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Formanden har ordet.

BJØRNETJENESTEN 
HVAD DER RØRER SIG PÅ S/S BJØRN. 

   Juni 2021.

Formanden har ordet.                      /Børge Ø.
Kedelfinansiering -OK.                   /HB/SSA
Pr. Udvalget                                            /Henning Bek
Nye naboer                                               /Jan P.
Fra festudvalget                                    /Lise Rindel.
En fyrbøders tanker                           /Jochen Vom B.
Isbrydning , februar 2021.             /Søren C.

Næste nummer kommer i starten af  september.
Alle er meget velkomne til at komme med indlæg.

Snart fuld kraft igen.

Inden længe er dampen 
oppe.

Kedel finansiering -OK!
Nu udskifter vi Veterandampisbryderen S/S Bjørns 
kulfyrede dampkedel 

I somrene 2018-19 havde vi om bord på S/S Bjørn 
ved afholdelse af turist- og foreningssejladser, 
måttet arbejde hårdt med vedligeholdelse af 
kedlen og især tætningen af defekte og utætte 
røgrør. 

Det er nu over et år siden coronaen 
lagde sig over os. På grund af 
regeringens forsamlingsforbud har 
vi ikke kunnet mødes på vores skib 
og lave de ting vi gerne ville. Det 
sociale liv omkring Bjørn har vi også 
måttet undvære. 

Der har været enkelte opgaver der 
skulle laves. Det var de to indfyringer 
som skal indpasses i den nye kedel. 
De er blevet renoveret, klar til at 
blive sendt til Ålborg. Der har været 
en lille gruppe der har taget sig af 
den opgave. 

Bestyrelsen har arbejdet på højtryk 
med sponsoransøgninger, for at 
skaffe midler til at få den defekte 
kedel udskiftet. Men heldigvis er det 
lykkedes fra flere sponsorer at få 
indsamlet kr. 2.725.000 kr, 
tilstrækkeligt til den nye kedel. Vi er i 
øjeblikket i gang med at samle det 
sidste materiale , før vi går i 
kontraktforhandling med firmaet 
Global Boilers i Ålborg, som afgav 
det billigste tilbud på kedlen. 

Tidsplanen for projekt kedel, er at 
den nye kedel skal leveres på 
Gilleleje havn i oktober måned.                                                                                                                  
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Bjørn slæbes til Gilleleje i oktober 
måned af firmaet Kystsikring.  

Smedefirmaet Brdr. Petersen i 
Gilleleje har opgaven med at tage 
den gamle kedel ud af Bjørn og 
montere den nye, samt at gøre Bjørn 
sejlklar igen. Sidst på vinteren skulle 
Bjørn så kunne sejle hjem til 
Helsingør for egen kraft, så vi kan 
være klar til sommerens sejladser i 
maj måned, som vi forhåbentligt får 
mange af. Den gamle kedel som er 
bygget i Ålborg i 1923, skal hjem til 
Ålborg og udstilles der. 

Corona situationen ser nu ud til at 
havde taget så meget af, at 
regeringen giver os lov til at mødes 
igen, så vi kan komme i gang med at 
lave alt det der har måtte ligge stille, 
i næsten et helt år. Vi kan også holde 
vores generalforsamling, som vi har 
måtte aflyse i to år. Den nye 
generalforsamling er fastsat til 
mandag den 14. Juni. 
Generalforsamlingen bliver i år 
afholdt i Kulturværftes lokaler. 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god 
sommer. 

Det var derfor en stor dag for S/S Bjørn og 
”Bjørnene”, det historiske dampskibs besætning 
og trofaste vedligeholdere, da vi kunne skrive til 
de fonde, der havde givet tilsagn om støtte, at 
der nu var balance mellem støttetilsagn og de 
stipulerede projektomkostninger. 

Forud for udsendelsen af denne glædelige 
bekræftelse på projektets vigtighed og 
anerkendelse i det maritime og offentlige miljø 
var gået 1,5 års arbejde med test af den 
nedslidte kedel, indhentning af tilbud og 
fremsendelse af ansøgninger til relevante fonde. 

Det må her være på sin plads at nævne de 
fonde, der her har bidraget til S/S Bjørns 
bevarelse som aktivt dampskib og repræsentant 
for den maritime kulturarv. 

