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Formanden har ordet. 

 
Sæsonstart 2020 har for BJØRN og Bjørnebanden 
været noget anderledes end de tidligere år. 
Som vi oplyste i den sidste bjørnetjeneste, var der 
opstået store problemer med Bjørns kedel. Der er i 
efteråret og vinterens løb blevet udarbejdet en 
rapport over kedlens stand. Ud fra rapporten er det 
blevet besluttet at vi er nødsaget til at udskifte 
kedlen. Sådan en kedel er meget dyr, meget dyrere 
end vi selv kan klare, derfor måtte vi til papir og 
blyant og få skrevet nogle sponsorbreve med 
ansøgning om hjælp til en ny kedel. 
 På grund af den forestående udskiftning af kedlen 
er det på nuværende tidspunkt uvist hvornår BJØRN 
kommer ud at sejle. Først skal den økonomiske del 
på plads, når det lykkedes, skal en ny kedel ordres 
og produkternes og til sidst ikke mindst installeres i 
skibet. 
Efter 8 års sejladser med BJØRN, er der flere dele 
der trænger til en overhaling, det vil vi så bruge 
sommeren til.                     
 Kapstaden har i flere år været ustabil og trængt til 
en overhaling, den står i øjeblikket på værkstedet og 
er ved at få udskiftet og justeret nogle lejre. 
Om styringen trænger også til en justering, det 
arbejdes der også på. 
På skibet trænger alle overflader til en kærlig hånd 
med en malerpensel. 
Vi har også i år fået lavet en lejekontrakt på 
LOKALTOGs lokaler, som vi benytter på 
Grønnehavevej, det var et tiltag som LOKALTOGs 
ledelse ønskede at det måtte være tiden nu. Vi skal 
betale 1.000,-  kr. om måneden, det er meget 
rimeligt, det svarer vel ikke engang til hvad vi bruger 
i el og varme. 

 
Da vi nu kun må bruge den lukkede gård i meget 
begrænset omfang, er vi i gang med en større 
oprydning, som betyderat vi skal skille os af med en 
del af de materialer, som vi kan se at vi ikke får brug 
for. Så nu er det slut med at modtage gode brugte 
materialer fra venlige mennesker ude i byen. 

 
Midt i marts måned meldte coronaen sig, også i 
Danmark, det betød at regeringen stoppede alt 
foreningsarbejde, og vi har nu ligget stille i ca. 4 
måneder. Epidemien er tilsyneladende ved at være 
ovre igen, så vi er ved at komme i gang med 
arbejdet igen. Vi skal bare huske på at vi alle har en 
alder hvor vi er i højrisikogruppen, så vi må passe på 
hinanden. 
Vi har stadigvæk brug for flere hænder til at være 
med til at få fikset skibet op, nu medens vi ligger 
stille og venter på en ny kedel.  Så hvis du kender 
nogle der gerne vil være en del af en god og 
hyggeligarbejdsgruppe, så tag dem med ned på 
BJØRN, en tirsdag eller torsdag, 
Generalforsamlingen der var fastlagt til den 23. 
april, bliver nu afholdt 28. september.  Børge 
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Brev fra en 81-årig lærling 
Af Jonathan Schwartz. 
 
Det restaurerede dampskib S/S Bjørn (på 110 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 på 
Randers Fjord. Gudenåens ferske vand frøs 
nemmere end det salte vand. 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 søfart eller skibsværft 
industrien. De har lært deres håndværk og 
praktiseret det i mange årtier til søs og / eller på 
land. Min uddannelse som historiker og antropolog 
har helt tydeligt drejet sig om åndsværk og ikke 
håndværk. 
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 gammelt og 
moderne, skaber en nøgleviden til skibets 
maskinrum, dæk og brodæk. Værktøj har navne, 
nogle 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. Fin 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 
jeg huller i nogen engelske beslagmål, medens 
andre har metrisk mål. Møtrikker skal ihvertfald 
passe til boltene. 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 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 lærer 
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 SS/ 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 bestod sin svendeprøve fint både som 
bådebygger og som forfatter. 
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Capstan 
Jochen vom Braucke 
Capstan eller gangspil er efter WIKIPEDA en 
roterende, vertikal tromle, som bruges til at hæve 
eller flytte tunge genstande. Man lægger løkker af 
tov eller trosser omkring tromlen, som låser af sig 
selv. I tromlen er monteret 4-8 håndspager, som 
flere mænd skubber foran sig, hvorfra den har fået 
sit navn. 
SS Bjørns capstan/gangspillet blev bygget sammen 
med SS Bjørn i 1909 og har arbejdet på skibet til 
1981. 
Capstanen blev brugt til at forhale skibet og til at 
lægge bøjer og sømærker ud. 
Bjørnebanden købte skibet og istandsatte det i 
løbet  af de næste 31 år. 
Siden 2012 sejler SS Bjørn igen, og Capstan er i 
drift igen, men trænger nu - efter knap 80 år i 
tjenesten - til en kærlig hånd.  

