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VETERAN 
Organ for NJIFs Veteranlaug. 

Nr. 3 Sept 2011, 18. årgang. 
 

 
 

Veteranmesterskapet i Bowling blir arrangert hos 

Bowling1, Hamar, den 12 og 13. oktober. Mer info side 9. 

 
Årsmøte 2012 på Ski 

 

Jil Ski Veteraner skal arrangere årsmøtet for veteranene 2012.  

Årsmøtet skal avholdes på Ski Service Senter. I 5 min avstand ligger Ski 

Storsenter hvor Thon Hotel ligger. På Ski Storsenteret skal det også 

arrangeres  bowling-konkurranse den 19. jan. Etter årsmøtet vil det bli servert 

middag og ellers sosialt samvær. Mer info om priser på overnatting osv i 

neste nummer av Veteran.  

JIL Ski Veteraner vil ønske alle veteraner velkommen til to hyggelige dager! 

Hilsen Harald Carstens,  

Leder Ski Veteranlaug. 
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Styret for Veteranlauget: 
 

President   Knut Hartvigsen 

Sivert Dahlens veg 2 B, 7019 Tr.heim  knuthart@tele2.no  

Tlf. 73 93 16 40,  mobil  480 34 132 

 

Visepresident Helge Krogh 

   Bromstadekra  110, 7046 Tr.heim;   helkro@online.no 

    tlf. 73900918,  mobil  916 72 616 

 

Finans-/   Odd B Pettersen  

Protokollfører  Parallellen 30 B, 7081 Sjetnemarka,   obpe@c2i.net 

Mobil: 908 83 853  // Veteranlaugets bankkonto: 1440 12 10033 

 

Vikarierende  Jenny Sterten 

Konsulent   Selsbakklia 19, 7027 Trondheim,   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.  Else Strandheim, Hans Nielsen Hauges gt.2, 2318 Hamar 

   Tlf.62 52 28 25  mobil 99 73 62 63 

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,    gerhard@prosch.no 

Redaktørassistent  Torstein Bjerke, Nordlisletta 22, 0952 Oslo  

     Tlf  22 25 69 76,  40 31 40 61    torstbje@frisurf.no 

NJIF Leder:   Johnny Flatmo, Pb. 788,  0106 Oslo;   johnny.flatmo@jbv.no 

   Mob.: 91659679    På nettet: www.njif.org 

 

Deadline for VETERAN : 1. mars,  1. juni, 1. september  og 1. desember. 
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Idrett og demokrati. 
I forrige nr av Veteran tok jeg opp hvordan penger er en fare for demokratiet 

innen idrettsbevegelsen. Nå er det tid for å understreke idrettens betydning 

for demokratiet.  

Vi har alle hørt om ping-pong-diplomatiet som fikk Nixon til å besøke Kina 

sist i februar 1972. Det er gitt ut bøker som beskriver hvordan mer eller 

mindre tilfeldig kontakt mellom 

idrettsstjerner påvirket forholdet 

mellom Kina og USA. En av 

dem uttalte etter et besøk at 

«kineserne er som oss, de er 

individer, har følelser og jeg 

fikk mange venner». Ikke rart at 

amerikanerne ble overrasket 

midt under den kalde krigen. 

Det hadde gått mer enn 20 år 

uten offisiell kontakt mellom de 

to statene. Etter den 22. juli har 

vi opplevd hvor bra det har vært med foreninger som binder folk sammen 

uansett parti eller politikk. De mer enn 200 000 mennesker med blomster i 

hendene rundt Oslo Rådhus i sommer forteller hvor samstemte vi er i vårt 

forsvar for våre verdier. Idretten og alle andre politiske og kulturelle 

organisasjoner som musikk, teater osv. har bidratt til samholdet.  På annet 

hold kan en lese om personer som utvikler spesielle teorier om farer i 

samfunnet: jøder, muslimer, afrikanere osv. Disse teoriene minner om tanker 

fra før og under den 2. verdenskrig.  

