på brøstet. 

OT 
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Menneskekroppens største organ? 
I en spørrekonkurranse vi hadde på Københavnturen var et av spørsmålene 
hva som er kroppens største organ. Det ble en del diskusjon rundt dette, og 
mange mente at huden ikke er noe organ. 
 
Ved søk på Internett får en tusenvis av treff på det emnet, og her er et av 
svarene:  

Huden er kroppens største organ og er naturlig nok et viktig forsvar 
mot bakterier og andre skadelige stoffer. 

Huden er sterk og smidig og har en overflate på nesten 2 m2. Den er 
kroppens største organ og har mange viktige oppgaver. Huden dekker hele 
kroppen og forsvarer den mot angrep av bakterier, virus og skadelige 
stoffer. Siden huden er vanntett , hindrer den at huden tørker ut. Den tåler 
slag ganske bra, og den hjelper til med å holde kroppstemperaturen 
konstant. Huden har også en viktig oppgave som utskillingsorgan og 
sanseorgan. Med huden kan vi kjenne varme, kulde, smerte og trykk. I 
huden blir det også produsert enkelte vitaminer, for eksempel D vitaminer, 
som er viktig for beinveksten og for å styrke tennene og skjelettet. Huden 
består av tre forskjellige lag: underhud, lærhud og overhud.  

For sikkerhets skyld, i og med at vi var i Danmark, tar jeg med hva 
Sundhedsguiden, en dansk Internettside, sier om temaet: 
 
Hud - kroppens største organ 

Huden er kroppens største organ. Den er opbygget af et 
smidigt, elastisk væv, og dens opgave er at beskytte 
kroppen samt at bevare kroppens fugtighed og varme. 
Desuden får vi oplysninger om vore omgivelser 
gennem hudens mange millioner små nerveender,der 
registrerer tryk, varme, kulde og smerte. 

Jeg håper nå at tvilerne har blitt overbevist om at huden er et organ. 

Arne Helbø. 

Ord for dagen. 
Lytt hundre ganger, tenk tusen ganger, tal én gang. 
 
Tyrkisk ordtak. 
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Fra Majavatn til Havanna 
 

Ja, dette er tittelen på en selvbiografi, skrevet av en pensjonert 
stasjonsmester, Asbjørn Hortman, ved Trofors stasjon på Nordlandsbanen.  
Etter nesten 45 års tjeneste i NSB med meste av tjenestetiden ved 
Majavatn og Trofors, hadde så visst Hortman mange opplevelser å skrive 
om i arbeid og fritid. Som ihuga kommunist kom han tidlig med i 
Verdenssambandet av Demokratisk Ungdom. Dette førte han til festivaler 
bak Jernteppet allerede på 1950-tallet. Det var internasjonal politikk som 
fenget Hortmans interesse mest, men han var også med i kommunestyret i 
Grane. Han lærte seg tidlig russisk pr. korrespondanseskole og ble benyttet 
som tolk for russiske idrettsutøvere både i Sarajevo 1984 og World-Cup 
skiskyting i Steinkjer i 1989. 

Hortman var en allsidig idrettsmann 
med gode plasseringer i friidrett, 
spsielt kulestøt. Som ivrig skytter 
deltok han også i jernbane-
mesterskapene og også med 
plasseringer i de nordiske 
mesterskapene. Hans fiske- og 
jakthistorier er interessant lesing, og 
her kommer hans fortellerkunst 
frem til stor glede for mange lesere. 
Hortman kunne med fordel ha 
strammet inn på historien som 
spenner over en tidsperiode på 70 
år. Dessverre fikk Hortman en 
muskelsykdom i 2001 som plaget 
han så mye at han søkte råd til og 
med i Havanna. Boka er på 317 
sider, fylt med en del flotte bilder. 

Men det mest oppsiktvekkende er de mange kopier fra hans ”mappe” i 
Overvåkningspolitiet. 
 
Asbjørn Hortman er en kunnskapsrik og fargerik personlighet, og hans bok 
er vel verd å lese. 
       Per Myhre 
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NJIFs Æresmedlem Per Svane er gått bort. 
 
Vi leste fra avisen at vår tidligere gode kollega og idrettsvenn Per Svane er 
død vel 92år gammel. 
 
Vi har mye å takke Per Svane for når det gjelder idretten innenfor 
bedriften NSB. Foruten å være aktiv i sitt eget lag, Hovedstyrets IL, var 
han sekretær i forbundet fra 1954 til 1966, siden leder i NJIF 1967-1968. 
Forbundets beretninger både til 25-års og 50-års jubileene har han bidratt 
med. 

 
Med hans store og gode 
bakgrunn i jernbaneidretten, var 
det en selvfølge at han ble 
medlem i Veteranlauget fra 
starten i 1985. Han arrangerte 
også laugets førsteveterantreffet 
på sin hytte i Hvaler sommeren 
1989. 
 