 
SS Bjørns Capstan er dampdrevet og kan omstyres 
højre og venstre om. Dvs. ventilerne  skal justeres 
og indslibes for at minimere energispild. Lejerne 
til tromlen skal justeres og slibes for at undgå 
vibrationer, som belaster lejerne. 
 
Efter nuværende teknik med højstyrkestål er alt 
på SS Bjørn, som er bygget med stålkvaliteter, som 
fandtes for mere end 100 år siden, 
overdimensioneret og derfor utrolig tunge. For ex. 
har tromlens aksel, som også er forsynet med 
snekkehjulet en diameter på 60 mm og en længde 
på mere end 1000 mm. Der skal mand- power til 
at løfte det.  

 

Nu ligger Capstan komplet demonteret i vores 
værksted. Al rust er fjernet.  
Nu skal lejerne justeres, ventiler skal indslibes. 
Derefter skal den males og monteres igen på 
agderdækket. 
Og så er vi fra Bjørnebanden sikker på, at den 
holder 80 år igen. 
 

Bjørnebanden holder til på SS Bjørn og i remisen på 
Grønnehavevej. Hvis du er interesseret i at se på 
tingene, træffer du altid folk begge steder om 
tirsdagen mellem kl. 09:00 og 12:00. 
Det kunne jo være, at du vil give en hånd med!  Vi 
har altid brug for folk. Fagkundskab er ingen 
betingelse, men der bliver lagt vægt på ubetalt 
arbejdsiver og godt kammeratskab.   
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Udskiftning af kedel 

Stig Sune Andersen 

 

 

Medio dec. 2019 stod det klart at vores gode 

gamle Aalborg-kedel fra 1923, nu 97 år 

gammel, stod for en udskiftning.  

 
 

Den oprindelige tyske kedel bygget i Bremen 

stod allerede efter kun 14 års tjeneste for en 

udskiftning og man valgte dengang et tilbud fra 

Aalborg. 

 

Teknologien ændrede sig gennem årene, og i 

halvtredserne konverterede man kedlen fra 

kulfyring til den mere renlige og 

mandskabsbesparende oliefyring.  

Med oliefyret kedel blev S/S Bjørn overtaget af 

Dansk Veteranskibsklub i 1981 men blev, da 

man ønskede at restaurere og bevare det 

oprindelige skib som sejlende museumsskib, 

igen ført tilbage til kulfyring. Man bevarede dog 

den ene olietank som sanitetstank, for at kunne 

imødekomme dagens krav til renlighed og 

vandmiljø. 

 

Kedlen, en ”skotsk røgrørskedel” som vores, 

rummer ca. 10t vand, der afkalkes og tilsættes 

kemikalier for at fjerne vandets iltindhold og 

yde beskyttelse mod tæring.  

Vandforsyningen foregår ved at vi gennem et 

afkalkningsanlæg sætter vand på skibets 

agterpeak (ca. 12t) for derved at have vand til at 

supplere for tab af kedelvand under drift. Herfra 

tager vi også vand til toilet og håndvask, mens 

drikkevand suppleres fra en separat tank. 

Oprindeligt var kedlen dimensioneret til et 

arbejdstryk på 13,5 bar men blev efter fund af 

mindre tæringer i sb-forbrændingskammer kun 

godkendt til 10bars arbejdstryk. 

 

Siden 2012, hvor vi første gang kom til Randers 

efter overtagelsen i 1981, har vi kunnet fremvise 

det smukke skib og ikke mindst kunnet 

demonstrere og engagere gæster i kulfyringens 

verden og fremvise den enestående 3 x 

ekspansion dampmaskine i drift. 