Anders Behrend Breivik hadde tanker om en sammensvergelse mellom 

muslimer og FN om å dominere vestlige land. Ingen fikk mistanke om at han 

ut fra slike tanker ville gå til fysisk vold mot vår regjering og ungdomspartiet 

til vårt største parti. Men all offenlig uttrykk mot muslimer, asylsøkere og 

innvandrere hadde styrket han i sin tro på at han hadde rett. Det er den 

konklusjonen vi kan trekke av våre erfaringer fra i sommer. Om ett år 

kommer en konklusjon på rettssaken, om politiets rolle og våre politikeres 

takling av tragedien 22. juli.  

Og om ett år får vi se om vi har lært noe på lengre sikt.         



 4 

 

Tirsdag 14. juni var dagen da Prøysen stua skulle besøkes, på Rudshøgda. 30 

deltagere var på plass i bussen, da den tok av for en fin tur kl.9.00.  Vår 

Veteranleder Harald Carstens ønsket deltagerne velkommen, og orienterte 

oss om hva dagen ville by på. 

Etter en god time kjøring ble det ble kafferast med gode rundstykker på 

Nebbeneset Kafe. Fornøyde veteraner inntok bussen igjen etter en halvtime 

med god kaffepause, røyk og ellers det nødvendige som kommer i tillegg. 

Rudshøgda neste, hvis vi unngår problemer med flomvann?  Heldigvis gjorde 

vi det.   Rudshøgda sentrum ble inntatt og Prøysen parken med statuen ble 

besiktiget.  Så ble vi ønsket velkommen til Prøysen Huset av en guide, som 

gav oss beskrivelse av husets innhold. Vi fikk rusle rundt i de forskjellige 

rommene med musikk og historie fra Prøysens liv, og mange av oss husker 

godt filmene og sangene fra forskjellige framføringer. 

Etter omvisningen i Prøysen Huset kjørte vi bort til Prøysen stua, hvor vi 

også møtte en guide som fortalte om Prøysens barndom og oppvekst, stedet 

og husets små kår på den tiden. Likevel har Alf Prøysen gitt oss glede med 

sine folkelige viser fra hans hverdag og hans liv, han hadde evnen til å skildre 

hverdagen og episodene, så vi opplevde det selv. Etter visitten i Prøysen stua 

ble det god mat å få på “Euro-Stopp” i Rudshøgda sentrum. Vi hygget oss og 
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nøt middagen i over en time, før vi tok tilbaketuren igjen på “are” siden av 

Mjøsa. Over Mjøsbrua til Biri, mot 

Gjøvik som vi bare kjørte gjennom, 

men tok med den grønne naturen og 

selvsagt en del av Gjøvikbanen. Tid 

har vi nok av, så vi tok en kafferast på 

Lygna, Vestre Toten, også. Sikkert et 

populært sted, for også der var det 

folksomt. Kaffepausen ble godt 

mottatt, før vi begav oss på hjemturen 

over Eina og Hadeland. Etter en 

opplevelsesrik tur med fint vær og alt 

som gjør en dag vellykket, var vi 

tilbake i Ski i god tid, før sengetid. 

Vårt aktive veteranstyre minner oss 

på neste samling 15. september, da 

medlemmer som har fylt runde år i 

første halvår, skal gratuleres og 

markere begivenheten. Etter denne 

begivenhet, står Kiel- tur på 

programmet i okt. 31 medlemmer er 

påmeldt til turen. 

Her gjelder det å ha god helse, og lysten til stede!                               

 Erling O. 

 

Klipp: 

Ny mote for ferierus 
 

På Mallorka tilbyr discoteker sine gjester en blanding av alkohol og 

oksygengass gjennom en inhalator. De lokale helsemyndighetene har gått ut 

og advart om at dette kan gi store helseskader. Denne advarselen er neppe en 

overdrivelse. En blanding av alkohol og oksygen var bl.a. drivstoffet i de 

tyske V2-rakettene under den andre verdenskrig.  

