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Formanden har ordet

E
fter vel overstået besøg 

på værftet i Gilleleje 

ligger BJØRN på sin 

plads i Helsingør og viser 

stolt sin nye skorsten 

frem. Den ligner ganske vist i 

skuffende grad den gamle – faktisk 

kan man ikke se det, hvis man ikke 

lige ved det. Men BJØRN er et 

museumsskib, og så er det jo præcis, 

som det skal være.  

 

Besøget i Gilleleje har ellers været 

en omfattende affære – væsentlig 

mere omfattende end forventet. 

Det er med ældre skibe som med 

ældre huse, der viser sig altid et 

nyt problem, mens man er ved at 

udbedre det gamle. Her viste det sig 

f.eks., at da dækket ved skorstenen 

blev højtrykspulet, var der tæringer 

af en størrelsesorden, der ikke 

kunne ignoreres. Dertil kommer så 

alle de andre større og mindre ting, 

der dukker op og forlanger at blive 

ordnet.  

 

Vi har atter en gang måtte sande, at 

det at lave et holdbart budget for et 

værftbesøg for et skib af BJØRNS 

alder, er en nærmest umulig 

udfordring.  

 

Det har ellers ikke skortet på 

udfordringer i denne sæson.  

 

En af de største har været vejret. 

Vi kan vist godt blive enige om, at 

sommeren 2017 er noget, vi har 

til gode. Det har givet Bjørn nogle 

heftige vippeture - og en søstærk 

besætning.  

 

Vejrmeldingerne har afspejlet sig 

i antal solgte billetter. Hvem gider 

sejle ud i møjvejr? Heldigvis har der 

været gode dage imellem, hvor der 

blev sejlet ekstra ture, men nogen 

rekordsæson bliver det ikke.  

Der er dog mange positive 

begivenheder at glæde sig over.  

 

Inde i bladet kan du læse om 

BJØRNS togter Fyn rundt, 

sejladserne med turister fra 

Hundested og vores deltagelse i 

Randers festuge.  

 

Vi har efterhånden fået etableret 

et virkeligt godt samarbejde med 

M/S Museet for Søfart. Sigurd Als 

fra BJØRN og Maiken Bjørnholdt 

fra Museet har stået i spidsen for 

lang række undervisningsforløb for 

kommunens skoleklasser. Et forløb 

som fortsætter i 2018.  

 

BJØRN har kun tilladelse til at sejle 

med 36 passagerer, en begrænsning, 

som gør det vanskeligt at arrangere 

sejladser med større selskaber – en 

busfuld f.eks. Vi har nu fået lavet 

et samarbejde med Søfartsmuseet, 

hvor vi deler bussens indhold op 

i 2 portioner, hvor den ene bliver 

rundvist på museet, mens den 

anden sejler med BJØRN på Sundet. 

Efter fælles frokost bytter holdene 

om. Det har allerede vist sig at være 

en succes. Og på den måde kan vi nu 

sejle med en bus med 72 passagerer.  

 

Netop busselskaberne kan blive en 

af vores nye målgrupper. Vores pr-

folk forhandler i øjeblikket med folk 

fra denne branche. Busselskaberne 

bringer dagligt turister i store 

mængder til Helsingør, og hvorfor 

skulle de ikke også have chancen for 

en sejltur for fuld damp med udsigt 

til Kronborg fra dækket af et ægte 

veteranskib.  

 

Det var ellers forventet at der skulle 

have været flere veteranskibe 

i Helsingør havn, men i sidste 

ende valgte Nationalmuseet at 

lægge deres fine gamle skibe i 

Holbæk. Kommunen havde ellers 

planlagt, at den gamle grovsmedie, 

hal 16, i det nedlagte Helsingør 

værft skulle være til rådighed 

for Nationalmuseets skibe og for 

BJØRN.  

 

Det bliver der så ikke noget ud af. I 

stedet for har Helsingør kommune 

stillet hallen til rådighed for en 

nystiftet forening med det formål 

at ”…sikre drift og udvikling af et 

brugerdrevet maritimt værksted 

i Hal 16 herunder at understøtte 

den maritime kulturarv, samt at 

styrke bevidstheden om Helsingørs 

maritime kulturhavn blandt borgere 

og besøgende”.  

 

Formålet er ikke mindst at tiltrække 

andre gamle bevaringsværdige 

fartøjer, for derigennem at skabe 

det maritime miljø, som vi savner så 

meget i den fine arkitekttegnede og 

stille kulturhavn. Hvis der ikke er 

faciliteter som f.eks. mulighed for 

opbevaring og vedligeholdelse m.v. 

kan vi ikke forvente, at det bliver til 

noget.  

 

Derfor er BJØRN positivt 

indstillet over for dette initiativ og 

repræsenteret i bestyrelsen af den 

nye forening. I en hvis udstrækning 

vil vi også kunne anvende hallen selv 

og være med til at skabe liv derinde.  

 

Der er til gengæld masser af liv i 

Bjørnebanden.  

 

Bjørn går bestemt ikke i vinterhi. 

Maskinfolk, dæksfolk, snedkere 

og pr-folk er i gang med de mange 

gøremål, der skal til for at gøre 

BJØRN forårsklar til den nye 

sejlsæson, der begynder i maj.  

 

Mere om det i næste nummer af 

BJØRNETJENESTEN .  