 

 
 

Men vedligehold og vandbehandling klarer ikke 

alt og efter gentagne utætheder og 

delreparationer af utætte røgrør i sommeren 

2019, stod vi over for et grundigt check af 

kedlen. (fyrkanaler, forbrændingskamre, røgrør 

samt nitte-og laskepladesamlinger.)  

Karen Ellemann Jensen på besøg 

Kedel isat 1923 
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En beholder med 180
0
 varmt trykvand skal 

behandles med største kyndighed og 

forsigtighed, og vi indkaldte firmaerne Alfa 

Laval (tidligere Aalborg Boilers) og det 

certificerede firma Nordisk Svejsekontrol til at 

gennemføre en test af kedlen i nov. dec., hvilket 

vi fik opbakning til med støtte fra 

skibsbevaringsfonden. 

Medio dec. modtog vi rapporten, og det stod da 

klart, at en ny måtte anskaffes, hvis S/S Bjørn 

fortsat skulle kunne fremvise historisk, klassisk 

dampteknologi i et sejlende fartøj for et 

interesseret publikum. 

 

Vores førte tanke gik til Flensborg, hvor vi i 

2013 deltog i Dampf Rundum og sejlede 

sammen med S/S Alexandra, der havde en 

kulfyret kedel på næsten samme størrelse som 

vores. En forespørgsel hos Wulff Umag Energi 

Solutions i Husum medførte et besøg i 

Flensborg og Husum og et tilbud, vi efter lidt 

ekstra arbejde kunne bruge som basis for en 

fondansøgning. 

Men kedelprisen kan ikke stå alene. Vi 

manglede et tilbud på udskiftning af den gamle 

kedel og isætning af den nye.  

I 2012 havde vi været på værft og i dok i 

Helsingborg, men dokken er nu ude af drift og 

valget stod derfor mellem Landskrona eller 

Gilleleje. 

 
 

 

Brdr. Petersens Maskinfabrik i Gilleleje blev 

efter forespørgsel valgt.  

Hvert efterår har vi her haft skibet på bedding 

for bundrensning og klasseeftersyn, og en 

arbejdsplads, der kan nås med tog eller bil og 

for de ihærdige ”Bjørne” på cykel, tiltalte os. 

Sammen med nu pensioneret skibsingeniør 

Knud Wagner, skibstegnestuen i Ålsgårde, der i 

2010-11 hjalp os med statiske beregninger og 

tegninger for sikkerhedsgodkendelse, fik vi 

fastlagt en udskiftningsprocedure, som vi 

forelagde for Værftet i Gilleleje. 

 
Indfyringsfront før udhaling 

Fyret bakses op 

Fyret frit svævende i kranen 
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Efter tilbud fra Brdr. Petersen, hvor 

kedelcasingen skal fjernes, gammel kedel 

udtages, ny indsættes, alle rørforbindelser og 

kedelcasingen retableres og med forbehold for 

uforudsete udgifter, sikkerhedsventil og el-

forvarmnings aggregat, fik vi i foråret afsendt 

fire fondsansøgninger, men har i skrivende 

stund endnu kun fået tilsagn for ca. 35% af de 

stipulerede udgifter på godt 3Mkr. 

 

Siden juni har også firmaet Global Boilers 

meldt sig på banen som tilbudsgiver, og vi 

arbejder dd. på at kunne indhente et tilbud, der 

er sammenligneligt med det allerede indhentede 

fra Wulff Umag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Bjørn og i værkstedet på Grønnehavevej i 

Helsingør udnytter vi den ufrivillige pause i 

sejladserne, og der arbejdes ikke kun på 

renovering af kedlens kulfyr og maskinens 

omstyring, men også på renovering af vores 

Capstan. 

Toilet, ”kosteskab” og rorkvadrant bliver også 

overhalet (banket med nålehammer) og ”smurt” 

med tokomponent maling. 

 

Ser vi fra broen, viser der sig et renoveret 

ankerspil og fint malet lønning, klar til at lade 

sig skubbe frem ved damp fra den forhåbentligt 

snart bestilte nye kedel. 

 

SSA 

  

BB fyr hales ud af fyrkanal 
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Organisationsplan for S/S Bjørn: 

 

 

 
 