Det bør derfor advares spesielt mot å røyke under inntagelse av denne 

«drinken» da dette i så fall vil kunne bli sen siste. 

 Tore Rygh i Aftenposten  
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Et liv med idrett: Torstein Bjerke 80 år. 

Allerede i telefonen trer Torsteins lune humor fram. Før intervjuet gir jeg 

beskjed om at han må sørge for å være i godt humør. Raskt er han frampå 

med: «Ja, men tenk om jeg har stått opp med det gale beinet i dag? Må jeg 

være i godt humør da også?» 

Han gir klart uttrykk for at han ikke vil gå i detaljer om alle aktivitetene sine. 

«Da blir det bare selvskryt».  Gjenom samtalen kommer det fram at ett 

høydepunkt var da han var invitert til kongens lunsj. Selvfølgelig var det 

gamlekongen Olav som hadde invitert «sliterne» i Holmenkollen til lunsj. 

Det passer for en gutt vokst opp på et småbruk på Løten på 30-og 40-tallet å 

være beskjeden. Det var der og da at folk flest sto med lua i handa. Men 

humoren var en venn. Og den aktive leken. Under krigen ble det fotball der 

det var mulig å trille en ball. Etter slåtten kunne de bruke jordet med to lag og 

mål. Etter krigen ble det aktiv idrett. Torstein fortsatte med fotball om 
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sommeren og om vinteren ble det hopping. Han hadde et par litt breie 

terrengski som han hoppet med.  

I NSB startet han i Lokstallen på Hamar som pusser i 1952. Da dampen ble 

borte fra Hamar Lokstall i 1957, ble flere overflødige og ble flyttet. Torstein 

var heldig og kom til Grorud Verksted. Sammen med Solveig og 3 barn fikk 

de bolig i tyskerbrakkene rett ved verkstedet. Da verkstedarbeiderne 

organiserte JE-VE-BO, et boligsamvirke, ble familien Bjerke med på dette og 

i desember 1957 kunne de flytte inn i ny leilighet i Nordtvetveien 22 der 

Solveig og Torstein fortsatt bor.    

Som aktiv fotballspiller valgte Torstein Grorud Idrettslag. Det var det beste 

fotballaget i nærheten den gang. Noen år etterpå begynte guttene i familien 

Bjerke med hopp. Fra å være en aktiv idrettsutøver ble Torstein en aktiv 

funksjonær. Det ble mange helger og mange timer med frivillig arbeids-

innsats i 25 år. Som hoppdommer ble Torsteins oppgave å administrere 

hoppmålerne i Holmenkollen og Varingskollen. Nær 100 hoppmålere måtte 

han lede og fordele i bakken med de mest rutinerte strategisk plassert.  

Kanskje litt kjeft måtte til eller gikk det med lunhet og en kort latter? Jeg vet 

ikke svaret men selv kaller han seg «en lunefull og hyggelig person».  

De siste 30 år har Torstein igjen blitt en aktiv idrettsutøver innen orientering 

og i de senere år i bowling.  Hans beskjedenhet forbyr meg å gå i detaljer om 

alle hans meritter. Men sist sommer tok han bronsemedaljen i Nordisk 

Mesterskap i bowling og lørdag vant han 80-årsklassen i orientering i Oslo-

Akershus mesterskapet bare for å nevne noe.  

Det er også unødvendig å nevne at JIL Grorud har hatt mye glede av 

Torsteins erfaring som administrator av mesterskap. Hans innsats gjenspeiles 

av at JIL Grorud har hatt ansvar for mange Jernbanemesterskap.  