Jon Løvenstein,  formand (billedet)
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Fyen rundt
A F  B Ø R G E  Ø S T E R G A A R D

Det gamle fyrskib “Gedser Rev”, 
som for tiden ligger i Nyhavn 
inde i København trængte til 
en kraftig overhaling af deres 
aptering. Hvad kunne være mere 
naturligt for Nationalmuseet 
end at spørge BJØRNS mester 
for snedkerværkstedet - Børge 
Østergaard om han ville påtage 
sig opgaven. Børge accepterede 
og donerede hele regningen til 

BJØRN betinget af at beløbet 
finansierede en ferietur for 
Bjørnebanden. Da Børge selv tog 
med som hovmester, var der stor 
tilslutning. Alle der har smagt hans 
berømte gryderetter bare een 
gang glæder sig til den næste.

Den 24. juni forlod BJØRN 
Helsingør for at sejle Fyn 
rundt med Bjørnebanden som 
besætning, turen var tænkt som 
en slags ferietur for de aktive og 
gæve Bjørnebande gutter. Skipper 
på turen er Eivind.

Første stop på turen var 
Hundested. Vinden var lidt kraftig 
fra syd vest, så vi sejlede lidt i 
læ af Sjælland, det gik fint og 
Hundesteg som vi efterhånden 
kender rigtigt godt, blev nydt.

Næste etape var turen fra 
Hundested til Kerteminde. 
Morgenvinden var ikke så kraftig, 
så vi begav os afsted. et Blæste 
en del op i løbet af dagen og jeg 
skal love for at vi fik nogle bank 
på den tur. Turen var beregnet til 
at tage ca. 8 timer, men det tog 12 
timer at nå til Kerteminde, så det 
var nogle trætte ældre søfolk der 
satte foden på Fyns jord. Der var 
et større oprydningsarbejde det 
skulle gøres på for skibet inden vi 
kunne sætte maden på boret.

Næste mål var Svendborg. Vinden 
var nu aftaget noget og var drejet 
mere mod nord vest så vi kunne 
havde vinden lidt agten ind og vi 
sejlede i læ fra Fyn. Det var en 
fin tur ned gennem Storebælt og 
under lavbroen, der blev talt om 

Børge  Østergaard
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den nu var høj nok så vi kunne 
slippe igennem med masten i 
behold, men det gik.

Vi nåede Svenborg midt på 
eftermiddagen og fik en kajplads 
ud for det nye lystsejlermuseum, 
hvor vi blev modtaget af chefen 
for museet, han inviterede os på 
en rundvisning på museet, men 
først skulle vi havde fyldt 4 tons 
kul på BJØRN.

I Svendborg fik vi lidt flere 
bjørnebande medlemmer 
ombord, samt Jes Kromann fra 
nationalmuseet, de skulle sejle 
med til Ærø.

Næste mål var Ærøskøbing. 
Sejlturen gennem Svendborgsund 
er lige imponerende hver gang vi 
tager turen. I Ærøskøbing blev vi 
modtaget i havnen af Christian 
Albertsen fra `det gamle værft` 
han lå i havnen  med  sin motorbåd 
for at hjælpe os til kaj.

Første aften på Ærø var der stødt 
endnu flere Bjørner til også med 
familie, så der blev bespist 25 
personer, okseculotte fra grillen.

I det gamle værft` som er events 
og oplevelsesværft hvor gamle 
håndværk kan opleves. Her 
arrangeres også koncerter mv..

På vores første aften på Ærø var 
der en sådan koncert, dagen efter 
kom Christian Albertsen over 
på BJØRN og spurgte om vi ikke 
kunne komme over og hjælpe 
han, lokalerne skulle jo på plads 
igen, det viste sig at vi skulle 
hjælpe ham med at tømme fadøl 
anlægget for øl bilen var på vej.

Vi var på Ærø i 4 dage og fik 
mange gode oplevelser. Vi var 
bl.a. På Marstald søfartsmuseum, 
hvor vi fik en rundvisning af 
museumschefen Erik Kromann, 
et meget interessant museum. 

Vi var også på besøg på kosteren 
Caroline S, (i tv-serien var den 
Merkur)

Efter Ærøbesøget gik turen til 
Assens, som er en typisk hyggelig 
Fynsk havneby. Vi gik en tur i 
byen, og smagte på deres gode øl.

Næste mål var Middelfart. 
På turen dertil havde vi flere 
familiemedlemmer til Bjørnerne, 
vi havde også en mulig ny skipper 
der er bosiddende ved Esbjerg.

I Middelfart havde vi en 
ret forblæst kajplads og 
havneområdet var heller ikke 
noget at skrive hjem om.

I Middelfart afmønstrede vores 
skipper Eivind og Henry overtog 
rattet.

Efter Middelfart gik turen til 
Bogense der var vores næste 
mål. Vinden var lidt kraftig og 
indsejlingen til Bogense havn 
er lidt speciel, men det klarede 
Henry fint. På havnen i Bogense 
stod Børge (aske) og tog imod 
trosserne og fik BJØRN sat fast. 

Bogense er som de øvrige Fynske 
havnebyer en gåtur vær, det 
benyttede vi os også af her. 
Havnen er meget langstrakt, så 
der var en længere gåtur fra vores 
kajplads til bykernen.