Følgende Fonde har bevilget støtte: 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formål: 
Skibsbevaringsfonden:      
Dampskibsselskabet Orients Fond:                     
Lemvigh-Müller Fonden:                      
Maskinmesterforeningen:                      
LauritzenFonden:                                            
Augustinus Fonden: 
Nellemann-fonden:                                                                             
Med i alt        Kr. 2.725.000,-  

Endvidere har Velux Fonden bevilget kr. 
120.000, - til seniorarbejde, herunder rejser, 
materialer og værktøj forårsaget af 
kedeludskiftningen.  

”Bjørnene” ser i det kommende år frem til at 
følge arbejdet hos Global Boilers Aalborg og 
deres underleverandører. Også den 
selvstændige entreprise, støbning af 
ristestænger hos FE støberiet i Herning, vil være 
et oplagt emne at beskrive og filme. 

Om bord deltager vi i sommer sammen med 
CNC Onsite Aps Vejle i renoveringen af 
kondensatoren, og i efteråret og den kommende 
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Søren C.

vinter skal vi følge og supervice arbejdet 
hos Brdr. Petersen i Gilleleje med 
udtagning af den gamle kedel og 
installation af den nye.   

En teknisk og spændende nyhed i 
projektet er installation af en el-
forvarmning af kedlen, der forventes at 
medføre længere levetid for den nye 
kedel og skåne havne-miljøet for ekstrem 
forurening med kul-røg. 

Vi ser nu frem til igen, fra sommeren 2022, 
at kunne genoptage vore aktiviteter med 
sejlads for interessegrupper og foreninger 
herunder askespredning, firmagrupper og 
jubilæer samt turistsejladser i weekenden. 
I forsommeren og sensommeren håber vi 
igen sammen med Museet for Søfart at 
kunne arrangere de meget succesfulde 
dage med rollespil om bord for aktive 
skoleklasser.  

Henning Bek Formand

Jan Petersen

Jochen Vom Braucke

Lise Rindel

Peter Koefoed

Det genopstandne PR-udvalg.

Med denne Bjørnetjeneste er det nu 3. 
gang vi udgiver.   

En lille gruppe Bjørne besluttede i efteråret  
20 at puste nyt liv i PR-udbvalget. 

Der var kun en vej, at starte helt forfra, og 
det gjorde vi. 

Fik foretræde for bestyrelsen hvor vi 
fortalte lidt om vore planer og fik sat noget 
økonomi på. 

Første opgave var at få liv i Bjørnetjenesten 
som vi finder er et meget vigtigt instrument  
i kommunikation til hele Bjørnebanden.  
Der er lavet et nyt layout, flere billeder, 
relevante artikler mv. 
Det er så planen at det skal udkomme fire 
gange om året, og i specielle tilfælde med 
særudgaver. 

I vores idekatalog venter opgaver med at 
gøre vores beklædning når vi er på Bjørn 

mere ensartet. Men også at få noget mere 
presseomtale. Der har ikke været meget at 
skrive om, men nu underskrives  kontrakten 
på den ny kedel.. 
Vore plakatstandere har fået et remake og 
ny tekst, så gæsterne på havnen kan se lidt 
mere om hvad Bjørn er for en størrelse. 
Og endelig er vi igang med at få lavet en ny 
og mere tidssvarende hjemmeside. 

Her præsenteres PR. udvalget:
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Godthåb

Nord til venstre

Tjaldur

Bjørn har fået naboer.

Foran stævnen på Bjørn ligger Tjaldur. 
Tjaldur er bygget i Hundested i 1965, efter 
færøske tegninger. Tjaldur har haft samme 
ejer i 30 år, og har indtil nu ligget i 
Gilleleje, hvor den har været brugt til at 
fiske fra. 
Tjaldur er den Færøske nationalfugl og 
navnet på dels den tidlige rutebåd og en 
anden fiskekutter. 
Stedet hvor rutebåden eller den anden 
fiskebåd lagde til, i København var også 
der man kunne købe sjov tobak. Deraf 
navnet :Tjald.  
Endelig er der Skrakungen.  En 28 fods 
Østersøkrydser, bygget 1940 i östhammer. 

Skibet Godthåb har fået lov at ligge 
udenpå Bjørn, sålænge Bjørn ikke kan 
flytte sig af sig selv. 
Godthåb er en Colin Archer, bygget i 
1984 i Norge. Den er bygget i træ, 
diagonallimet og med glasfiber 
udenpå. 

Sålænge Godthåb ligger uden på  Bjørn 
har vi også fået skibshund. Nord er en 
ualmindelig venlig bordercollie. 
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Vedr.  Kontingent 2021.