Idrettsaktivitetene har gitt Torstein mange venner. Men det er en han aldri har 

blitt venn med og det er kjøkkenet i Nordtvetveien 22. «Vårt kjøkken har 

bare plass til en» smetter Solveig inn i samtalen. 

Solveig som selv er en lidenskapelig bowlingspiller fyller 80 år 4 dager 

senere.  Sammen skal de feire sine 160 år i bowlinghallen med venner og 

familie og med catering-servering. Vi gratulerer Solveig og Torstein ! 

         GJP 
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Veterantrim i Trondheim vinteren 2011-2012. 
 

Jernbanepensjonistenes Forening, Trondheim. 

Mosjonsgymnastikk og sosialt samvær mandager kl 1100 i Håndverkeren, 

Kjøpmannsgt. 12. Meget flink instruktør! Kontakt. Randi Ofstad, mob. 970 

72 994.  

 

Leie av lokalet er svært dyrt for Pensjonistforeningen. Stor skuffelse at vårt 

kjære Jenbanefolkets Hus her i Trondheim ble solgt når NJF ble mer 

fjernstyrt fra Oslo. Her var jo muligheter for aktiviteter og møter for 

fritidsorganisasjonene. Håper ved ombygging av Trondheim Stasjon, samt 

Eiendom (Rom) sitt nybygg av hotell ved stasjonen, kan bli et aktivitetsrom 

som kan brukes til trim og møtevirksomhet både for aktive og pensjonister. 

Andre større bedrifter har jo det. Den nye generasjon av ledere innen Jern-

banesystemet må vel være interessert i hyggelige fritidsaktiviteter for 

personalet og pensjonister. Selvsagt til en overkommelig leiepris for sine 

egne.  

 

Veteranbowling:  

Sentrum Bowling: Torvet, torsdager kl 1100. 

Veteraner fra Jernbaneidrettslagene – Pensjonistforenign m/venner ønskes 

velkommen til å prøve bowling samt hyggelig samvær med kaffe etterpå i 

Hornemannsgården. 

Kontakter: Thor Herje mob. 908 61 962, Torbjørn Palmer mob. 909 28 641 

og Oddleiv Nordmark mob 930 22 037.  

 

For de som ønsker mer aktiv bowling anbefales Heimdal Bowling hvor det er 

trening flere ganger i uka. Kontakter: Egil Kvam mob 908 38 749 og Bjarne 

Sterten 928 25 536.  

 

Svømmehallen – Pirbadet: Badekameratene møtes fredager kl 1000 til 

aktiviteter, badstue og vanngymnastikk, ledet av Hilmar Knudsen. Sosialt 

samvær med kaffe etterpå. Kontakt: Alf Selvik  mob  958 69 076. 

Møt opp på det som passer for treff av nye og gamle venner og kolleger! 

 Vel møtt! 

         Hilsen Oddleiv 
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Veteranmesterskapet i Bowling blir arrangert hos Bowling1, Hamar. 

Det spilles Singel  12. okt. kl.1100…..4 serier 

                  Dobbel 13. okt. kl 1100…..3 serier 

Pris            Singel           kr 200 

                  Dobbel          kr 300  pr. lag. 

 

I dobbel konkurrerer vi i 2 klasser, en dameklasse og en herreklasse 

Fortrinnsvis fra samme klubb. 

 

Klasseinndeling singel: 

Kl. A…..50  - 64 år    spillere som er født i årene 1947 – 1960 

Kl. B…..65  - 69 år    spillere som er født i årene 1942 – 1946 

Kl. C…..70  - 74 år    spillere som er født i årene 1937 – 1941 

Kl. D…..75  - 79 år    spillere som er født i årene 1932 – 1936 

Kl. E…..80 år eller eldre,  spillere født i årene 1931 og tidligere   

 

Forhåndsbestilling innen 15. sept til Else Strandheim,  

Hans Nilsen Hauges gt. 2 c/o Emilsen, 2315 Hamar, mob. 99 73 62 63 

Spilleavgiften innbetales på konto 1440 12 58834 

Din klubb eller du må selv foreta rombestilling på hotellet:  

First Hotel Victoria, tlf 62 02 55 00 innen fristen 15. Sept.  