Ved ankomsten fik vi et gigantisk 
regnvejr med en meget flot 
regnbue til følge.

Fra Bogense havde vi en længere 
sejltur til Hundested, en tur på 
ca.9 timer.

Vejret artede sig fint og vi havde 
bølger og vind ind agter det meste 
af vejen. Fra Bogense og op forbi 
Æbelø, fik vi en rulletur resten af 
turen til Hundested lå BJØRN fint 
i vandet.

Vi overnattede i Hundested og 
dagen efter gik turen tilbage til 
Helsingør og vores Fyn rundt er 
afsluttet.
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Hundested

A F  S T I G

Når skal vi med S/S Bjørn deltage 
i et dampevent ved Fyn Rundt, 
i Flensborg eller ved festugen 
i Randers, er Hundested altid 
den havn, der ved dårligt vejr, 
står som et frelsende ly og kan 
give mulighed for et hvil, inden 
der sejles videre vestpå. Men 
Hundested er mere end en 
frelsende nødhavn. Der er anlagt 
mole for anløb af krydstogtskibe 
og kunstnere boltrer sig i 
konkurrence om at fremstille 
flotte og fantasifulde sandfigurer. 
Alt dette tiltrækker mange 
sommergæster og det har vist 
sig, at mange også vil besøge vor 
”nutidigt-sejlende fortid” ved at 
besøge S/S Bjørn.

Nævnes Hundested i en 
”Bjørneforsamling”, danner så 
varierende sejltider fra Helsingør, 
som 5 til 10 timer, baggrund for 
mangen et ”kan du huske”, og de 

fælles historier er med til at forme 
og engagere det team, der holder 
projektet S/S Bjørn i gang. 

2016 var det første år, vi lå 14 
dage i Hundested og sejlede med 
passagerer. Tidligere havde vi 
ligget i Gilleleje men besluttede 
det år at søge længere vestpå, 
ud til de mange feriegæster i 
Hundested-Rørvig-området. Det 
blev en stor succes, vejret var 
godt, og vi var stærkt opsatte på 
at gentage den i år. 

Pressen og Halsnæs tidende 
blev også i år underrettet, og hos 
de handlende i Hundested og 
omegn blev der sat plakater op, 
der orienterede om sejladserne. 
Søren Brink og hans hjælpsomme 
havnepersonale hjalp igen i år på 
bedste vis, og den store interesse, 
som beboerne og feriegæsterne 
viste skibet, medvirkede til, at 

opholdet trods vejrliget blev en 
succes. 

Vinteren igennem var der blevet 
arbejdet, i maskinen især, men 
også dækket og overbygningen fik 
en kærlig hånd, og nu skulle skibet 
præsenteres. Der blev bunkret 
kul, dels på skibet i Helsingør, 
men 17t blev sendt til Hundested 
og oplagret på havnen, iblandt 
disse 5t meget slaggeholdige 
kul, vi havde modtaget i Ebeltoft 
sidste år ved damptræffet der. 
Man sejler ikke to ture hver dag 
i 14 dage samt turen til og fra 
Hundested, uden der skal fyres 
og ryddes slagger ud. ”Er nøden 
størst er hjælpen oftest nærmest”, 
siges det, og det holdt for vores 
vedkommende stik, idet Svend 
Raagaards unge nevø Erik, der er 
først i tyverne, tilbød at hjælpe 
med fyringen. Det er godt med og 
i nogle tilfælde nødvendigt med 
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unge kræfter, hvilket blev aktuelt, 
da to af de gamle kulsække fra 
Ebeltoft brast og indholdet måtte 
skovles ned i skibets bunker, men 
med hjælp fra Erik holdt de gamle 
stive rygge til jobbet.

Første uge havde Eivind 
Kristensen fra Fredericia 
kommandoen. Eivind er god til 
at bruge ankeret ved vendinger i 
havn, og vi fik opøvet en del rutine 
i at bruge ankerspillet, en rutine, 
der senere kom os til gode ved 
besøget i Randers. 

Den, især i første uge, sløje 
sommer medførte en aflysning af 
en sejlads, men Eivind ville bruge 
tiden til noget nyttigt, og der 
blev afholdt ”brandrulle”. Slanger 
blev lagt ud og brandpumpen 
startet, men det viste sig at suge 
slangen var utæt, og det kneb 
med at holde tryk. Dog fik vi 
løst problemet idet slangen blev 
afkortet og tætnet, hvorefter 
vi kunde holde trykket på 
brandslangerne. Bagefter viste 
den dampdrevne almenpumpe, 
at den også kunne, hvorefter 
vi samme aften kunne gå til 

skafning med bevidstheden 
om et vel gennemført job og et 
velfungerende skib.

Uge to tog Henry Lundquist over 
efter et kort besøg af Preben 
Bæk. Nu blev vejret bedre og 
passagerantallet steg tilsvarende 
og ligeså besætningens humør. 
Det har jo også, selv om det at 
præsentere skibet har første 
prioritet, noget med økonomi at 
gøre. 

Efter en fin hjemtur og hjælp i 
Hundested havn og på dækket 
fra Morten (Scandlines) siger 
S/S Bjørn tak for to dejlige uger i 
ferielandet.
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Årets Randerstur
 

Den 11. august var det tid til 
den årlige Randers tur, hvor vi 
deltog i Randersugen, med de 
festligheder der hører med i 
sådan en festuge.