Per Svane ble bisatt fra 
Nordstrand kirke torsdag 
21.01.10. I en nesten fullsatt 
kirke var også forbundsleder 
Johnny Flatmo, Gunnar 
Skirbekk og undertegnede 
tilstede.   
Fred over Per Svanes minne. 

         Erling Ohnstad 
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Oddleiv Nordmark fyller 80 år. 

 
Det er en pioner i jernbanens idrettsarbeid som fyller 80 år 23. febr. Som 
tidligere aktiv i ungdommens avholdsarbeid kom han raskt med i 
organisert idrett da han startet i Lokdriften på Marienborg i 1948.  Tidlig 
ble han med på Forbundets Idrettsting og senere med i forbundets styre. 
Dermed har han trolig fått med seg opp mot 40 idrettsting, etter 1999 som 
æresmedlem. Forbundets hederstegn fikk han i 1985. 

 
Som aktiv idrettsutøver oppnådde 
Oddleiv å bli Jernbanemester i 
fotball i 1959 og i håndball i 
1971. Han har også fått med seg 
idrettsstatuetten.  
 
På spørsmål om hva som må til 
for å få folk med seg, svarer han: - 
En må være en pådriver. Det 
gjelder å stå på. Og godt humør er 
ikke noe minus! – legger han til 
med en liten latter.  
 
Som stasjonert i Mo i Rana i noen 
år, startet han opp jernbanens 
idrettslag der.   
 
De siste 10 år har Oddleiv feiret 

jula på Kanariøyene sammen med gode venner. Varmen gjør en reumatisk 
kropp godt. Flere år på ”dampen” har ikke gått upåaktet hen.  Men formen 
vil han ikke klage på, alderen tatt i betraktning.  
 
Oddleiv tok over som leder i Lauget på årsmøtet i 1993. Det ble et 
vendepunkt for Lauget. Etter syv år takket han foreløpig nei. Hvem vet om 
han ikke tar en runde til. For i denne ”gutten” er det mye pågangsmot. 
 
           Red. 
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Thor Herje fyller 80 år 5. mars. 
 
Thor er pensjonert Elektromester ved NSB. Han har  hatt mange tillitsverv 
under sin aktive tjeneste i sin forening.  
 
I sine yngre år var Thor en aktiv skøyteløper og trener. Det medførte også 
tillitsverv som mangeårig styremedlem i skøyteforbundet, og han ble 
æresmedlem i Sportsklubben Falken. Men han har også vært aktiv roer i 
Trondheim Roklubb.  

 
Innen Jernbanen har Thor hatt mange 
oppdrag for JIL Trondheim. Da 
Jernbanelauget ble stiftet for 25 år siden, 
ble det mange år som Finans og 
Protokollfører og han er pr i dag 
Trondheimsområdets kontakt for Lauget.  
 
Også utenfor idretten blir hans 
organisatoriske evner brukt. I dag som 
styremedlem i Jernbanepersonalets 
Pensjonistforening. 
 
Jeg takker for mange års hyggelig 
samarbeid i lauget. Gratulerer deg fra 
laugsmedlemmer og idrettsvenner med 

dagen den 5. mars og ønsker deg mange fine år i tiden som kommer. 
 

Hilsen fra kamerat Oddleiv. 
 
 
 

Erling Ohnstad, 80 år. 
 

Erling Ohnstad fyller 80 år den 11. mars 2010. Erling har vært med og satt 
sitt preg på utviklingen av norsk jernbaneidrett fra 1950 tallet. Hans 
idrettsaktiviteter startet med fotball i JPS Bergen. Senere gikk turen til 
bedriftsidrettslaget i Mosjøen og deretter til JIL Ski hvor han i høy grad 
påvirket lagarbeidet og idrettsmiljøet. Erling ivret for å få hele familien og 
ikke bare den tilsatte inn i idrettslig aktivitet. Han fikk innført ”Trim” som 
aktivitet innen Norsk Jernbane Idrettsforbund. Hans store sak var å få 
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innført hustrumedlemskap i NJIF. Det at ektefeller som ikke var tilsatt i 
NSB, kunne bli medlemmer i lag og forbund og derigjennom delta i ulike 
aktiviteter, betydde mye for den enkelte familie men også for 
jernbaneidretten. Hustrumedlemskapet ga blant annet liv i damehåndballen 

innen NJIF. 
Innen NJIF hadde Erling fra 1963 til 
1990 ulike tillitsverv. Han var i en 
periode oppmann for fotballutvalget, 
senere leder av Trimutvalget, deretter 
nestformann og fra 1982 til 1990 var 
Erling leder av forbundet. Fra 1987 til 
1990 var Erling også president innen 
Nordens Jârnvegers Fritidsforbund 
(NJF). Erling er da også æresmedlem I 
JIL Ski, i NJIF og NJF. 
Fra år 2000 til 2005 var Erling 
president i NJIF’s Veteranlaug. Han er 
fortsatt en aktiv kontaktperson for 
bladet Veteran.  
Selv om Erling har brukt mye av sin 
tid på organisatorisk aktivitet, har han 

vært aktiv i fotball, også som fotballdommer. Han har deltatt i turmarsjer, i 
orientering og som pensjonist er Erling en aktiv deltaker innen 
bowlingidretten.  
Vi gratulerer Erling med dagen og ønsker han fortsatt mange gode år innen 
jernbanefamilien. 