Under nedlukningen har der ikke været så 
meget liv på Bjørn. 
 Det er ærgerligt, for vi savner fællesskabet 
og det at kunne være med til at bringe 
Bjørn i præsentabel stand. 
Der har dog været et antal medlemmer der 
gennem hele perioden har arbejdet med 
generel vedligeholdelse, så vi hurtigt kan få 
Bjørn ud at sejle, når den nye kedel er 
monteret. 
Vi kan se det går lidt langsomt med at få 
kontingentet ind, hvad der måske ikke er 
noget at sige til når Bjørn føles lidt 
fraværende. 
Når vi inden længe kan samles flere igen får 
vi brug for alle de kræfter der er i Bjørns 
medlemmer, så Bjørn snart kan fremtræde 
fint. 
Hvis man, efter mange år med jævnligt 
arbejde på Bjørn, ikke længere orker den 
store indsats, er der stadig brug for alle. At 
holde Bjørn i sejlklar stand er ikke gratis, så 
derfor  har  vi brug for alle de 
kontingentpenge vi kan få. 

HILSEN FRA 
FESTUDVALGET:
Desværre må festudvalget igen melde ud at 
vi ikke har kunnet afholde nogen 
arrangementer på grund af 
coronarestssriktionerne. 

Men nu lysner det og vi forventer at alle har 
fået begge vaccinationer og deres 
coronapas inden midten af august. 

6. februar var de 40 år siden vi fik 
overdraget SS BJØRN og festudvalget plan 
er følgelig at næste arrangement, som vi vil 
forsøge at afholde sidst i august eller lige i 
starten af september, skal være en  
40-års fødselsdagsfest. 

Festudvalget ønsker alle en god sommer. 

En fyrbøders tanker
Når man har skovlet15-20 skovle kul i en af 
fyrkanalerne, skal man vente lidt, før man 
skal rode rundt i kullene/gløderne - men 
der skal rodes, ellers danner der sig slagger  
og ristjernene brænder i stykker. Men 
derefter har man en lille pause, og den 
bruger man til at sætte sig på bænken og se 
på maskineriet. 
Så flyver tankerne: S/S Bjørns maskine fylder 
112 år og er "stil going strong!" Jeg kender 
intet apparat med samme soliditet. Hvem 
har konstrueret denne maskine og med 
hvilke hjælpemidler? I 1909 fandtes ingen 
computer med store regneprogrammer. 
Konstruktøren kunne ikke spørge 
forprogrammerede computere om 
belastning af en akse/leje. Om 

Da der stadig kunne holdes fester i Bjørn
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kraftoverførelse og så videre. Alt og hver 
en del i maskinen skulle beregnes, og 

dette med en regnestok, papir og 
blyant. 

Når vi i dag har en maskindel i 
værkstedet, undrer vi os tit over, hvor 
tunge tingene er. Der er måske en 
forklaring: Konstruktøren har for 
eksempel beregnet diameteren af en 
akse til 8o mm; for at være på den sikre 
side vælger han 90 eller 100 mmØ. Og 
hvis det er tilfældet for hele 
maskineriet, er det forståeligt, at det 
hele holder så godt. 

I øvrigt har jeg den dybeste respekt for 
damp-ingeniørene omkring år 1900.  
S/S Bjørns ror bliver bevæget af 
dampdreven servostyring. Bilindustrien 
indførte først i 1960-erne 
servostyring, altså 50 år senere. 

Jo mere man studerer tingene på S/S 
Bjørn, desto mere beundrer man 
menneskers kunnen, som har udtænkt, 
konstrueret og bygget dette anlæg, 

komplet med pumper. ventiler, generator, 
kontrolinstrumenter, omstyring og alle 
hjælpemaskiner som capstan og ankerspil. 
Du har en chance at lære det hele at kende. 
Du skal bare være med, tirsdags og 
torsdags i remisen eller på skibet. Vi har folk 
som kan lære dig det meste, elles næsten 
alt. 