 Vi stævnede ud fra Helsingør ved 
6-tiden fredag morgen og havde 
en meget fin tur over Kattegat, for 
en gangs skyld. Kattegat plejer at 
være lidt voldsom ved os når vi 
krydser det farvand.  Denne gang 
havde vi vejret med os, det blev en 
rolig tur, hvor vi kunne nyde det 
gode vejr.

På turen til Randers plejer vi at 
tager en overnatning i Grenå, dels 
fordi turen Helsingør – Randers 
er en meget lang tur og dels fordi 
vi gerne vil anløbe Randers midt 
på lørdag eftermiddag. Vi nåede 
Grenå midt på eftermiddagen 
og fik anvist en kajplads i 

industrihavnen, ikke just Grenås 
mest ophidsende sted, men det 
blev en hyggelig aften på skibet 
alligevel.

Næste morgen havde vi en aftale 
med John og Henrik fra Randers, 
der kom ned og sejlede med på 
turen til Randers. Der var vist 
gået noget galt med et vægge ur 
i Randers, så afgangen fra Grenå 
blev lidt forsinket.  Vi fik den 
sædvanlige meget smukke tur 
op langs Djurslands kyst og ind 
gennem Randes fjord.

Kl. ca. 3 lørdag eftermiddag var 
vi fremme i Randers havn, der 
var regn i luften så modtagelses 
komiteen sad vist hjemme ved 
kaffen.

I år havde vi været lidt mere 
omhyggelige med at få 

hængt opslag op om vores 
tilstedeværende og deltagelse 
i festugen. Det gav også pote, 
vi sejlede 2 ture om dagen med 
betalende gæster og der var 
god belægning på alle turene. 
Derudover sejlede vi flere ture 
med vores hjælpere og sponsorer, 
i løbet af ugen.

Da der jo ikke er sovepladser til 
hele besætningen på BJØRN, 
havde vi lånt nogle lokaler i 
Randers roklub, her havde vi også 
bademuligheder, hvad der jo er 
meget behov for på et kulfyret 
skib. 

 Randers varmeværk havde i år 
sponseret  kullene til turen, vi 
måtte forhale til varmeværkes 
kajareal hvor vi fik hjælp af en 
traktor med kran til at få kullene 
fyldt på skibet. Men de sidste 2 

A F  B Ø R G E  Ø S T E R G A A R D
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tons måtte vi have med hjem som 
dækslast.

Under opholdet i Randers, fik vi en 
dag besøg af den tidligere skipper 
på BJØRN, Gunnar Drachmanns 
datter og hendes mand, der kom 
og afleverede 2 kobberkedler der 
tidligere havde tilhørte kabyssen 
Kedlerne havde Drachmann og 
den tidligere havne ingeniør 
opbevaret til BJØRN kom tilbage 
til Randers. Selvom kedlerne er 
af ældre dato, er de brugbare og 
allerede taget i brug.

Som sædvanligt var der stor 
festivitas på hele havneområdet, 
især den sidste fredag og lørdag 
eftermiddag og aften var der 

er boder med diverse gøgl, der 
er konkurrence i svømning og 
sejladser i mange udgaver. Da 
mørket falder på slutter aftenen 
med en regatta hvor BJØRNS 
efterfølger Jens Ove førte en 
meget broget skare af div. And. 

BJØRN sejlede selvfølgeligt ikke 
med i regattaen, det ville ikke 
være forsvarligt at BJØRN vovede 
sig ud blandt en sværm af de ind 
imellem meget små fartøjer, nogle 
var kun en tømmerflåde med bord 
og bænke, og så en masse øl.

 Regattaen sluttede med et 
gigantisk tuden fra alle de 
forskellige både, og der kunne 
BJØRN være med. Afslutningen 

på aftenen var et stort 
festfyrværkeri.

På BJØRN Blev aftenen 
selvfølgeligt også fejret på 
behørigt vis med lidt god mad og 
et enkelt glas rødvin.

Søndag morgen kl.6, vendte 
vi så næsen mod øst og satte 
kursen mod Helsingør. Vinden 
var frisk fra nord vest, så vi havde 
forventet en sejlads med vinden 
agten ind, men aldrig så snart vi 
var ude af fjorden slog vinden over 
i syd vest så det blev en rulletur 
på 12 timer, hele vejen hjem til 
Helsingør.

Pause
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Sabotage

Øjenvidne beretning om sabotage 
på S/S Bjørn i slutningen af anden 
verdenskrig.

Viggo Drachmann som var 
deltager i sabotagen af S/S Bjørn i 
slutningen af krigen beretter her 
historien .

I krigens sidste dage blev 
Bjørn okkuperet af den tyske 
værnemagt. Det skete d. 12 april 
1945. Bjørn der oprindelig kom 
til Danmark fra Tyskland – hvor 
den var blevet bygget i 1908 – 
blev hermed igen sat under tysk 
kommando.

Det forlød, at Bjørn skulle 
til Tyskland og fungere som 
slæbebåd for den tyske 
krigsmarine på flådebasen i 
Kiel. Derfor blev det besluttet 
at angribe båden og gøre den 
uanvendelig til denne tjeneste. 

Så mange år efter er det svært 
at gøre rede for, nøjagtige 
tidspunkter og de involverede 
personer. Jeg vil nedenstående 
give min beretning, så godt jeg 
kan.