Avtalt pris……….  Enkeltrom...kr 749, dobbeltrom… kr 949. 

 

Om kvelden onsdag den 12. okt. blir det sosialt samvær i Jernbanesamfundet 

med middag og kaffe til kr 170  + premieutdeling.    

 

Adressen til Bowling1 er Falsensgt. 12 (se kart neste side). 

First Hotel Victoria har adresse Strandgaten 12. 
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På kanten! 
 

Mannen kom heim fra jobb og inviterte kona på sirkus. Han sa flere kolleger 

hadde vært der og syntes det hadde vært flott. Hun hadde ikke noe særlig lyst 

til ågå på sirkus, men det var lenge siden de sist hadde vært ute en kveld så 

hun ble med. Noe hun kom til å angre. 

 

Starten på forestillingen var fin med flotte artister og fin musikk. Men så kom 

sirkusdirektøren inn med et esel og sa: «Den som greier å ri en runde i 

manesjen uten å falle av eselet får 5000 kr.» Mange prøvde seg, men eselet 

ristet dem av. Plutselig reiste mannen seg og gikk inn i manesjen til konas 

store skrekk. Turen til ham kom og han satte seg på eselet. Eselet gjorde alle 

mulige krumspring, men mannen satt som han var spikret og kom runden 

rundt.  

Sirkusdirektøren sa: «Du er den første som har greid runden rundt. 5000 kr 

skal du få. Men jeg vil gjerne høre om du har ridd mye eller verdt på kurs 

eller hva?»  

Mannen svarte at dette var da ikke noe problem eller vanskelig: 

«Det var jo mye verre den gangen jeg var på bryllupsreise og kona hadde 

kikhoste!» 

         Oddleiv 

 

 

Finansministeren 
….kom inn på herretoalettet og så at en FrP-topp hurtig stappet snoppen 

dryppende inn i buksa. 

-Jasså, du tørs itte vise’n fram", sa finansminisreteren. 

-Nei, sa FrP-toppen, så fort du ser noe som er stort, vellykket og privat vil du 

avgiftsbelegge det! 

 

  



 11 

 

 

Jubilanter: 
 

Arne Bratvold, Hamar,  fyller 90 år  29. okt. 

Ragnar Skautvedt, Drammen, fyller 75 år 18. nov. 

 

Veteran  Gratulerer! 
 

 

 

Takk for oppmerksomheten 
 

Til NJIF Veteranlauget. 

Takk for oppmerksomheten ved min 80-årsdag og hyggelig besøk av Thor. 

     Hilsen Hilmar Knudsen  

 

Til Jernbanepersonalets Veteranlaug. 

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved min 80-årsdag. 

     Hilsen Oddvar Mathisen  

 

 

Fartskonkurranse…….. 

 
En dag kom en flott amerikansk sportsbil glidende inn på en bensinstasjon i 

Lillehammer.  

I det samme kom en av bygdas eldre innbyggere kjørende for å fylle bensin 

på mopeden sin. 

Mannen i sportsbilen fekk full tank og raste a…v gårde. Da han hadde komt 

opp i 100 km/t oppdaget han en liten prikk i speilet. Prikken vart større og 

større heilt til gamlingen på mopeden rasa forbi. 

Mannen i sportsbilen vart irritert, sette klampen i bånn og susa forbi 

mopeden. Like etter vart han forbikjørt av gamlingen igjen. Da kjørte 

mannen opp på sida av mopeden, rulla ned vinduet og spurte hvor fort 

mopeden gikk. 

- Den gikk ikke mer enn 40 km/t før jeg fikk bukseselen klemt fast i døra di, 

svarte gubben. 
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