Isbrydning, februar 2021
A: Tidligere; isbrydere i de store 
farvande

Vore sidste tre isbrydere. Thorbjørn, Danbjørn, 
og Isbjørn

Søfarts-erhvervet mente at det var for mange 
penge der blev brugt på at have tre skibe med 
bemanding når der så sjældent var is, og de bad 
ministeren om at ændre lovgivningen 
vedrørende Istjenesten. I 2012 blev Søværnets 
isbrydertjeneste nedlagt. Thorbjørn har siden 
stået som attraktion i Svendborg. Danbjørn og 
Isbjørn ligger i Hals, udbudt til salg (igen) af 
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse i august 
2020 for 30 mill kr for begge, men der er ingen 
købere. Skibene skal sandsynligvis ophugges. 
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B: i dag
I dag har vi en ismeldetjeneste under 
Forsvaret. Den bygger på 240 daglige 
rapporter fra observatører over hele landet. 
De melder ind til Søværnskommandoen om 
øjebliksbilledet. I de mindre lavvandede 
områder hvor de store isbrydere ikke 
kunne komme ind er det stadig forsvaret, 
der styrer isbrydningen. I perioden 15. 
december til 31. marts kan man aktivere 
et isbrydningsberedskab til assistance for 
skibsfarten men hér uden at det enkelte 
skib skal betale, medmindre det kræver 
særlig assistance. Der er fire sådanne 
områder, (1) den vestlige del af 
Limfjorden mellem Thyborøn og 
Aalborg, (2) den østlige fra Aalborg til 
udmundingen ved Hals, (3) 
Smålandsfarvandet mellem Lolland og 
Sjælland og (4) det sydfynske øhav. 

C: Isproblemer 2021	
Den 10 februar rapporterer 
ismeldetjenesten om problemer 16 
steder i de danske farvande; tykke 
drivende isflager og fast-is i op til 70 cm 
tykkelse!

D: Limfjorden vest
Til at bryde isen i område 1, Limfjorden 
vest, har slæbebåden Gitte Vig været i 
aktion februar 2021. Hun blev bygget i 
1968 på B&W, er 20,7 m lang, 6,6 m bred 
med dybgang 3,3 m. Hun vejer 74 t og 
har en 650 hk dieselmotor og ejes af 
Rederiet Limfjorden. Tankkapacitet: 
Brændstof 11.500 l, Ferskvand 8.500 l. 
Fremdrift med enkelt skrue og 

bovpropel. ”Vi stanger i isen og ser, om vi 
kan få skibet til at rende oven på det, hvis 
isen er så tyk, at vi ikke bare kan knække det 
ved at sejle ind i det” siger skipper Kjeld 
Hansen. Opgaven er at få de store flager 
brudt fri, så de kan blive taget af strømmen i 
fjorden. 

Detaljer af Gitte Vig’s sejlads i de fem dage

Gitte Vig brød is til Løgstør havn ved at sejle 
frem og tilbage flere gange hvor det så 
dagen efter sejlede videre mod vest (billede 
1). Dagene før var der intens brydning af is 
øst for Aggersundbroen. Her var isen stuvet 
sammen i den stærke østenvind så det var 
nødvendigt at sejle frem og tilbage 
adskillige gange (billede 3 og 2). I starten af 
perioden var båden også lige inde og 
vende ved jernbanebroen i Ålborg-
Nørresundby (billede 4).  

På billedet ses Gitte Vigs aktivitet i 5-dages perioden 
10-14/2 2021
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2.725.000,00 kr.

Status på penge til ny kedel i maj.

Vi er i mål!
2.725.000 kr. er hvad vi behøver!

Det mindre skib Krabbe (20 t) 
arbejdede som isbryder i Skive Fjord i 
same periode, men hjalp også Gitte Vig 
i Lovns Bredning.. 

Her ses Krabbe på kajen til en kort overhaling 
inden isbrydningen fortsatte

E: Gitte Vig i aktion.

F: S/S Bjørns gamle 
arbejdsområde i 2021
S/S Bjørns afløser i Randers Fjord, Jens-Ove, 
har også haft lidt at lave hér i februar 2021.  

Havnen i Randers var dækket af et pænt lag is. Foto: 
Mette Bjerre

Jens-Ove har rettet op på flere 
navigationsbøjer, der var blevet skubbet på 
afveje i den frosne fjord. Det går galt, når isen 
fryser bøjen fast og derefter flytter sig, fortæller 
Per Møller, der er havneassistent og skibsfører 
fra dækket på isbryderen, der også fungerer 
som slæbebåd. De fleste skibe, der lægger til i 
havnen, kan selv bryde isen med den tykkelse, 
den har nu. Det er kun, når de skal dreje, det 
kan give lidt problemer, fordi de skal bryde isen 
med en hel langside, forklarer Per Møller. 

Søren Christensen 
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