Angrebet blev planlagt til at 
foregå d. 13 april 1945. 
Man delte angrebsstyrken op i 2 
afdelinger. Den ene skulle angribe 
Bjørn med Bazooka raketter. Den 
anden afdeling – som jeg tilhørte 
– skulle dække tilbagetrækningen, 
hvis der kom til ildkamp.

Man kunne ikke sende raketter 
mod skroget, da skibet lå til kajs. I 
stedet skød man mod apteringen 
ovenbords. Der blev affyret 2 
raketter, som begge ramte præcist 
og resultatet blev, at Bjørn blev 
sat ud af spillet for en tid.

A F  V I G G O  D R A C H M A N N 
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Sabotørerne trak sig tilbage 
uden kamp. Tyske soldater skød 
i panik mod flere både, der var 
på bedding og et par både fra 
Randers havn fik kugler gennem 
skroget. Soldaterne troede 
sikkert.at angriberne gemte sig 
der om bord. Men derved blev det.

Det er vel første gang i historien, 
der er blevet udkæmpet et søslag 
i Randers havn og dermed blev 
der tilføjet endnu et spændende 
kapitel i denne prægtige båds 
logbog.

Efter angrebet blev Bjørn 
liggende i Randers, men den 4 maj 
1945 om morgenen stævnede 
den ud gennem Randers fjord, 
ramponeret efter angrebet og 
med tysk besætning ombord. 
Ingen vidste hvor den skulle hen. 
Den 9 maj 1945 kom der besked 
om ,at man havde fundet Bjørn , 
der var lagt til kaj i Århus havn.

( det er senere oplyst, at Bjørn 
dampede af sted med kurs mod 
Øresund. Allierede flyvemaskiner 
var imidlertid ustandselig på 
vingerne over de danske farvande 
i disse dage – og flyangreb tvang 
tyskerne til at gå ind til Århus. 
Hvor Bjørn da lå i kapitulationens 
time med huller i overbygningen 
efter maskingeværkugler, men 
ikke mere medtaget, at hun den 
23 maj kunne afsejle fra Århus til 
Randers )

Bjørn blev derfor sendt på 
værft i Ålborg og den 20 juli 
1945 var Bjørn under dansk 
flag tilbage i tjenesten i Randers 
igen. Omkostningerne blev 
ifølge referat fra byrådet i alt kr. 
31.269,40  - Sikkert et stort beløb 
i 1945.

En lille hændelse i et stort spil, 
som fik et godt udfald. 
Min bror tidl. kaptajn på Bjørn 
og havnemester i Randers havn 
havde et helt unikt forhold til 
Bjørn, som tjente Randers Havn 
som bugserbåd og isbryder. Han 
rynkede på næsen af, at man 
havde tilladt sig at angribe dette 
dejlige fartøj. Men da Han selv var 
tjenestegørende på Holmen, var 
med til at sænke den danske flåde 
den 29 august 1943, måtte han 
erkende, at da Bjørn var blevet en 
del af den tyske flåde, var det helt 
i orden, at man dengang  havde 
uskadeliggjort det der ca. 15 år 
senere blev  ” hans ” dejlige skib.

Når Bjørn kommer op gennem 
fjorden i Randers ugen, er det ikke 
bare et veteranskib, der anløber 
Randers Havn. Der er en båd, der 
har levet med i byens historie og 
altså også har deltaget i et søslag. 
Den har ledsaget Kongeskibet 
Dannebrog op gennem Randers 
fjord. Kong Frederik den 9. 
beundrede det gamle skib, der 
trofast lagde sig i Dannebrogs 
kølvand. Den har bugseret skibe 
op gennem isvintre, Den var der 
altid når der var brug for den. 

Randers vil sige ” Velkommen 
hjem Bjørn ” 

Bjørnetjenestens   
redaktion

Børge Østergaard
Niels Levring
Jon Løvenstein

e-mail: 
jonloevenstein@outlook.dk

Tlf.: 61 86 27 16

Hjemmeside: www.ss-bjorn.dk
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Jonathan er Bjørnebandens 
amerikanske islæt. Han har boet 
i Danmark i mange - vistnok 40 
- år, men rejser jævnligt til USA. 
Bl.a. for at støtte demokraterne 
ved presidentvalg. Jonathan 
ønskes bedre held næste gang.

Her i Danmark var han professor 
i antropologi ved Københavns 
Universitet indtil 2003. 
Pensionisttilværelsen er bl.a. 
tilbragt i Bjørnebanden som 
skattet medlem.

I pauserne mellem den hårde 
maritime skoling, sørger Jonathan 
for den rette stemning, når han 
tager sin banjo og mundharpe 
frem.

Brev fra en 81- årig lærling: 

Det restaurerede dampskib, 
S/S Bjørn (på 108 år), går i hi om 
vinteren. Fra oktober til maj ligger 
det ved kaj i Helsingør uden damp 
på maskinen. Sådan var det ikke 
i gamle dage da skibet brød isen i 
Randers Fjord. Gudenåens ferske 
vand frøs nemmere end det salte 
havvand, så der var brug for en 
isbryder i den lange, smalle fjord 
om vinteren og en slæbebåd hele 
året lang. S/S Bjørn fik i sit lange 
arbejdsliv på 72 år (1909-1981) 
meget lidt hviletid, og slet ikke om 
vinteren.

