
Nytt fra NJK

Ole har takket av som leder

Ole K Richenberg takket av som leder av NJK på høstens 
møte i Representantskapet. Ole har vært leder av hoved-
styret i Norsk Jernbaneklubb i to perioder. I begge perio-
dene har han bidratt til å påvirke utviklingen av klubben. 
Den første lederperioden var i 1981 og 1982 og falt blant 
annet sammen med NJKs bestrebelser med å bevare Krø-
derbanen som museumsbane og få den fredet. Ole hadde 
utstrakt kontakt med myndighetene og andre støttespillere 
hos blant annet NSB Drammen distrikt, og det endte med 
at Krøderen stasjon ble fredet, og at Krøderbanen senere 
ble vedtatt bevart av Stortinget. 

I begynnelsen av hans andre lederperiode som startet i 
2001, ble klubben omorganisert og fikk nye vedtekter. 
Dette var en prosess Ole engasjerte seg i og påvirket i 
vesentlig grad. Han la stor vekt på kontakten med tillits-
valgte og andre. Ofte inviterte han til middag hjemme hos 
seg selv for å bli kjent med tillitsvalgte, og for at de skulle 
bli kjent med hverandre. Og de som deltok på disse mid-
dagene, har ikke glemt dem. 
 
Museumsreformen medførte utfordringer for hvordan Krø-
derbanen skulle organiseres. Nye avtaler mellom partene 
ble utarbeidet på en måte, der klubbens interesser ble 
ivaretatt. Disse avtalene var senere til nytte for andre 
museumsbaner som hadde utfordringer knyttet til organi-
sasjonsformen sin. 

Som leder har Ole representert Norsk Jernbaneklubb i 
ulike fora. Gjennom en årrekke var han styremedlem i 
Norges Kulturvernforbund. Der bidro han blant annet ved 
å utarbeide nye vedtekter og til å bygge bro mellom ulike 
fraksjoner, slik at organisasjonen kunne fungere bedre og 
bli mer slagkraftig. 

Som leder i Norsk Jernbaneklubb har han også representert 
klubben i Museumsbanerådet. Gjennom flere år har han  

 
 
også vært leder der og har blant annet bidratt til å utar-
beide nye vedtekter. Sikring av alt det historiske, rullende  
materiellet som Norsk Jernbaneklubb har sørget for, ble 
gjort gjennom å opprette Stiftelsen Norsk Jernbanearv – 
også det med Ole som drivkraft. 

Ole har betydd mye for utviklingen av klubben og for hvor-
dan klubben har påvirket samfunnet. Vi takker nå for 15 
fine år og ønsker Ole lykke til med nye oppgaver. 

Henrik B Backer/Åge Lybekbråten

Ole blir takket for innsatsen gjennom mange år av Henrik B Backer 
på høstens RS. Foto: Øistein Øisjøfoss.
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