Oddmund 

 
Svar i neste nummer.  
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Sakset fra ÅRBOK 1993, 
Utgitt av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus. 

 
I en flott artikkel om Urskog-Hølandsbanen eller ”Tertitten” skrevet av Per 
Erik Nilssen, finner vi også klippet nedenfor.  
”Tertitten” åpnet i 1896 men ble fullført først i 1903, 40 år etter første 
tanke på denne nyvinningen. Argumentet om å frakte ved til Oslo var 
avgjørende, noe som heller ikke er uaktuelt denne vinteren. I år er det 50 år 
siden ”Tertitten” måtte si stopp.  
         Red. 
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Jernbanens akilleshæl. 

 
Det har stormet rundt NSB og Jernbaneverket i vinter. Spesielt for 
pendlere i Stavanger, Bergen og ikke minst Oslo.  
Det er gjennom årtider blitt bevilget for lite penger til fornying og 
vedlikehold av skinner, ledningsnett, signalanlegg og materiell. For å 
forstå dette må vi se på sammensetningen på Stortinget. Det er et 
mindretall av representantene som kommer fra de 3 områdene nevnt over. 
Stortinget vil ikke ha noen forfordeling av samferdselsmidler. De fleste vil 
ha penger til veier i sitt område. 
 
Da øst og vest skulle knyttes sammen med en tunnel på 70-tallet, sto NSBs 
generaldirektør Nordén hardt på for å få 3 spor under Oslo. Stortinget sa 
to. Dermed er denne tunnelen blitt jernbanens akilleshæl.  
Det er ikke alternativer når feil med signaler, tog eller kjøreledning 
oppstår. Hvert 3-5 min skal det gå et tog i hver retning gjennom tunnelen. 
Det skal så lite til før det blir stopp og forsinkelser.  
 
Så hva gjør politikerne med dette i dag? Plan om flere spor under Oslo er 
stilt i bero fordi grunnforholdene krever store investeringer. Nedfrysing av 
grunnen er en brukt metode, men kostbar. Alternativer med jernbane rundt 
Oslo vurderes med alle de problemer det vil medføre. 
For perioden 2010-2013 er det avsatt 2,1 milliarder til investeringer for å 
bedre regulariteten i Oslo-området. I tillegg er 130 millioner avsatt til 
planlegging av nytt dobbeltspor Oslo-Ski. Fra 2013 kan prosjektet 
forhåpentligvis settes i gang og være ferdig i 2018. Pendlerne på 
østfoldbanen mener dette kan gå raskere. Ekstra spor under Oslo er det 
ingen som tør å ta tak i, foreløpig. 
 
Så velger Stein Nilsen, leder for persontog, å gå av. I januar gikk han ut og 
sa at det ville ta 30 år å løse problemene rundt Oslo. Hvis 
bevilgningstakten ble endret, kunne dette gjøres i løpet av 5-10 år. Han ble 
imøtegått av informasjonsdirektøren i jernbaneverket som mente 
problemene vil være løst i 2012. 
 
Det gjenstår å se.  
 
          Redaktør 
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Jubilanter: 
 
Valter Nilsson,   Trondheim,    75 år, 10.april. 
Johan Ruud,   Ski,       75 år,  17.april. 
Oddleiv Nordmark, Trondheim,     80 år,  23. feb.  
Jon Stenmo,   Ler,         80 år, 2. mars. 
Thor Herje,   Trondheim,      80 år, 5. mars. 
Erling Ohnstad,   Ski,   80 år,  11. mars. 
Reidar Hagen,   Hamar,   80 år,  25. mars. 
Marit Sektnan,   Hamar,  80 år,  30. april. 
Torbjørg Orvik,  Hamar,  80 år,    7. juni. 
Reidar Bjerke,   Lillestrøm,  85 år,  27. april. 
Otto Andersen,   Bergen,  90 år,  23. april. 
 
Veteran Gratulerer! 
 
 

Takk for oppmerksomheten 
 
Til NJIFs Veteranlaug. 
Hjertelig takk for hyggelig blomsterhilsen til min 80 årsdag 

Hilsen Eivind Johan Larsen 
 
Takk for oppmerksomheten og hyggelig blomsterhilsen på min 85-årsdag. 

Hilsen  Leif Rennemo 
 
Nye medlemmer ønskes velkommen: 

 
Helge Krogh, Trondheim 
Ragnhild Marthinsen, Ski 
 

Været: 
Det meldes fortsatt om kaldt vær over Østlandet framover i februar..  
Januar måned har vært varmeste måned som noen gang er målt på 
verdensbasis. Derimot har Østlandet hatt kaldeste januar siden 1987 
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