Jeg skal her skrive om tidsrum, 
om arbejdsliv og om læretid. Jeg 
har været frivillig i Bjørnebanden 
i otte år. Jeg skulle for længst 
have fået min svendeprøve, 
men nej, jeg bliver ved at være 
lærling.  Næsten alle medlemmer 
i Bjørnebanden har en faglig 
uddannelse indenfor søfarten 
eller skibsværftsindustrien. De 
har lært deres håndværk og 
praktiseret det i mange årtier 
til søs og/eller på land. Min 
uddannelse som idehistoriker 
og antropolog har helt tydeligt 
drejet sig om åndsværk og ikke 
håndværk. 

Lærlingen
A F  J O N A T H A N  S C H W A R T Z 
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På skibet er der værktøj, som jeg 
ikke kender navnet på, hverken 
på engelsk eller på dansk!  Det ser 
ud som min lærlingetid vil blive 
evig. Et bredt og enormt udvalg af 
værktøj, både gamle og moderne, 
skaber en nøgleviden til skibets 
maskinrum, dæk og brodæk. 
Værktøj har navne, nogen gange 
flere navne. For eksempel er 
en skiftenøgle også kaldt en 
svensknøgle, en stjernenøgle er 
også kaldt en topnøgle. Møtrikker 
som passer til bolte skal findes 
frem og hentes. Der skal ofte 
cykles op til værkstedet i Remisen 
for at lede efter de rigtige 
møtrikker. Det er et typisk job for 
en lærling. Find kun den rigtige 
størrelse bolt eller møtrik, med 
det rigtige  gevind. (Lærlingen 
har aldrig skrevet disse ord før og 
må derfor bruge dansk/engelsk 
ordbog som værktøj). 

Ventilerne og andre maskindele 
stammer fra flere værfter i 
England, Danmark og Tyskland. 
Derfor har hullene i nogle beslag 
engelsk mål, mens andre har 
metrisk mål Møtrikken skal i 
hvertfald passe til bolten. Der 
findes også skiver som skal passe. 
Man giver dem til mesteren i den 
rigtige rækkefølge. Man holder 
møtrikken eller bolten fast med 
nøglen når mesteren spænder 
den fra den modsatte side. ”Brug 
fingrene først. Det er nemmere,” 
kom Flemmings vejledning. Der er 
fire bolte. Han vrikker bolten som 
han vil spænde. Lærlingen skal 
også lære tegnsprog.

Og det er mørkt, fugtigt, og koldt 
om vinteren. Lyden af en bolt 
der falder ned på ståldørken og 
bagefter ruller tabt på skibets 
bund er meget forskrækkende. 
Det er  pinligt for en øvet 
maskinarbejder, men især for en 
lærling som er under opsyn og 
konstant på prøve.

Det er dog trøstende, at arbejdet 
på S/S Bjørn er frivilligt. Hvis det 
lykkes at være hjælpsom, og ikke 
en forhindring, kan den aldrende 
lærling opnå en usædvanlig glæde. 
Så ønsker man sig otte år mere i 
sin læretid.

Anbefalet læsning:  
Peder Frederik Jensens 
håndgribelige roman: Læretid 
(2012).  Jensen består sin 
svendeprøve fint både som 
bådebygger og som forfatter.
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Undervisningstitel: Livet på 
dampskib anno 1930

- Klassetrin: 5. klasser 
- Varighed: 2 timer 
- Sted: På M/S Museet for Søfart  
 og dampskibet S/S BJØRN

”Skal vi virkelig ud på et ægte 
dampskib?”. Sådan spurgte en 
begejstret elev i forbindelse med 
et af de ti undervisningsforløb, 
der indtil videre er blevet 
afviklet på dampskibet S/S 
BJØRN. Spørgsmålet giver 

os et godt indblik i, at dette 
undervisningsforløb overgår 
elevernes vildeste forventning til 
et museumsbesøg, fordi ”Ja, vi skal 
ud på et ægte dampskib!”

Undervisningsforløbet Livet 
på dampskib anno 1930 giver 
skolebørn muligheden for at 
tage på en tidsrejse tilbage til 
1930`erne. Dengang var der 
krisetider i Danmark. Krisen 
startede i 1929 i USA. Herfra 
bredte den sig til resten af verden. 
Mange virksomheder måtte 
lukke eller fyre folk. På landet 
gik det ikke bedre. Her havde 
bønderne svært ved at få solgt 
deres korn, smør og kød. Rigtig 
mange mennesker mistede deres 
arbejde. I 1932 havde hver tredje 
i Danmark ikke noget arbejde. 
Uden arbejde kneb det med at få 

penge til husleje, mad, varme og 
tøj. Nogle var medlemmer af en 
arbejdsløshedskasse. Fra den fik 
man 3-4 kroner om dagen. Det var 
ikke meget for en, som plejede at 
tjene 12 kr. 

Børn skal ses, men ikke høres 
Der var stor forskel på børns liv i 
1930`erne. Nogle børn var rige, 
andre fattige. Nogle levede på 
landet, og andre i byer. Fælles for 
børnene var, at de skulle ses, men 
ikke høres. I 1930 talte man ikke 
så meget om børn. Børn var noget 
man havde. Mange familier havde 
mange børn, men i de fine familier 
nøjedes man med færre. De fleste 
børn blev passet hjemme af deres 
mor. Vuggestuer og børnehaver 
fandtes der ikke meget af. 

Skal vi virklig ud på et rigtigt dampskib?

AF LEDER AF M/S UNDERVISNING MAIKEN BJØRNHOLT FRA M/S MUSEET FOR SØFART 
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Børn har pligter  
I 1930 havde de fleste børn 
pligter. De skulle løbe ærinder, 
hente kul, vogte dyr, passe børn, 
vaske tøj og meget andet. De 
færreste børn havde sit eget 
værelse. Børn legede ude på 
gaden og i gården. Legepladser var 
der ikke mange af, og i baggårdene 
måtte de ikke lege som de havde 
lyst til. Viceværterne satte skilte 
op. Her stod ”Boldspil forbudt”, 
fordi boldspil larmede for meget. 

Børn skal tjene penge til familien 
Når børn blev konfirmeret, var de 
voksne. Nogle fortsatte med at 
gå i skole, andre kom ud at tjene. I 
1930 var havnene et interessant 
sted for børn at opholde sig. 
Dengang var der ikke SFO`er og 
klubber, der sørgede for børns 
fritid som i dag.  På havnene skete 
der altid noget spændende og 
nyt. Mange børn drømte om at 
komme ud og sejle. De kunne få 
udlængsel, når et skib stævnede 
ud mod ukendt land. Engang 
imellem fik større børn lov til at 
hjælpe sømændene på havnen, 
med laste- og lossearbejdet. Det 
hændte også, at kaptajnerne på 
de anløbne skibe havde brug for 
ekstra hænder om bord. På den 
måde kom store børn ud og tjente 
penge om bord på skibe. De kunne 
være væk i flere måneder. Men 
i den periode var de til gengæld 
gratis for familien i kost samtidig 
med, at de kom hjem med lidt 
penge til familiens husholdning.

Undervisningsforløbet 
Undervisningsforløb giver 
skolebørn muligheden for at 
opleve en anden tid end sin egen 
om bord på et ægte dampskib fra 
1930.  Undervisningsforløbet er 
struktureret som et rollespil og 
som en fortælling, der starter, 
idet en dreng får hyre på et skib. 
Skolebørnene møder forskellige 
aktører, der spiller rollerne; 
Kaptajn, 1. styrmand, fyrbøder, 
matros og messedreng.  Aktørerne 
sørger for at sproget, adfærden 
og stemningen om bord afspejler 
tiden 1930. Skolebørnene bliver i 
disse omgivelser og med de rette 
personer sluset ind i en historisk 
arena. 

Om bord skal der arbejdes, 
og eleverne - eller rettere nu 
sømændene - får naturligvis 
udleveret en søfartsbog som bevis 
på deres ansættelse på kaptajnens 
skib. 

Arbejdet som messedreng  
Oftest blev man først messedreng 
ved sin første hyre. En 
messedreng er ung, måske kun 
netop konfirmeret. Messedrengen 
er assistent i skibets køkken 
som på skibe kaldes en kabys. 
Han står i kabyssen sammen 
med kokken, hvor de arbejder 

hårdt hele dagen for at have 
maden klar til skibets mandskab.  
Messedrengen ligger nederst i 
skibets hierarki. Det er derfor 
hverdagskost for ham at blive talt 
ned til og hundset med af resten 
af besætningen. Messedrengen 
står hver dag op tidligere end de 
øvrige besætningsmedlemmer, 
for det er hans ansvar, at kaffen er 
klar, når de andre vågner. Resten 
af dagen står han i kabyssen, hvor 
han tilbereder maden sammen 
med kokken. Han får typisk de 
kedeligste arbejdsopgaver, såsom 
at skrælle kartofler og gulerødder 
eller at hente madvarer i skibets 
lastrum. Det er messedrengen, 
som serverer måltiderne i skibets 
stue, der hedder messen. Det er 
også ham, der tager af bordet, 
tørrer af, pudser lysestager og 
sørger for, at messen ser pæn ud. 

Arbejdet som matros  
Når en messedreng har arbejdet 
på et skib mindst 1 år, har han 
muligheden for at blive matros. 
Matrosen holdte skibet i gang og i 
god stand. En matros er inden for 
søfarten det samme som en svend 
inden for håndværksfagene. 
Det vil sige, at han er en udlært 
sømand. Der er ofte mange 
matroser på et sejlskib. De sørger 
for, at skibet sejler. De sætter 
sejlet og indstiller det i henhold 
til navigatørens ordrer og efter 
vind- og vejrforhold. Matrosens 
arbejde er hårdt og slidsomt, og 
han kan sine knob, knuder og 
stik til perfektion. Det er også 
matrosen, som vedligeholder og 
rengør skibets dæk, master, sejl 
og rebværk. I nødsituationer, 
fx i storm, skal matrosen kunne 
reagere hurtigt og effektivt ved fx 
at kravle op i masten og lynhurtigt 
sætte sejlet op eller ned. Når 
skibet er i havn, kan det være 
matroserne, der tager sig af at 
laste eller losse skibet.  
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Arbejdet som fyrbøder 
Fyrbøderen arbejder i 
maskinrummet under dækket. 
Han læsser brændsel ind i fyret 
med en stor skovl og er stærk og 
udholdende, hvilket hans arbejde 
bestemt også kræver. Fyrbøderen 
har ingen uddannelse. Han har 
lært, hvordan han skal gøre ved 
at se på de andre fyrbødere 
og gøre som dem. Matroserne 
ser ned på fyrbøderen, og på 
mange skibe spiser fyrbødere 
og matroser hver for sig. Trods 
manglende uddannelse tjener en 
fyrbøder mere end en matros. Når 
fyrbøderen læsser brændsel ind i 
fyret med sin skovl, er brændslet 
typisk kul, men det kan også være 
koks eller træ. Brændsel er dyrt. 
Derfor skal fyrbøderen sørge 
for at bruge så lidt brændsel 
som muligt, så kaptajnen ikke 
taber penge. Fyrbøderen kan 
regne ud, hvor meget brændsel 
han skal bruge, ved at holde 
øje med vind og strømforhold, 
der påvirker skibets sejlads. I 
maskinrummet er der ingen 
vinduer, og luften er tilrøget og 
fuld af kulstøv fra fyret. Der kan 
blive uudholdeligt varmt. Det sker, 
at fyrbøderen sveder så meget, 
at han kan komme i alvorligt 
saltunderskud. Hvis det sker, får 
han det sømændene kalder for 
”fyrbødersyge”. Fyrbødersyge 
medfører utilpashed, hovedpine, 
kvalme og sågar kramper, hvis han 
er slemt ramt. 

Når undervisningsforløbet er nået 
til ende, får eleverne et stempel i 
søfartsbogen, samt ros og tak fra 
kaptajnen for det gode arbejde 
om bord. Derfra går skolebørnene 
over landgangsbroen til 
havnekanten, ud af historiens 
vingesus og tilbage til 2017. 

Hvad får skolebørn ud af 
undervisningsforløbet?  
Skolebørn skulle gerne få rigtig 
meget ud af undervisningsforløbet 
– både socialt, fagligt og 
personligt. Undervisningsforløbet 
er tilrettelagt, så eleverne får 
undervisning, der tilgodeser 
kravene om den åbne skole og 
eksterne læringsmiljøer. Der er 
faglige mål i forløbet fra både 
danskfaget og historiefaget for 5. 
klassetrin. 

Overordnet er ambitionen med 
undervisningsforløbet; 

• at eleverne oplever en 
undervisningsform med højt 
læringspotentiale, hvor alle kan 
være med.

• at eleverne på egen krop får 
afprøvet livet om bord på et 
autentisk dampskib fra 1930’erne.

• at eleverne får en god fælles 
klasseoplevelse.

• at eleverne får redskaber til at 
kunne sammenligne sømændenes 
levevilkår om bord på skibe med 
elevernes levevilkår i dag.

• at eleverne får afprøvet 
klassisk maritimt håndværk.

• at give eleverne mulighed for 
at spille en rolle som sømand og 
være en anden end sig selv.

Tilbagemeldingerne fra de 
lærere, der har været med på et 
undervisningsforløb er rigtig gode. 
M/S Museet for Søfart ser derfor 
frem til det videre samarbejde 
med veteranskibsklubben S/S 
BJØRN i årene frem. 

En skolelærer fra Tikøb Skole, 5A. 
skriver: ”Jeg oplevede forløbet 
som rigtig, rigtig godt: vi fik en 
god intro på museet, og ombord 
på skibet fungerede aktiviteterne 
godt. Meget velplanlagt og 
instruktivt. Du var en god 
instruktør og mændene ombord 
fine aktører. Elevernes evaluering 
efterfølgende var også meget 
positiv, de oplevede det som en 
god dag med spændende læring 
og aktiviteter. De kunne godt 
tænke sig, at der var mere tid 
ombord!”

Book et undervisningsforløb 
her: http://mfs.dk/undervisning-
menu/grundskoler/
undervisningsforloeb-livet-
paa-dampskibet-ss-bjoern-
anno-1930/ 

http://mfs.dk/undervisning-menu/grundskoler/undervisningsforloeb-livet-paa-dampskibet-ss-bjoern-anno-1930/
http://mfs.dk/undervisning-menu/grundskoler/undervisningsforloeb-livet-paa-dampskibet-ss-bjoern-anno-1930/
http://mfs.dk/undervisning-menu/grundskoler/undervisningsforloeb-livet-paa-dampskibet-ss-bjoern-anno-1930/
http://mfs.dk/undervisning-menu/grundskoler/undervisningsforloeb-livet-paa-dampskibet-ss-bjoern-anno-1930/
http://mfs.dk/undervisning-menu/grundskoler/undervisningsforloeb-livet-paa-dampskibet-ss-bjoern-anno-1930/
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BJØRN deltog i sejladsen Fyn 
rundt for de høje skibe som 
VIP-skib, i juli måned 2013. I 
forbindelse med afslutningen 
på sejladsen, som blev holdt i 
et stort telt på Svenborg havn, 
hvor der deltog hen imod 1000 
besætningsmedlemmer, fra de 
øvrige skibe, var der til ære for 
BJØRN blevet skrevet en sang, og 
hele teltet sang med.

Det var også i den forbindelse 
at BJØRN blev udnævnt til 
bevaringsværdigt skib.

Et bevaringsværdigt skib
A F  B Ø R G E
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Glædelig Jul & Godt nytår


